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Inom det sammanhållna verksamhetsstödet 
behöver vi arbeta på fl era sätt för att minska 
kostnaderna. Ett är att effektivisera och för
enkla hur vi arbetar och avgörande för hur väl 
vi lyckas med detta kommer vara vår förmåga 
att driva ITutveckling. Hur väl vi kommuni
cerar mellan olika delar av verksamhetsstödet 
kommer också att spela stor roll. Vi behöver 
också säkerställa ett effektivt och ändamål
senligt lokalutnyttjande och en god service 
kopplat till dessa.

Kan vi dessutom göra detta tillsammans 
med andra, till exempel inom ramen för 
Stockholm trio, har vi betydligt 
bättre chanser att påverka 
såväl politiken som utfallet 
inom vår egen verksamhet.

EINO ÖRNFELDT

universitetsdirektör

eino.ornfeldt@su.se

Ledare

EN AV DE STÖRSTA utmaningarna för univer
sitets och högskolesektorn är bristen på poli
tisk vilja att fortsatt investera i högre utbild
ning och forskning. Det senaste decenniet har 
det satsats en hel del, inte minst på forskning 
i Sverige, vilket har medfört att vi fortsatt 
har kunnat hävda oss väl internationellt. 
Satsningar har gjorts på viktiga och i vissa 
fall väldigt stora infrastrukturer. För att dessa 
satsningar ska kunna fullföljas och utvecklas 
utan att utarma annan viktig forskning krävs 
nya ekonomiska tillskott till sektorn. 

De politiska signalerna är entydiga kring 
att Januariöverenskommelsen är det som kom
mer att prioriteras och i den står det nästan 
ingenting om högre utbildning och forskning. 
Det är också ont om politiker som visat något 
större engagemang för universitets och hög
skolesektorn och positionen som minister för 
högre utbildning har tenderat att minska i vikt 
vilket sannolikt påverkar möjligheterna att 
driva dessa frågor inom regeringen. Sektorn 

Är de goda åren över?
behöver därför samla sig kring och fokusera 
på fi nansieringsfrågan om det ska fi nnas några 
förutsättningar att påverka politiken. 

En stående utmaning i argumentation för 
ökad fi nansiering har varit det samlade myn
dighetskapital som fi nns i sektorn och vid de 
fl esta lärosäten har det också vidtagits åtgär
der för att använda myndighetskapitalet mer 
aktivt. Vid Stockholms universitet förbrukar 
vi nu myndighetskapitalet i en betydligt högre 
takt än tidigare, vilket i sig är enligt plan, men 
när det väl går neråt kan det gå fort. Givet 
att nya pengar sannolikt inte kommer i den 
takt som tidigare och att kostnaderna ökar, 
samtidigt som kapitalet minskar fi nns det all 
anledning att arbeta aktivt med ekonomin på 
fl era nivåer. Att träget och med goda underlag 
uppmärksamma politiken på att vi går mot 
en underfi nansiering är det uppenbara men 
om detta ska vara trovärdigt måste vi också 
arbeta aktivt med våra kostnader, bland annat 
inom verksamhetsstödet. 
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Citatet 

Forskare medverkar 
i Arktisutställning

På Nordiska museet pågår utställningen ”Arktis – medan isen smälter”. 
Utställningen visar hur klimatförändringarna påverkar livet i Arktis. 
Det första besökaren möts av är ett gigantiskt smältande isberg. 
Utställningen har kommit till genom samarbete mellan forskare i 
Norden. Etnologen Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor 
vid Nordiska museet och Stockholms universitet, har lett det tre år 
långa förarbetet.

TEXT PER LARSSON FOTO JENS LASTHEIN
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– Målsättningen är att institutet 
ska bli en plattform för att institu
tionalisera nordiska samarbeten 
inom Latinamerikastudier och hitta 
synergieffekter. Det gäller kring 
forskning, utbildning och sam
verkan mellan i första hand Latin
amerika och de nordiska länderna, 
men också mellan våra nordiska 
centra och Latinamerikainriktade 
universitet och institut i andra delar 
av världen. USA är en viktig punkt, 
men Latinamerikaintresset ökar 
stort i till exempel Kina och Syd
korea, säger institutets föreståndare 
Andrés Rivarola.

Det finns olika typer av forsk
ningsgrupper och Latinamerika
inriktade kurser i Finland, Norge 
och Danmark, men även vid andra 
svenska universitet. Vid val av kan
didater till NILAS styrelse kommer 
nu nordiska forskare att prioriteras.
– Vår förhoppning är att genom 

den nya nordiska plattformen kunna bilda 
internationella forskningsgrupper och 
utbildningsprogram som ökar möjligheterna 
för extern finansiering, till exempel genom 
EUkommissionen eller Nordiska rådet, säger 
Andrés Rivarola.

NyheterNyheter

Den tyska isbrytaren Polarstern sitter nu fast i isen vid Arktis 
och ska i ett år driva förbi Nordpolen. En av forskarna är Pauline 
Snoeijis Leijonmalm som ska kartlägga djurlivet.

DEN TYSKLEDDA expeditionen MOSAiC 
(Multidisciplinary drifting Observatory for 
the Study of Arctic Climate) är den hittills 
största Arktisexpeditionen. Expeditionen leds 
av Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center 
for Polar and Marine Research. Isbrytaren 
Polarstern ska under ett års tid driva fastfrusen 
i isen i Arktis. Fyra andra isbrytare, varav 
svenska Oden är en, helikoptrar och flygplan 
kommer att utrusta expeditionen under resans 
gång. Expeditionen har 600 deltagare från 17 
länder, varav hälften är forskare. I omgångar 
ska de vara ombord på fartyget för att forska 
och samla data för att bättre kunna förstå 
klimatförändringarna.

Ombord på Polarstern finns bland annat 
kemister, biologer och fysiker som kommer 
att studera isflaket de driver med. Runtom 
flaket, som är 12 kilometer brett, kommer 
det att finnas ett elektriskt skyddsfält för att 
förhindra att isbjörnar tar sig in. Temperatur
förhållandena är tuffa, vintertid kan det bli 
50 grader vid Arktis.

 Studier av djurlivet vid isen
En av forskarna som deltar är Pauline Snoeijs 
Leijonmalm, professor i marinekologi vid 
Stockholms universitet.

DYSLEXI OCH HJÄRNAN var temat för 
Stockholm University Brain Imaging Centers 
(SUBIC:s) första symposium. Huvudtalare var 
Usha Goswami, professor i neurovetenskap vid 
universitetet i Cambridge. Prins Carl Philip och 
prinsessan Sofia närvarade vid symposiet och 
deltog sedan ett studiebesök vid forsknings
centret.

Under symposiet berättade Gustaf 
ÖqvistSeimyr från Karolinska institutet om 
att bedöma läsning genom ögonrörelsemät
ning och maskininlärning. Julia Uddén vid 
Psykologiska institutionen berättade om språk 
och dyslexi ur ett hjärnavbildningsperspektiv. 
Ushi Goswami, Cambridge University, avslu
tade med att tala om dyslexi, språk, rytm och 
hjärnan före en paneldiskussion.

Under studiebesöket vid SUBIC fick 
prinsparet tillfälle att både se och prova på 
att avbilda hjärnor i mikroskop och med 
MRskanner.

– Prinsparets besök är extra roligt eftersom 
de är mycket intresserade av dessa frågor och 
det ger oss möjlighet att visa upp vår forsk

REKTOR HAR BESLUTAT att Latinamerika
institutet vid Stockholms universitet får nytt 
namn och ändrade stadgar. Det nya namnet 
är Nordiska Latinamerikainstitutet (NILAS), 
i engelsk översättning Nordic Institute of 
Latin American Studies.

Pauline Snoeijis Leijonmalm i Arktis vid en 
tidigare expedition. Foto: Peter Sylvander

Forskare fryser fast i Arktis ett år

Ev Notiser Anslag

Kungligt besök vid symposium 
på SUBIC

Latinamerikainstitut  
får nordisk status

– Vi vill förutspå hur ekosystemet kommer 
att se ut om 100 år. Hittills har det mestadels 
bara varit klimatforskare som studerat Arktis. 
De har kommit fram till att det kommer att 
ske stora säsongsväxlingar och att det ibland 
under året kommer att vara helt isfritt. Därför 
träder vi nu in för att undersöka vilka konse
kvenser säsongsväxlingarna får för djurlivet, 
säger Pauline Snoeijs Leijonmalm.

Under expeditionen ska Pauline Snoeijs 
Leijonmalm studera allt från bakterier till 
fisk. Plankton kan bli större än en centimeter i 
Arktis på grund av gynnsamma förhållanden, 
till skillnad från i Östersjön där de bara blir 
några millimeter till exempel. Hon kommer 
också att studera den arktiska torsken som 
driver med flaket, i och med att den följer 
årscykeln med sina lekområden.

En drömexpedition
För Pauline Snoeijs Leijonmalm, som varit på 
expeditioner i Arktis sedan 2002, är detta en 
drömexpedition.

– Efter att ha hört talas om MOSAiC för  
första gången för mer än fem år sedan, visste 
jag omedelbart att det här är vad jag letat efter! 
Jag började drömma om de fantastiska veten
skapliga resultaten som skulle kunna uppnås 

Labbföreståndaren Elin Allzén demonstrerar 
SUBIC:s röntgenmikroskop för prinsessan  
Sofia och prins Carl Philip.

NILAS bibliotek innehåller drygt 50 000 volymer om 
Latinamerika. 

ning på en vetenskaplig nivå, säger Francisco 
de Lacerda, professor i fonetik vid Institutio
nen för lingvistik.

– SUBIC gör det möjligt att bedriva 
nyfikenhetsdriven grundforsknings inom 
humaniora på helt nya sätt. Det är ett slags 

revolution eftersom vi fått helt nya redskap 
och nya möjligheter att undersöka hjärnans 
funktion och struktur.
  su.se/subic

KARIN TJULIN
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under en hel säsongscykel i det centrala arktiska 
havet. Nästan allt vi kan upptäcka skulle vara 
helt nytt och det är det högsta yrkesmässiga 
förverkligandet en forskare kan uppnå.

Forskare på expeditionen ska också bland 
annat ta reda på hur växthusgaser påverkas av 
säsongsväxlingarna och vad som händer när 
metan frigörs på grund av ett varmare klimat. 
Andra intressanta frågeställningar är hur 
arktiska livsformer överlever extrem kyla, ett 
fast ishölje, månader av mörker under polar
nätterna, och vilken typ av metabolism de har. 
   mosaic-expedition.org

AMANDA GONZALES BENGTSSON

132 miljoner till forskningsprojekt 91 miljoner från Forte
KNUT OCH ALICE WALLENBERGS Stiftelse har presenterat de som får projekt
anslag för 2019. Totalt beviljas 20 forskningsprojekt anslag på 640 miljoner kronor. 
Av dem finns fyra projekt vid Stockholms universitet. De som får anslag är:
–  Processoptimering i cellens energifabrik. Projektansvarig är Martin Högbom,  

professor i biokemi. Projektet får ett anslag på 38 miljoner kronor.
–  Kan effektiva läkemedel tas fram med joniska vätskor? Projektansvarig är  

Anja Verena Mudring, professor i fysikalisk materialkemi. Projektet får ett  
anslag på 33 miljoner kronor.

–  Gravitationen möter ljuset. Projekt ansvarig är Stephan Rosswog, professor i 
astrofysik. Projektet får ett anslag på 33,5 miljoner kronor.

–  Dynamik i kvantmateria. Projekt  ansvarig är Alexander Balatsky, professor  
vid forskningsinstitutet Nordita. Projektet får ett anslag på 28 miljoner kronor.

FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd har beslutat om bidrag inom den årliga öppna 
utlysningen respektive Tillämpad välfärdsforskning 
2019. Forskare vid Stockholms universitet beviljas totalt 
närmare 91 miljoner fördelat på 22 bidrag. I den öppna 
utlysningen beviljas bidrag till juniorforskare, fyra post
doktorer och femton projekt. Inom tillämpad välfärds
forskning beviljas ett planeringsbidrag och ett program
bidrag. Det senare är på 23,5 miljoner kronor och går 
till Stefan Wiklund, Institutionen för socialt arbete för 
”Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell 
uppföljning och lokala utvärderingsstrategier”.

Ett exempel på ett samarbete han vill lyfta för 
att öka den internationella konkurrenskraften 
är det som institutet nyligen startat tillsammans 
med Salamancauniversitetet i Spanien och 
Sorbonne Nouvelle i Frankrike. Studenter 
kommer där att erbjudas studier i såväl Stock
holm som Paris och Salamanca inom ramen 
för en Erasmus Mundus Joint Master Degree.

Verksamhet på fyra ben
Latinamerikanska institutet bildades i början 
av 1950talet och var då en del av Handels
högskolan. Sedan 1977 hör institutet till 
Stockholms universitet och verksamheten står 
på fyra ben: forskning, utbildning, informa
tion och dokumentation. Institutet har cirka 
tio anställda och tre anslutna forskare samt 
samarbetspartner från andra europeiska och 
latinamerikanska universitet. Här finns möj
lighet att gå ett helt program i Latinamerika
studier, både på grund och avancerad nivå.

En central del är biblioteket, som med mer 
än 50 000 volymer är den största samlingen 
i Norden med litteratur som behandlar 
Latinamerika ur ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv. I biblioteket hålls även öppna 
föreläsningar.

PER LARSSON

Den tyska isbrytaren Polarstern 
är bas för expeditionen som ska 
sitta fast i isen vid Arktis. 
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NyheterNyheter

Nytt avtal med Elsevier 
– 100 procent Open Access

Stressforskning och kultur i 
ny podd

Ny modell för lärarstudenters VFU
Stockholms universitet med i The Conversation

Sömnbrist och skiftarbete, 
oron för stress och vad är egent-
ligen stress. Dessa ämnen ska 
avhandlas när Stressforsknings-
podden släpper sina första 
avsnitt.

FRÅGOR RELATERADE till stress har fått allt 
större uppmärksamhet. I takt med detta har 
Mats Lekander och Sandra Renberg Tamm, 
professor respektive forskare och läkare vid 
Stressforskningsinstitutet och Karolinska 
Institutet, känt behov av att nyansera all
mänhetens förståelse av vad stress är genom 
att lyfta resultat från den internationella 
stressforskningen. 

En idé som dök upp var att starta Stress
forskningspodden. Inom ramen för en 
kommunikationssatsning hos Riksbankens 
Jubileumsfond sökte de medel för podden – och 
fi ck det förra året. Tillsammans med Christian 
Portin, kommunikationsansvarig vid Stress
forskningsinstitutet, har de nu spelat in de 
första avsnitten som kommer att börja släppas 
första veckan i december.

Genom att i varje avsnitt ta avstamp i en 
kulturyttring kopplad till det aktuella temat är 
ambitionen att locka forskare att samtala uti
från nya utfallsvinklar, samtidigt som avsnitten 
blir mer lättlyssnade och kan tilltala en större 
lyssnarkrets. 

Nu blir den verksamhetsförlagda 
utbildningen ännu bättre för alla 
lärarstudenter när en ny modell 
med VFU-skolor införs.

DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA utbild
ningen, VFU, är en av hörnstenarna i 
lärarutbildningen och fyller en central roll för 
studenternas möjligheter att utvecklas i lärar
rollen. Universitetet påbörjar nu implemente
ringen av en ny modell tillsammans med fl era 
huvudmän. Modellen innebär att skolor och 
förskolor samarbetar med varandra i kluster, 
som universitetet i sin tur samverkar med.

– Det här är ett utvecklingsarbete vi 
har jobbat med i ett par års tid och det är 
mycket glädjande att vi nu äntligen kan börja 
rulla ut modellen, säger Clas Hättestrand, 
prorektor med ansvar för övergripande 
lärarutbildnings frågor.

Universitetets nya modell med VFUskolor 
är inspirerad av det lyckade projektet med 
övningsskolor som pågick mellan åren 2010 
och 2018. Men till skillnad mot tidigare 

Stockholms universitet är nu 
med i det digitala magasinet 
The Conversation där forskare 
skriver artiklar och kommenterar 
aktuella nyhetshändelser.

Målet med The Conversation är att ge forsk
ningsperspektiv på aktuella ämnen och därmed 
bidra till en fördjupad diskussion om komp
lexa frågor i samhället. Nu när Stockholms 
universitet är medlemmar i stiftelsen bakom 
The Conversation innebär det att forskare vid 
universitetet kan få stöd av kunniga redaktörer 
från idéstadiet till att artikeln publiceras. 
Redaktörerna kommer också ut till lärosätena 
som är medlemmar för att hålla kurser i hur 
man skriver populärvetenskapligt.

Via återpubliceringar i andra medier, når 
tidningen totalt ut till över 38 miljoner läsare 
varje månad och mer än 90 000 forskare från 
olika universitet har medverkat med artiklar.

Ett nytt avtal med det veten-
skapliga förlaget Elsevier har 

förhandlats fram. 

REDAN NU är tidskrifterna tillgängliga igen, 
inklusive de artiklar som publicerats under 
den perioden då universitetet inte hade något 
avtal med Elsevier. Fri Open Accesspubli
cering i de tidskrifter som ingår i avtalet 
gäller från och med 1 januari 2020. Avtalet 
omfattar drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter 
från Elsevier inklusive tidskrifter från lärda 
sällskap, The Lancet, Cell Press och alla rena 
OAtidskrifter.

– Detta är ett steg i rätt riktning för att 
uppnå målet med 100 procent direkt öppen 
tillgång. Avtalet i kombination med andra 
transformativa avtal kommer att innebära 
närmare 90 procent Open Accesspublice
ringar vid universitetet 2020. Vi kommer 
utöver dessa avtal även i fortsättningen att 
fi nansiera publiceringsavgifterna i alla rena 
Open Access tidskrifter, säger Wilhelm 
Widmark, över bibliotekarie vid Stockholms 
universitetsbibliotek och vice ordförande 
i Bibsamkonsortiet som förhandlat fram 
avtalet.

Förhandlingarna mellan Elsevier och 
det nationella konsortiet Bibsam startade 
2016 och pågick fram till våren 2018, då de 
strandade för att parterna inte kunde komma 
överens om en rimlig prisbild och en hållbar 
övergång till öppen vetenskap. Den sista juni 
2018 sades Elsevieravtalet för alla Sveriges 
forskningsbibliotek upp. Förhandlingarna 

Första avsnittet är döpt till Vad är stress? 
Utgångspunkten är Michael Endes Momo – 
eller kampen om tiden där fl ickan Momo tar 
upp kampen om tiden med de grå männen 
som vill stjäla alla stadens invånares tid. I 
avsnittet diskuteras bland annat hur det går 
att beskriva den kroppsliga stressreaktionen 
och vad som skiljer akut från kronisk stress. 
Skådespelaren Sissela Kyle läser ur Momo och 
medverkar i samtalet.

I avsitt två behandlas den stressande oron 
för stress. Hur farligt är egentligen stress? Är 
julstress ett folkhälsoproblem? Medverkande 
är professorerna Hugo Westerlund och Töres 
Theorell. Musikerna Tomas Adolphson och 
Anders Falk inleder med sin Mer jul och deltar 

i samtalet. Tredje avsnittet ägnas sömnbrist och 
skiftarbete. Professorerna Torbjörn Åkerstedt 
och Göran Kecklund guidar lyssnarna kring 
vad vi vet om hur vi påverkas av sömnbrist. 
Artisten Ida Wiklund medverkar och inleder 
med Dolly Partons 9 to 5.

Planen är att spela in minst åtta avsnitt. 
Bland ämnena i kommande avsnitt är stress 
som drivkraft, konfl ikten mellan familj och 
arbete, posttraumatisk stress, behandling av 
stressrelaterade sjukdomar och sjukdomsstress.

Du hittar Stressforskningspodden på stress
forskning.su.se/podd och där poddar fi nns.

PER LARSSON
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övningsskoleprojekt ska 
nu alla lärarstudenter 
få ta del av fördelarna 
med nära samverkan 
mellan universitetet och 
VFUskolorna. Utökad 
kontakt och samarbete 
mellan lärosäte och skol
huvudmän har visat sig 
ge positiva effekter på kvaliteten i VFU.

– Övningsskoleprojektet innebar ett tydligt 
fokus på professionsutveckling för både 
lärarstudenter och verksamma lärare. Dessa 
fördelar bygger vi nu vidare på och skalar 
upp i VFUskolor inom klustren, säger Clas 
Hättestrand.

Självklar del av skolverksamheten
Den nya VFUmodellen involverar betydligt 
fl er skolor och förskolor än det tidigare 
övningsskoleprojektet och har som mål att 
omfatta alla lärarstudenter. Med fl era stu
denter på samma skola är tanken att VFU ska 
bli en självklar del av skolornas verksamhet 
och öka engagemanget för utbildningen. 
Lokala handledarutbildningar skapar till 

exempel utrymme för kollegialt lärande. 
Upplägget lämpar sig också väl för fältstudier 
och seminarier som kopplar ihop teorin med 
skolpraktiken.

Henrik Lindh är förvaltningschef i Haninge 
kommun, där ett av klustren ligger. Han 
bekräftar att också skolorna utvecklas av 
samarbetet.

– Vi har sett en otroligt bra intern kom
petensutvecklingsresa bland dem som varit 
handledare och mentorer åt VFUstudenterna. 
Lärarnas ständiga möten med studenter och 
universitetslärare har blivit något som vi som 
organisation kunnat använda oss av.

Kluster Haninge består för närvarande av 
tio skolor, från förskole till gymnasienivå. 
Att knyta många studenter till sig är en bra 
utgångspunkt för att rekrytera framtida lärare, 
konstaterar Henrik Lindh.

Modellen med VFUskolor i kluster utökas 
successivt och beräknas vara fullt utbyggd 
2024. Universitetet har hittills tecknat avtal 
om VFUkluster med kommunerna Botkyrka, 
Haninge, Nacka och UpplandsBro. 

GUNILLA NORDIN

Clas Hättestrand

Artiklarna som publiceras på sajten är fritt 
åtkomliga och får återpubliceras enligt 
licensen creative commons, det vill säga så 
länge källan anges och texten inte ändras. 
Tidningen erbjuder också forskare vid med
lemsuniversiteten att stå med på expertlistor 
inom olika ämnen och feedback i form av 
månadsrapporter med statistik över genom

slag, antal läsare och återpubliceringar ges till 
de forskare vars artiklar blir publicerade. 
The Conversation startade i Australien 2011 
och tidningen ges sedan dess ut i olika utgåvor, 
bland annat i Frankrike, Stor britannien, 
USA, Kanada, Afrika och Indonesien. 
Organisationen drivs utan vinst och ägs av 
medlemsuniversitet och forskningsfi nansiärer.

I början av år 2020 planeras en workshop 
om att skriva populärvetenskapliga artiklar 
för en internationell publik. Gör gärna en 
intresseanmälan redan nu genom att mejla 
kontaktpersonen för The Conversation vid 
Stockholms universitet: Helene Komlos Grill 
vid Samverkansavdelningen: 
helene.komlos.grill@su.se

Läs mer: https://theconversation.com/uk
Föreslå en artikelidé till The Conversation: 
https://theconversation.com/uk/pitches

ANNIKA HALLMAN

Sandra Renberg Tamm (vänster) spelar in tillsammans med Mats Lekander (mitten) och 
Christian Portin med gästerna Anna Nyberg och Constanze Leineweber.

The Conversation, oktober 2019.

startade igen i början av 2019 och har nu 
alltså lett fram till det nya nationella avtalet, 
där fl ertalet svenska lärosäten är med. 

Avtal även med Wiley
Parallellt med Elsevieravtalet har även ett 
nytt avtal med det vetenskapliga förlaget 
Wiley förhandlats fram. Likt Elsevieravtalet 
innefattar Wileyavtalet såväl läsrättigheter 
som Open Accesspublicering i förlagets 
tidskrifter. Det innebär att du som forskare 
vid Stockholms universitet från den 1 januari 
2020 kan publicera dig Open Access utan 
kostnad i alla Wileys tidskrifter, både i rena 

OAtidskrifter och i de prenumerationsbase
rade tidskrifter som ingår i avtalet.

Mer information om hur du går tillväga 
för att publicera dig Open Access i tidskrifter 
som omfattas av de nya avtalen kommer i 
samband med att avtalen börjar gälla den 1 
januari 2020. Har du frågor om avtalen eller 
om Open Accesspubliceringar kan du mejla 
openaccess@su.se. Läs mer om kostnadsfria 
och rabatterade publiceringsavgifter vid 
Stockholms universitet: su.se/biblioteket/
publiceringsavgifter.

JULIA MILDER OCH LISA LOVÉN

Nu ökar antalet vetenskapliga verk som blir fritt tillgängliga vid universitetet.
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Profilen

Kriminologin ger mig redskap som författare

Profilen

Han fascinerades tidigt av vad som gömmer sig 
bakom brottslighet och mänskliga beteenden. Nyligen 
tog han emot priset som årets lärare vid Stockholms 
universitet och tidigare i år gjorde författaren och 
kriminologen Christoffer Carlsson en litterär resa  
tillbaka till sina hemtrakter nära Halmstad med 
boken Järtecken.

TEXT JOHNNY BERGENHOLTZ-FOGLANDER FOTO JENS LASTHEIN

ATT DET BLEV just kombinationen forskare 
och författare för Christoffer Carlsson är 
kanske ingen slump. Båda handlar i någon 
mån om att utforska och förstå människor 
och företeelser.

– Jag tror att det bottnar i viljan att försöka 
förstå inte bara andra, utan även mig själv och 
min plats i världen. Det finns något grund
läggande sökande, men exakt vad jag söker 
tror jag inte riktigt jag har svar på. 

Han menar också att de två professionerna 
kan stärka och komplettera varandra väldigt 
väl.

– Forskande människor är skrivande 
människor och det vi skriver är i stort sett en 

En favoritbok som ingen har hört talas om? 
Fly till vatten och morgon av Thorsten  
Jonsson.

Ljudbok eller fysisk bok? Fysisk bok. Men 
jag gillar ljudböcker också, lyssnar en del.

Vilka är kriminologins viktigaste frågeställ-
ningar idag? Det beror helt på vilken sfär 
av kriminologin man verkar i. Men en för 
samhällets del ganska akut sådan, är frå-
gan om gängrelaterad brottslighet, som 
skjutningar och sprängningar. Exakt hur 
dessa ska förstås, vad det är som händer 
och vad man bör göra åt det – där har 
tyvärr duktiga kriminaljournalister mer 
kött på benen än vad vi kriminologer har 
just nu.

Vad förekommer alldeles för lite i deckare? 
Jag tycker personligen att det äts alldeles 
för lite mat i de moderna kriminalroma-
nerna. Och när det väl äts så känns det 
pliktskyldigt. Leif GW Persson är bra på 
det där, han nyttjar ofta middagen som 
ett dramaturgiskt verktyg eller ett tillfälle 
för reflektion och insikt för karaktärerna.

Viktigaste egenskapen hos en bra lärare? 
Tålamod. Det kan ibland gå mycket fort 
för en student att lära sig någonting, men 
det kan också ta tid. Så tålamod är viktigt.

Christoffer Carlsson 

individer reduceras till statistik kan författar
skapet bidra till att mänskliggöra den data 
som behandlas.

– I våra statistiska analyser så är en individ 
en rad, och har vi 15 000 individer så är det 
lika många rader. Romanen som jag arbetar 
med nu, det är en sådan rad och det är en hel 
värld. Det finns så många sådana världar som 
döljer sig bakom de här raderna och som vi 
förenklar väldigt mycket i analyserna.

Mellan 2013 och 2017 fick Christoffer 
Carlsson stora framgångar med romanserien 
om polisen Leo Junker. Men enligt honom 
själv blev det svårare och svårare att utmana 
sig själv i det formatet, även om han försökte 
introducera något nytt i varje bok.

– Jag är ju nyfiken på vad jag kan göra 
med kriminalromanen som form. Vad kan 
vi berätta genom att berätta en historia om 
brott, och hur kan vi berätta en historia om 
brott? Går det till exempel att skriva den 
kronologiskt? Det går självklart, men vi är 
vana att skapa spänning genom skärnings
punkterna mellan nu och då.

Den idén ledde honom till hans senaste 
roman Järtecken: En roman om brott.
– När jag skrev Järtecken försökte jag skapa 
spänning genom att bara skriva framåt. Man 
behöver tänka om helt, och det är så jag vill 
göra även i fortsättningen. Hellre att det 

kommer färre, men bättre böcker. En grej 
för mig när det gäller det skönlitterära är att 
det aldrig får vara rutin, det får aldrig vara 
stagnation. Det är livsfarligt. För om det går 
på rutin för dig så kommer det gå på rutin för 
läsaren och då blir den uttråkad.

Berättelse från barndomsorten
Med Järtecken blir Christoffer Carlsson  
personlig på ett sätt som inte förekommit i 
tidigare böcker. Handlingen är nämligen för
lagd till hans gamla barndomsort Marbäck.

– Mitt barndomshem skulle säljas samtidigt 
som mitt barn började få rötter här i Stockholm. 
Jag insåg att jag nog aldrig mer kommer bo 
där, vilket gjorde ganska ont. Så jag började 
fundera på vad som skulle hända om jag skulle 
berätta den här historien jag hade i huvudet 
på platsen där jag kommer ifrån. Genom 
att försöka måla den här platsen så som jag 
minns den, som den faktiskt var. När jag läser 

berättelse om vad det är vi har gjort, vad vi 
har hittat, hur och vad det har för betydelse. 
Omvänt så ger kriminologin väldigt många 
redskap för en skönlitterär författare. Inte 
bara i den meningen att man har en viss 
uppfattning och kännedom om brottslighet 
eller polisarbete. Men också en förståelse för 
brottsligheten som fenomen hur den känns, 
hur den luktar. Hur tunn och hårfin gränsen 
mellan svart och vitt är egentligen. Den ger 
också en förståelse för livets komplexitet. 

Mänskliggöra data
Det handlar också om perspektiv. I forskning 
som ofta hanterar stora datavolymer och där 

Järtecken kan jag se mig själv precis utanför 
bild hela tiden, som att jag finns där men utan 
att synas. Det här var mitt sätt att inte bara ta 
farväl utan också ge en rättvis bild av platsen 
jag kommer ifrån, min historia.

Förutom att bearbeta känslorna kring sin 
hemort och uppväxt fick Järtecken även ge 
utlopp för tankar och funderingar kring de 
personer som format uppväxten.
– En av huvudkaraktärerna i Järtecken,  
hans stora dilemma som drabbar honom när 
han är barn, är hur någon som är så fin som 

hans morbror också kan 
vara så otroligt hemsk. 
Svaret han landar i till slut, 
om det finns något svar, är 
att det viktiga är hur han 
var för honom. Människor 
kommer någonstans alltid 
förbli mysterier för en. 
Även de som har betytt 

mycket för oss, de vi har förlorat och inte 
längre finns kvar. De vi aldrig riktigt kanske 
kände. Vi är en ganska liten släkt och det är 
många som är döda, samtidigt som det finns 
väldigt många frågetecken kvar. Jag får helt 
enkelt acceptera att jag inte kommer lösa all
ting, eller förstå allting eller ens kunna förstå 
en annan människa fullt ut över huvud taget.

Utsedd till årets lärare
Christoffer Carlsson började skriva redan 
som 11åring hemma i Marbäck. När slutet på 
gymnasiet närmade sig var han klar med att 
han skulle flytta från hemorten men exakt vad 
han skulle göra och var han skulle ta vägen 
var mer oklart. Valet föll till slut på studier 
och de ämnen som intresserade honom som 
liten fanns fortfarande där och gjorde att han 
styrde mot Stockholm och kriminologin. Där 
blev han sedan kvar och i dag är Christoffer 
Carlsson lektor vid Stockholms universitet 
och blev nyligen utsedd till årets lärare.

– Min pappa sa att du ska vara duktig på 
ditt jobb, och han är den bästa bilmekanikern 
jag någonsin sett och det handlar om ett hant
verk. Genom det började jag se på forskningen 
som just ett hantverk. 

– Man behöver älska sitt ämne, eller 
åtminstone framstå som att du gör det. Du 
behöver också visa hur de kan ha användning 
för det de lär sig. Alltså att du flyttar krimi
nologin från föreläsningssalen ut till Sergels 
torg eller matbordet hemma där de kan se det 
vi talar om i verkligheten. Jag försöker få stu
denterna att tänka och reflektera med all kraft 
jag har, för jag tycker kriminologin förtjänar 
det. Så att använda all den kraft och passion 
jag känner för mitt ämne och ta med det in i 
undervisningssalen, det skulle jag säga är det 
absolut viktigaste.

Även knep från författarvärlden har smugit 
sig in i föreläsningssalen.

– Jag har börjat med cliffhangers på mina 
föreläsningar. Egentligen bara för att få  
studenterna att förstå att det som diskuteras 
på en föreläsning inte är helt frikopplat från 
det som ska diskuteras gången efter. Det du 
lär dig är ett stoff som hänger ihop.

Panelist i Veckans brott
Förra säsongen av Veckans brott på SVT 
innebar en nystart av programmet utan den 
folkkäre Leif GW Persson. Istället innehåller 
programmet en panel med flera personer där 
Christoffer Carlsson ingår.

– Jag tycker det är viktigt att public service 
i vår tid har ett program som behandlar brott 
och straff, kanske viktigare än någonsin med 
tanke på hur aktuella, heta och känsliga 
frågor som de är. Jag fick veta att de ville göra 
ett omtag på programmet och att de inte ville 
ersätta Leif vilket kändes bra, för det går inte 
att ersätta honom. Leif är dessutom en vän 
och jag skulle varken vilja eller ens fysiskt 
eller intellektuellt kunna fylla upp hans stol, 
det går inte. Men de ville ha en panel och en 
kriminolog och jag tänkte att då kan  
jag även passa på att utföra den tredje upp
giften där. 

En ny säsong av Veckans brott pågår just 
nu. Mellan tvpaneler, forskarrollen och för
fattarskapet skymtar en person med ett stort 
behov av att berätta och att utforska. Men på 
frågan om vad han vill att hans avtryck ska 
vara, när han väl ser tillbaka på sin karriär, 
blir det ett förvånansvärt blygsamt svar.

– Det är vanskligt att som forskare tro att 
man ska göra några större avtryck. Men det 
är viktigt att hela tiden våga vara nyfiken. I 
slutändan skulle jag vilja att mitt avtryck blir 
att jag varit en god hantverkare. 

  I slutändan skulle jag vilja 
att mitt avtryck blir att jag 
varit en god hantverkare.
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Samarbetsavtal ger nya  
möjligheter för forskare

Ökad kunskap 
om känselsinne 
och ålder

Stöd till forskare  
för samverkan
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I MAJ SKREV REKTORN för Stockholms 
universitet och vd:n för Research Institutes of 
Sweden* (RISE) under ett samarbetsavtal. Vid 
universitetet har redan idag institutionerna 
för material och miljökemi, data och system
vetenskap samt psykologi samarbete  
med RISE. Syftet med avtalet är att stimulera  
ömsesidigt kunskapsutbyte, få till gemen
samma ansökningar om finansiering (till 
exempel av Vinnova) och tillgång till  
varandras forskningsinfrastruktur. Utbild
ningssamverkan genom examensarbeten  
och gästföreläsningar är en annan viktig del 
och även personrörlighet, som att forskare 
arbetar en viss tid hos den andra parten  
samt adjungering av professorer. I första  
hand är ramavtalet tänkt att omfatta de tre 
institutioner som redan har samarbete. men 
även andra institutioner är välkomna att  
samarbeta inom avtalet. En viktig poäng är 
också att samarbeten ska initieras av forskar
grupper och institutioner.

De ämnesområden som än så länge ingår 
i samarbetsavtalet är digitalisering i skolan, 

RAMAVTALET med Research Institutes of 
Sweden (RISE) är bara ett av de övergripande 
samarbetsavtal som Stockholms universitet 
har med andra parter. Sedan 2014 har 
universitetet avtal med Region Stockholm 
kring forskning, utveckling, innovation och 
utbildning. Avtal finns även med Stockholms 
stad, Dramaten, Pfizer och IBM. Syftena med 
avtalen är lite olika liksom formerna för hur 
samarbetet bedrivs. För alla finns det dock en 
person på Sektionen för externa relationer vid 
Samverkansavdelningen som samordnar och 
koordinerar samarbetet.

Eva Klasson Wehler är sedan 2015 sam
verkansstrateg vid sektionen. Hon är docent 
i miljökemi och har i 13 år arbetat med läke
medelsforskning i ledande positioner inom 
Astra Zeneca. Som samverkanstrateg har hon 
fokus på ledningsstöd i nära samarbete med 
Mats Danielson, rektorsråd för samverkan  
och innovation, och rådgivning till samverkans
beredningarna på bägge områdena. 

I hennes uppdrag ingår även omvärlds
bevakning av forskningspolitiken och hur 
andra lärosäten utvecklar sin samverkan. Hon 
kartlägger även hur Stockholms universitet 
kan utveckla sin samverkan. Det innefattar 
att identifiera intressanta externa partners 
för universitetet att samarbeta med och göra 
ett urval på grundval av forskarnas behov. 
Hon ser det nya ramavtalet med RISE som 
ett exempel på detta – det initierades av en 
fråga från en institution och där ytterligare 
två institutioner snabbt hakade på. En annan 
uppgift är utveckling av verksamhetsstödet 
och att göra det mer behovsanpassat och 
effektivt. 

– Att ha närhet till vetenskapsområdena 
och kunna se och lyssna av vilka problem som 

HÅKAN FISCHER, professor och prefekt vid 
Psykologiska institutionen, och Lisa Skedung, 
forskare och projektledare vid RISE, driver 
tillsammans med Elizabeth Hörlin (RISE), 
Kathryn Harris (RISE) och Amirhossein 
Manzouri (SU) ett samarbetsprojekt om neuro
perception.

Inom projektet ska de kvantifiera och 
jämföra aktiv känselförmåga och studera den 
neurobiologiska basen för detta. Hjärnavbild
ning (fMRI) ska användas för att studera hur 
signaler bearbetas i hjärnan vid aktiv taktil 
stimulans och eventuella skillnader mellan 
unga och gamla kommer att undersökas. 

Förhoppningen är att genom att studera 
perception, beteende och hjärna parallellt få 
en fördjupad kunskap om hur känselsinnet 
påverkas med åldern och få nya hypoteser 
att testa i framtida samarbeten. Genom att 
visa exempel på vad som kan göras inom 
hjärnavbildning hoppas forskarna på RISE 
kunna väcka intressanta frågeställningar från 
industrin, lämpade för framtida mätningar 
på nya Stockholms University Brain Imaging 
Centre, SUBIC.

Projektet startade med ett par möten med 
forskare från Psykologiska institutionen och 
RISE. Där presenterade de sin forskning och 
pratade om möjliga gemensamma forsknings
intressen. De upptäckte att de tillsammans 

neuroperception och materialanalys. För att 
få en inblick i hur avtalet fungerar och den 
forskning som bedrivs inom de tre områdena 
ovan arrangerade Samverkansavdelningen i 
oktober ett minisymposium med talare från 
universitetet och RISE.

Värdefull forskningsinfrastruktur
Lennart Bergström, professor vid Institutionen 
för material och miljökemi, berättade hur 
institutionen sedan många år har samarbete 
inom materialforskning med RISE och andra 
forskningsinstitut. En viktig del i samarbetet 
är att forskarna vid RISE får tillgång till 
avancerade elektronmikroskop som finns vid 
Stockholms universitet. Genom denna form av 
samarbete går det att säkra nyttjandegraden 
på mikroskop och annan värdefull forsknings
infrastruktur vid universitetet samtidigt som 
samarbetspartners får tillgång till apparatur  
de själva kanske inte har.

Digitalt lärande är ett annat område  
där samarbete finns. Patrik Hernwall från 
Institutionen för data och systemvetenskap 

talade tillsammans med Lars Lingman från 
RISE om hur ”Internet of Things” (uppkopp
lad elektronisk utrustning) i klassrummen kan 
användas för att utveckla pedagogiken. Inom 
projektet används bland annat rörelsesensorer 
för att se hur lärarna rör sig under lektionerna, 
så att de sedan kan reflektera över hur de 
hjälper eleverna. Lars Lingman berättade att 
det finns ett stort intresse för projektet och 
om vikten av att ha en akademisk partner 
i projektet. Håkan Fischer, professor och 
prefekt vid Psykologiska institutionen, och 
Lisa Skedung, forskare och projektledare vid 
RISE, presenterade även sin forskning om 
neuroperception (se artikel nedan).

Forskare och institutioner som är intres
serade av avtalet kan kontakta samverkans
strateg Eva Klasson Wehler vid Samverkans
avdelningen på eva.klasson.wehler@su.se.

PER LARSSON

*RISE är en sammanslagen organisation av 
flera statliga forskningsinstitut. Se ri.se.

finns är en viktig uppgift. Jag stödjer därför 
de verksamhetsutvecklande projekt som  
sektionen arbetar med för att koppla stödet 
till behoven, säger Eva Klasson Wehler.

Nu i höst anställdes ytterligare en sam
verkansstrateg vid Sektionen för externa 
relationer. Det är Monica Åberg Yngwe. som 
är docent i folkhälsovetenskap och tidigare  
har arbetat vid Centre for Health Equity  
Studies (idag en del av Institutionen för  
folkhälsovetenskap), bland annat som ställ
företrädande föreståndare. De senaste fem 
åren har hon arbetat i Bryssel som Senior 
Research Coordinator på EuroHealthNet 
med fokus på Horisont 2020projekt kring 
hälsa och miljö. 

I sin nya roll vid Stockholms universitet har 
hon fokus på avtalet mellan universitetet och 
Region Stockholm och ska verka för att öka 
aktiviteten i arbetet med avtalet. Inom ramen 
för avtalet avsätter regionen årligen resurser för 
gemensamma projekt och i slutet av november 
stängde en utlysning med fokus på Agenda 2030, 
psykisk ohälsa och hälso och sjukvården 2040.

I Monica Åberg Yngwes uppdrag ligger 
även att utveckla metoder för att koppla ihop 
forskare med behov i regionen och se hur 
samverkan kan bibehållas över tid. 

– I korthet kan man säga att det handlar 
om att se hur den forskning som bedrivs vid 
Stockholms universitet kan användas till 
att möta aktuella samhällsutmaningar och 
komma regionens invånare till nytta, säger 
Monica Åberg Yngwe.

För att få veta mer om dessa samarbeten 
kan du vända dig till samverkansstod@su.se 
så blir du kontaktad av rätt person. 

PER LARSSON

Bidrag från  
Vetenskapsrådet

har kompletterande expertis som skulle 
kunna svara på spännande gemensamma 
vetenskaplig frågeställningar.

De båda forskargrupperna har inte arbetat 
tillsammans förut. Däremot har det affärs
område RISE har inom taktil perception 
utvecklats från när Lisa Skedung var dokto
rand på KTH/RISE och samarbetade med en 
doktorand från Psykologiska institutionen 
inom forskningsprogrammet CODIRECT. 

Vad har ni för råd till andra?
– Samarbete är roligt och utvecklande så 
tveka inte om ni ser ett gemensamt område 
där universitetet och RISE kan jobba till
sammans. 
 
  Mer om Stockholms University Brain  
Imaging Centre, su.se/subic.

PER LARSSON 

Lisa Skedung och Håkan Fischer vid den utrustning på SUBIC de ska använda för hjärnavbildning.

+

Samverkansstrategerna Eva Klasson 
Wehler och Monica Åberg Yngwe. 

Arrangör är Centrum för 
universitetslärar- 
utbildning

En mötesplats 
för universitets-

lärare

Lärarkonferens2020
– möjligheter med  
akademiskt lärarskap
Torsdag 26 mars i NOD-huset 
Kista. En utvecklingsdag för dig 
som undervisar vid Stockholms
universitet.

Sista anmälningsdag är  
26 februari 2020.

Mer information: 
su.se/ceul/lararkonferensen

VETENSKAPSRÅDET har beslutat om 
bidrag i årets utlysningar. Inom Humaniora 
och samhällsvetenskap får 19 forskare vid 
universitetet medel, om sammanlagt drygt 81 
miljoner kronor. Inom naturvetenskap och 
teknik beviljas 34 projekt och 11 etablerings
bidrag – om sammanlagt drygt 154 miljoner 
kronor – till Stockholms universitet. Inom 
Utbildningsvetenskap beviljas sex forskare 
medel på sammanlagt drygt 32 miljoner  
kronor. Inom utlysningen Forskarskolor  
för lärarutbildare beviljas Institutionen  
för matematikämnets och naturvetenskaps
ämnenas didaktik (MND) och Paola Valero 
närmare 40 miljoner kronor till forskarskolan 
”Att göra matematik och naturvetenskap 
relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola  
för lärarutbildare”. 

Vidare går sex projektbidrag till universite
tet inom Medicin och hälsa, två anslag inom 
gästforskarprogrammet inom klimat och 
miljö 2019 och tre forskare beviljas  
projektbidrag för Forskning om migration 
och integration.
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DEN 29 – 30 OKTOBER arrangerades Håll
barhetsforum vid Stockholms universitet 
för andra gången. Forumet är tänkt som en 
plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte 
och samverkansmöjligheter kring hållbarhets
frågor med utgångspunkt i Agenda 2030.

Rektor Astrid Söderbergh Widding 
tryckte i sitt öppningstal på att universiteten 
är grundpelare för att hitta lösningar för 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Genom att forskare från olika områden möts 
kan de hitta skärningspunkter som löser 
komplexa samhällsproblem. Isabella Lövin, 
miljö och klimatminister samt vice stats
minister, betonade att ”alla har rätt till sina 

STARTSKOTTET för programmet föregicks av 
två workshops, en för mentorer och en för stu
denter, där en mentorskapsexpert konsulterats 
för att hjälpa deltagarna att få ut så mycket 
som möjligt av programmet. Engagemang, 
öppenhet och kommunikation var några 
faktorer som de båda grupperna lyfte fram 
under sina respektive workshops. 

Naomi Terry läser masterutbildningen i 
Social Ecological Resilience for Sustainable 
Development. Hon har matchats ihop med 
Johanna Källén Fox som läste samma utbild
ning 2014.

– Jag hoppas att få nya perspektiv kring 
vilka möjligheter som fi nns efter studierna, 
säger Naomi Terry. Att ha någon att prata 
och bolla idéer med. Det har funnits perioder 
tidigare i mitt liv då jag skulle ha uppskattat 
en mentor. Jag ser fram emot att ha den möj
ligheten nu.

Nytta av kunskaper från studierna
Johanna Källén Fox hoppas kunna ge stöd 
utifrån vad Naomi Terry vill ha ut av mentor
skapet och nämner just sina erfarenheter efter 
studietiden som ett område. 

– Jag visste inte riktigt hur jag utifrån den 
kunskap jag hade skulle marknadsföra mig 
själv i intervjusammanhang. Förhoppningsvis 
kan jag hjälpa Naomi se hur man kan app
licera det man lärt sig i andra kontexter än i 
akademin. Jag har själv haft nytta av kunska
perna från studierna i situationer där jag inte 
trodde att de skulle vara användbara. 

 Naomi Terry vet inte om hon vill fortsätta 
forska efter studierna eller arbeta utanför 
universitetet. 

– Jag vet inte riktigt vilken väg jag ska välja 
men jag oroar mig inte över framtiden. Jag 

Nyhetsbrevet kommer nu ut i ett kortare format två gånger i månaden istället för en. Syftet med 
förändringen är att öka synligheten och genomslaget för universitetets nyheter om forskning och 
samverkan. Den ökade frekvensen och det kortare formatet förväntas öka läsningen av enskilda 
artiklar då det möter de förväntningar dagens läsare har på lättillgänglig, relevant och aktuell 
information.

Målgrupper är i första hand beslutsfattare, samarbetspartners, näringsliv och opinions
bildare. Hänsyn tas även till media och intresserad allmänhet.

Som medarbetare är du kanske nyfi ken på vilken forskning och samverkan som sker inom 
andra områden på universitetet? Du kanske vill hålla dig uppdaterad om vilka nyheter som går 
ut från universitetet? Ett enkelt sätt är att läsa universitetets nyhetsbrev. Därför kommer nyhets
brevet också att skickas ut till alla anställda vid universitetet. Om du inte vill ha nyhetsbrevet 
kan du enkelt avregistrera dig via länken längst ner i mejlet. 

Vad fi nns inom din verksamhet som du vill att vi ska skriva om? Hör gärna av dig till redak
tionen via epost: nyhetsbrev@su.se. Du hittar universitetets nyhetsbrev på su.se/nyhetsbrev. 
HANNA HELLZÉN CRAMÉR

Hållbarhetsforum lyfte frågor 
om demokrati och populism

Forskning och högre utbildning har stor betydelse för att hantera miljö- och samhälls-
utmaningar. Det var ett återkommande budskap vid årets Hållbarhetsforum.

Med över 100 deltagare startade 
i oktober ett nytt mentorskaps-
program. Syftet är att alumner 
och studenter ska träffas för 
inspiration och utbyte av 
erfarenheter. 
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Mentorskapsprogram kopplar 
ihop alumner och studenter 

hur den populistiska synen på demokrati 
inte garanterar fri och rättigheter och hur 
populismen motverkar strävan efter ett mer 
hållbart samhälle. 

Amazonas avskogning
Temasamtal 2 handlade om makt, pengar och 
ansvar. Victor Galaz, docent vid Stockholm 
Resilience Centre, talade om hur global handel 
och kapitalfl öden bidrar till att förändra klimat  
systemet och ekosystem. Han fokuserade på 
hur regnskogen i Amazonas skövlas och vilket 
ansvar fi nansiella aktörer har. 

Efter lunch blev det parallella sessioner om 
ämnen som demokrati, journalistik i lögnens 
tid, klimatfl yktingar, entreprenörskap för 
hållbar utveckling och om hur politisk en 
forskare kan vara. Det fl esta paneldeltagarna 
var forskare vid Stockholms universitet, men 
här deltog även journalister samt företrädare 
för näringsliv och organisationer.

Dagens sista temasamtal var om demo
krati, rättvis fördelning och ansvar över gene
rationsgränserna. Krister Bykvist, professor 
i praktisk fi losofi , talade om vårt moraliska 
ansvar för kommande generationer. 

Viktigt lyfta vetenskapliga metoden
Universitetets vicerektorer refl ekterade över 
det som sagts under dagen och hur universitetet 
kan jobba vidare med hållbarhetsfrågorna. 

De underströk behovet av att lyfta och 
förklara den vetenskapliga metoden – där 
återkommande observationer och experiment 
bygger kunskap. 

På onsdagen fortsatte Hållbarhetsforum, 
fast i mindre skala. Under förmiddagen var 
det ett pass inriktat på lärare om demokrati, 
miljö och samhällskunskap samt ett pass om 
vilken kompetens som behövs för att klara 
övergången till ett hållbart samhälle.

Skådespelaren Andreas T Olsson framförde 
en kabaré innan det var dags för eftermid
dagens studiebesök inom universitetet. Bland 
besöksmålen fanns Fonetiklaboratoriet, 
Gösta Ekmans laboratorium och rättegångs
salen på Juridicum. 

PER LARSSON

Material från Hållbarhetsforum 
På su.se/hallbarhetsforum kan du 
se inspelningar av talen och panel-
samtalen i Aula Magna dag 1. Här fi nns 
även föreläsarnas presentationer.

Filmer om hållbarhet 
På su.se/Agenda2030 kan du se fi lmer 
där forskare vid universitetet berättar 
om forskning knuten till de globala 
hållbarhetsmålen.

Mentorskapsprogrammet 
i korthet 
•  Alumnkoordinatorerna vid 

Samverkansavdelningen har tagit 
fram projektplan och riktlinjer för 
programmet. De arrangerar även 
alla evenemang.

•  Institutionerna rekryterar och parar 
ihop studenter och alumner.

•  Programmet pågår mellan oktober 
2019 och maj 2020. 

•  Åtta institutioner med totalt cirka 
50 matchade alumn- och studentpar 
deltar

”Alla har rätt till sina 

egna åsikter men 

inte sin egen fakta”

egna åsikter men inte sin egen fakta”. Detta är 
inte minst viktigt när klimatkrisen är över oss 
och vissa ifrågasätter fakta. 

Dagens första temasamtal var om fakta
tillit, demokrati och populism. Åsa Wikforss, 
professor i teoretisk fi losofi , talade om 

trivs med att studera just nu men kommer nog 
inte att fortsätta inom akademin. Jag vill få 
användning av det jag lärt mig och samtidigt 
vara mina värderingar trogen.

De hoppas kunna vara öppna med varandra 
och dela med sig av tankar och erfarenheter. 
Men även att prata om skillnader i hur de ser 
på saker.

– Ibland kan skillnaderna vara det som är 
det mest intressanta säger Johanna Källén Fox.

Samarbete förvaltning och kärnverksamhet
Birgitta Åkerman är studievägledare vid 
Institutionen för biologisk grundutbildning 
och har matchat ihop studenter med alumner. 

– Jag frågade tjugo alumner och elva sa ja. 
De var så positiva. Studenterna var lite svårare, 
de inser inte alltid sitt bästa, säger hon.

Hon menar att stödet från den centrala 
alumnverksamheten varit avgörande för 
att komma till skott med ett mentorskaps
program.

– Det är fullständigt nödvändigt med någon 
som samordnar och koordinerar. De sätter 
ramarna och vi fyller på med innehåll. Vi har 
fått ett mycket bra stöd kring hur vi ska gå till

väga. Allt från hur vi ska formulera oss till att 
strukturera projektet. Jag tycker att det är ett 
skolexempel på samarbete mellan förvaltning 
och institutioner. Det gör att vi kan göra det 
här som vi tycker är så viktigt men annars inte 
mäktar med. Det är en fröjd att se. 

DANIEL AXELSSON

Universitetets nyhetsbrev till alla anställda 

Johanna Källén Fox och Naomi Terry är ett av alumnstudentparen. Här träffas de för första 
gången över en lunch.

Victor Galaz vid Stockholm Resilience Centre talade om hur globala kapital
aktörer bidrar till skövling av regnskog i Amazonas. Foto: Jens Lasthein
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I MAJ UNDERTECKNADE KI, KTH och SU en 
överenskommelse om allianssamarbete och 
skapade universitetsalliansen Stockholm trio. 
Syftet är att skapa en tydligare ram för utökat 
samarbete mellan universiteten när det gäller 
internationella samarbeten, gemensamma 
utbildningar, forskning, infrastruktur och 
verksamhetsstöd. Tillsammans bildar de tre 
lärosätena en komplett akademisk miljö som 
är framstående både nationellt och internatio
nellt. De står till exempel för 30 procent av all 
forskning och forskarutbildning i Sverige.

Alliansen leds av en styrgrupp med univer
sitetens rektorer och universitetsdirektörer 
och stöds av ett gemensamt samordnings
sekretariat. Detta har till uppgift att verka för 
att styrgruppens inriktningsbeslut genomförs, 
underlätta samarbete mellan universiteten 
och ge stöd till gemensamma arbetsgrupper. 
Samordningssekretariatet består av fem 
personer: Maria Lönn från KI, Tina Murray 
och BrittLouise Henriksson från KTH och 
Anna Riddarström från SU. Fredrik Oldsjö, 
tidigare chef för Områdeskansliet för human
vetenskap, leder sekretariatet på uppdrag av 
alla tre lärosäten.

– Sekretariatet är en gemensam samarbets
struktur men inte en organisatorisk enhet. 
Alla som jobbar i sekretariatet har alltså 
sin placering vid respektive lärosäte och har 
också kvar andra arbetsuppgifter. Rent prak
tiskt träffas vi regelbundet och ambulerar då 
alltid mellan våra tre universitet, säger 
Fredrik Oldsjö.

Sekretariatet stöttar gemensamma arbets
grupper. Ett exempel är satsningen på 

att etablera en fast representation för 
forskningsfrågor i Bryssel. Planering 
pågår för fullt inför rekrytering av 
en person som från och med 2020 
ska vara verksam på heltid i 
Bryssel för Stockholm trio.
– Den som har förslag på nya 
samarbeten eller vidareutveck
ling av befi ntliga samarbeten 
mellan KI, KTH och SU kan 
vända sig till sekretariatet. Vi 
kan bereda förslag vidare för 

Från akademisk 
framgång till växande 
läkemedelsbolag 

Samordningssekretariat 
för Stockholm trio 

Civis – allians mellan 
europeiska universitet

Nya rutiner för inköp 
av profi lprodukter

Xbrane Biopharma är ett bio-
teknikbolag med rötterna vid 
Stockholms universitet. Går allt 
som planerat blir bolagets första 
läkemedel godkänt 2021.

– MIN STUDENT var påstridig, han ville att vi 
skulle kommersialisera våra resultat och han 
slutade inte prata om det. Jag gillar envisa 
människor, men om du inte vet svaret blir det 
komplicerat.

JanWillem de Gier har varit verksam vid 
Institutionen för biokemi och biofysik sedan 
mitten av 1990talet. Idag är han professor 
och leder en av institutionens forskargrupper. 
2007, när hans dåvarande doktorand Samuel 
Wagner (numera professor vid Tübingens 
universitet i Tyskland) presenterade laboratorie
data som pekade mot en ny effektiv metod att 
producera proteiner i levande celler, insåg han 
direkt att resultaten var väldigt intressanta. 

Men JanWillem de Gier hade ingen 
erfarenhet av att starta företag, och han hade 
aning om hur han skulle bedöma eventuella 
kommersiella tillämpningar av deras gemen
samma forskningsresultat. 

– I efterhand inser jag att vi var oerhört 
naiva, men vi var också väldigt nyfi kna. Vi 
gavs utrymme att utforska och vi hade från 
början stöd från prefekten och övriga led
ningen på institutionen. 

Idag har Xbrane Biopharma ett 30tal 
anställda och utvecklar biologiska läkemedel 

Stockholms universitet deltar i den nya universitetsalliansen European Civic 
University Alliance (Civis) mellan åtta europeiska universitet. Det är en satsning 
från EUkommissionen inom ramen för Erasmus+ med höga ambitioner att öka 
mobiliteten för både studenter och anställda mellan de åtta universiteten Aix 
Marseille Université, National and Kapodistrian University of Athens, University 
of Bucharest, Université libre de Bruxelles, Universidad Autonoma de Madrid, 
Sapienza Università di Roma, Stockholms universitet och Eberhard Karls Universität 
Tübingen.

Mer information om Civis hittar du på su.se/civis och det går även bra att 
kontakta Fredrik Oldsjö, som samordnar även detta samarbete, om du har frågor.

Från årsskiftet kommer Stockholms universitets profi l
produkter att säljas via webben istället för i SUbutiken. 
En upphandling av ny leverantör för profi lprodukter 
håller på att genomföras och i upphandlingen ingår upp
draget att tillhandahålla en webblösning för ehandel av 
profi lprodukter. Det är oklart när den nya lösningen kan 
vara igång. Det är därför bra att beställa profi lprodukter 
redan nu om du vet att du ska ha dem i början av året. 
Precis som tidigare kommer ett begränsat utbud att fi nnas 
tillgängligt för köp över disk i Infocenter och Servicecenter.

beslut eller bistå med råd hur samarbete kan 
främjas. Många samarbeten kräver ju inte 
något godkännande uppifrån utan ska vara 
en naturlig del av att jobba på våra lärosäten 
inom alliansen, säger Fredrik Oldsjö.

Nyligen var det en kickoff för alla avdel
ningschefer inom universitetens förvaltningar, 
där många förslag på möjliga samarbeten 
diskuterades. Planering pågår nu för att inrätta 
en gemensam arbetsgrupp för att se över 
administrativa hinder som fi nns för utbild
ningssamarbeten mellan de tre universiteten. 

En annan viktig fråga är att försöka 
påverka Stockholms stad och regionen för 
att förbättra de fysiska kommunikationerna 
mellan de tre lärosätena. 

– Vi bildar ett i internationellt perspektiv 
unikt sammanhängande campus, men vi upp
lever att det är alldeles för svårt för studenter 
och anställda att på ett smidigt sätt ta sig 
mellan universiteten trots den geografi ska 
närheten, säger Fredrik Oldsjö. 

Stockholm trio
Alliansöverenskommelsens tre 
målsättningar:

•  Skapa nya förutsättningar för att 
utveckla universitetsövergripande 
forskning och utbildning genom att 
dra nytta av en komplett akademisk 
miljö

•  Tydliggöra den excellens och inter-
nationellt framstående akademiska 
miljö som parterna tillsammans 
utgör och stärka universitetens kapa-
citet att agera gemensamt, regionalt, 
nationellt och internationellt med 
allianssamarbetet som grund

•  Samordna och bygga gemensamma 
funktioner för verksamhetsstöd i 
syfte att främja långsiktiga förut-
sättningar, professionalisering och 
utvecklingsförmåga.

i egna lokaler i Solna. En första möjlig 
läkemedelskandidat genomgår just nu slutlig 
klinisk prövning. Om den godkänns, öppnar 
sig en potentiell global mångmiljardmarknad, 
och det skulle innebära ett kommersiellt genom
brott för bolaget. 

Affärsidén är att utveckla och producera 
kopior till biologiska läkemedel som förlorat 
sitt patentskydd, så kallade biosimilarer. 
Biologiska läkemedel är effektiva, men också 
mycket dyra. Biosimilarer kan bidra till att 
sänka kostnaden. Principen är densamma som 
för generiska läkemedel – när traditionella 
ursprungsläkemedlets patent löpt ut kan 
andra tillverkare tillverka och sälja den verk
samma substansen under nytt namn, ofta till 
en betydligt lägre kostnad. 

Xbrane Biopharma har hittills identifi erat 
och utvecklar fyra biosimilarer, det vill säga 
proteiner. Längst i processen mot ett färdigt 
läkemedel är ett protein för att behandla en 
ögonsjukdom – som obehandlad riskerar att 
göra patienter, främst äldre och diabetiker, 
blinda. 

Patent på väg att löpa ut
Idag fi nns redan ett biologiskt läkemedel 
på marknaden, men patentet är på väg att 
löpa ut. Om Xbrane Biopharmas biosimilar 
godkänns är målsättningen att påbörja 
försäljning i samarbete med det stora tyska 
läkemedelsbolaget Stada. 

– Tanken är att göra en kopia av dagens 
biologiska läkemedel, men att producera den 
på ett billigare sätt än idag.

Dagens behandling kostar fl era tusen euro 
varje år för en patient. Xbrane Biopharma 
hoppas kunna sänka den kost naden, enligt 
JanWillem de Gier. 

– Förhoppningen är att läkemedlet då även 
kan bli tillgängligt i Ryssland, Östeuropa och 
Mellanöstern där behandlingen är för dyr. 

En avgörande framgångsfaktor för före
taget var det tidiga stöd och rådgivning som 
JanWillem de Gier och Samuel Wagner fi ck 
från invest eringsbolaget Serendipity. Bolaget 
drivs av entreprenören och tidigare docenten 
vid Stockholms universitet Saeid Esmaeilza
deh – som bland annat grundat Diamorph 
– och hans affärspartner Ashkan Pouya. 

– Vi hade tidigt ett antal möten med 
Serendipity. De sade till oss att det kommer 
att bli en lång och skakig resa. Och att det 
kommer att ta minst tio år innan ni ser några 
resultat som ni är nöjda med.

Serendipity, som är delägare i ett antal 
forskningsinriktade bolag med rötter vid 
Stockholms universitet, är också största ägare 
i Xbrane Biopharma med sina 15 procent av 
aktierna. JanWillem de Gier var väldigt stolt 
över resultaten på labbet, men i samtalen med 
Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya insåg 
han att akademiska toppresultat inte nöd
vändigtvis innebär kommersiell framgång.

– Vi bestämde oss för att inleda en lång 
resa. Ganska snart blev det tydligt för oss att 
den inte skulle bli glamorös, den skulle leda 
till många besvikelser och vi skulle komma 
tomhänta ut från många möten. Och vi 
behövde mest av allt vara uthålliga.

Flytt till egna lokaler
De första åren jobbade JanWillem de Gier 
och de andra i bolaget ideellt. Hans heltids
tjänst vid universitetet innebar att det blev 
många kvällar och helger. Från början hyrde 
bolaget in sig i JanWillem de Giers labora
torium. Successivt växte bolaget och några 
år senare fl yttade man till egna lokaler, fort
farande dock i Frescati. 2016 börsnoterades 
företaget i samband med att man fl yttade till 
egna lokaler i Solna. 

– I samband med fl ytten kände jag att 
mitt uppdrag i bolaget var avslutat, säger Jan 
Willem de Gier, som fortfarande äger aktier 
men de senaste åren inte haft någon formell 
roll i bolaget.

Xbrane Biopharma har inte haft något 
fi nansiellt stöd från Stockholms universitet 
under uppbyggnaden. Men JanWillem de 
Gier betonar att han redan i ett tidigt skede 
uppmuntrades att starta bolaget av institu
tionsledningen, som bland annat såg en möj
lighet att skapa arbetstillfällen för studenter 
som utbildas vid institutionen. Av bolagets 
cirka trettio anställda idag har ungefär hälften 
doktorsexamen, varav omkring sex–sju har 
utbildats vid Stockholms universitet. 

För JanWillem de Gier är den långa resan 
över – för den här gången. Nya intressanta 
forskningsresultat på hans labb har fått 
honom att överväga att starta ännu ett bolag. 

– Vi har varit i kontakt med bioteknik
bolag, och de har visat intresse för våra 
resultat. Den här gången kan jag dra nytta 
av de erfarenheter jag gjort under resan med 
Xbrane Biopharma. 

HENRIK LUNDSTRÖM

JanWillem de Gier (mitten) i labbet tillsammans med Henry AmpahKorsah och Alexandros 
Karyolainos.

Fredrik Oldsjö är chef för det 
samordningssekretariat som 
inrättats för universitetsalliansen 
Stockholms trio.

nellt. De står till exempel för 30 procent av all 
forskning och forskarutbildning i Sverige.

Alliansen leds av en styrgrupp med univer
sitetens rektorer och universitetsdirektörer 
och stöds av ett gemensamt samordnings
sekretariat. Detta har till uppgift att verka för 
att styrgruppens inriktningsbeslut genomförs, 
underlätta samarbete mellan universiteten 
och ge stöd till gemensamma arbetsgrupper. 
Samordningssekretariatet består av fem 
personer: Maria Lönn från KI, Tina Murray 
och BrittLouise Henriksson från KTH och 
Anna Riddarström från SU. Fredrik Oldsjö, 
tidigare chef för Områdeskansliet för human
vetenskap, leder sekretariatet på uppdrag av 
alla tre lärosäten.

– Sekretariatet är en gemensam samarbets
struktur men inte en organisatorisk enhet. 
Alla som jobbar i sekretariatet har alltså 
sin placering vid respektive lärosäte och har 
också kvar andra arbetsuppgifter. Rent prak
tiskt träffas vi regelbundet och ambulerar då 
alltid mellan våra tre universitet, säger 
Fredrik Oldsjö.

Sekretariatet stöttar gemensamma arbets
grupper. Ett exempel är satsningen på 

att etablera en fast representation för 
forskningsfrågor i Bryssel. Planering 
pågår för fullt inför rekrytering av 
en person som från och med 2020 
ska vara verksam på heltid i 
Bryssel för Stockholm trio.
– Den som har förslag på nya 
samarbeten eller vidareutveck
ling av befi ntliga samarbeten 
mellan KI, KTH och SU kan 
vända sig till sekretariatet. Vi 
kan bereda förslag vidare för 

Sekretariatet är en 

gemensam samarbets

struktur men inte en 

organisatorisk enhet

FO
T

O
 JEN

S LA
ST

H
EIN

TEXT: PER LARSSON

FOTO: NIKLAS BJÖRLING

UNIVERSITETSNYTT NR 4 2019
14 15

UNIVERSITETSNYTT NR 4 2019



UNIVERSITETSNYTT NR 4 2020

Digitala utbildnings
katalogen lanserad

Ny modell ska ge ändamålsenligt IT-stöd 

Universitetets samlingar 
blir mer tillgängliga

I mitten av november lanserades de nya mallarna för universitetets 
digitala utbildningskatalog. Mallarna gör det möjligt för institutionerna 
att redigera sidorna och det blir tydligare för webbplatsbesökare och 
redaktörer när alla kurs- och programsidor följer samma upplägg. 

PÅ FLERA HÅLL inom universitetet finns 
samlingar av föremål som samlats in, köpts in 
eller donerats till Stockholms universitet eller 
föregångaren Stockholms högskola för att 
användas i forskningen och undervisningen. 
Det har dock saknats en organisation för att 
arbeta med samlingarna och göra dem mer 
tillgängliga

Efter att Universitetsnytt 2018 hade ett 
temanummer med smakprov från några av 
samlingarna tog universitetets konstintendent 
Camilla Hjelm initiativ till ett möte med 
de som ansvarar för respektive samling. 
Ett resultat av mötet var att Stockholms 
universitets samlingsforum bildades. Det är 
ett informellt nätverk med ansvariga för de 
akademiska samlingarna vid universitetet. 

Syftet med Samlingsforum är att samla, 
dokumentera, visa och sprida information 
om samlingarna, deras betydelse och 
användningsområden. Men även att diskutera 
stödbehov, utbyta erfarenheter samt berätta 
hur samlingarna används, omhändertas och 
bevaras för framtiden. 

– De samlade föremålen är en viktig del av 
universitetets historia och kulturarv, identitet 
samt vetenskaps och bildningshistoria. 
Samlingarna är också en viktig resurs för 
universitetets utbildningar och forskning. 
Genom att gå samman blir vi en tydligare och 
starkare röst utåt och vi kan även göra saker 

DE NYA MALLARNA har tagits fram inom 
projekt Webb2021 tillsammans med fyra 
pilotinstitutioner: Institutionen för kultur 
och estetik (IKE), Institutionen för data och 
systemvetenskap (DSV), Institutionen för 
biologisk grundutbildning (BIG) samt Före
tagsekonomiska institutionen. 

– Vi har stött och blött i många timmar 
– det har varit lärorikt och riktigt roligt. Vi 
som deltagit har haft olika förutsättningar av 

tillsammans för att ge samlingarna synlighet, 
säger Camilla Hjelm.

Den största samlingen är förmodligen 
Specialsamlingen i Universitetsbiblioteket 
med tusentals äldre böcker och skrifter, där 
kärnan består av böcker som donerades i 
samband med grundandet av Stockholms 
högskola 1878. Senare har Kungliga Veten
skapsakademiens bibliotek tillkommit med 
ett unikt bestånd av äldre naturvetenskaplig 
litteratur. Därutöver finns en stor samling 
med kartor samt en mindre del handskrifts
material. En annan stor samling är universi
tetets konstsamling som består av över 4 000 
konstföremål som äldre målningar, grafik, 
konstglas, porslin, vävda tapeter, antika 
skulpturer samt äldre inventarier. 

Växter, böcker och dräkter
Flera av de vetenskapliga samlingarna i 
Bergianska trädgården tillhör Stockholms 
universitet, exempelvis de levande växterna i 
den botaniska trädgården, cirka 5 500 arter. 
Studiesamlingen vid Institutionen för bio
logisk grundutbildning innehåller tusentals 
föremål som används inom undervisningen, 
som djurskelett, fågelägg och torkade växter.  
I Geovetenskapens hus finns Geokronologiska 
museet med samlingar av lervarvsprover, 
anteckningsböcker, kartor, fotografier och 
skisser.

utbildningsutbud och jag tycker vi har enats 
om ett bra resultat, säger Joanna Bong Lind
ström, kommunikatör vid IKE.

– Utmaningen i projektet har varit att 
hitta en form som inte bara passar vår egen 
institutions material utan för alla på hela 
universitetet, utan att behöva göra så många 
speciallösningar. Vi har funderat mycket runt 
hur vi ska dela upp webbinnehållet mellan 
ämnessidan, kurs och programkatalogen och 

institutionens sidor för att det ska vara lättast 
och mest logiskt att hitta för användaren, 
säger Carina Bergholm, kommunikatör vid 
DSV. 

Vad är den stora skillnaden med den nya 
utbildningskatalogen?
– Den absolut största skillnaden är också den 
största fördelen. Möjligheten att samla all 
information om våra program och kurser på 
ett ställe. Det känns som den centrala webben 
kommer närmare institutionswebbarna i den 
nya lösningen, vilket gör att allt förhoppnings
vis hänger ihop bättre, säger Carina Bergholm.

– Det blir också praktiskt att kunna ladda 
upp litteraturlistor och att schemalänkar från 
Time Edit kan hämtas automatiskt och visas 
direkt i katalogen, vilket innebär mindre 
arbetsinsats för institutionerna och lättare 
för studenterna att hitta det de söker, säger 
Joanna Bong Lindström.

Allt material flyttas över manuellt
– Vi har bildat en webbgrupp med tre 
redaktörer. I samråd med studierektorerna 
och studievägledarna flyttar vi stegvis över 
materialet. Det är mycket arbete men ett 
utmärkt tillfälle för oss att inventera, bygga 
ut och rensa bort gammal skåpmat, säger 
Joanna Bong Lindström.

Under december/januari öppnas den 
digitala kurskatalogen successivt upp för 
övriga institutioner. Parallellt pågår även 
arbetet med nya mallar för institutionernas 
webbplatser, som beräknas lanseras i början 
av nästa år. 

 Läs mer om projektet på su.se/webb2021.

LINDA KARLSSON
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IT-avdelningen har fått i uppdrag 
av universitetsdirektören att  
stärka samarbetet med kärn-
verksamheten för att bättre bidra 
till verksamhetsutvecklingen. 

TILLSAMMANS MED ITsamordningsgruppen 
(ITS), som är akademins organ för ITpåverkan, 
förändrar därför ITavdelningen modellen för 
verksamhetsutveckling med stöd av IT, så att 
den bättre hanterar de behov som finns och 
samtidigt skapar en tydligare koppling till 
universitetets strategier och åtgärdsplaner.

En viktig del i arbetet är att etablera en 
portföljmodell för ITsamverkan med fokus 
på övergripande strategisk styrning. Här 
ska frågor som resursfördelning, kapacitets
planering, utveckling, förvaltning och effekt 
hanteras. Modellen består av fyra delport
följer: utbildning, forskning, centralt stöd och 
digitala kanaler. 

Ett så kallat portföljforum har bildats för 
att säkerställa att innehållet i utvecklingsport
följen långsiktigt möter universitetets strategier 
och verksamhetens behov. Forumet ska bland 

annat ta ställning till innehåll, kostnad och 
nytta för hela portföljen. I forumet ingår 
representanter från ITS, berörda avdelnings
chefer och ITchefen. Portföljforum är 
rådgivande till ITstyrgruppen. Universitets
direktören är ordförande i ITstyrgruppen och 
där finns även vicerektorerna samt student
representation.

Mats Danielson är rektorsråd för samverkan 
och IT. Hans förhoppning är att universitetet 
med den nya modellen ska kunna få överblick 
över den totala ITutvecklingen. Detta på såväl 
kort som lång sikt och att det därmed går att få 
ett än mer ändamålsenligt ITstöd.

Bättre överblick för kärnverksamheten
Sten Hellman är professor vid Fysikum och 
företräder Naturvetenskapliga området i ITS. 
Han ser även positivt på den nya modellen:

– Jag tror att den nya portföljmodellen 
kommer att ge oss som företräder kärnverk
samheten en bättre överblick och bättre 
möjligheter att vara med och påverka olika 
ITprojekt under hela deras livscykler, i idé
stadiet, under utvecklingen och när systemen 
rullas ut i verksamheten. 

Arbetet har startas och portföljforumen 
har sina första möten under hösten. Nu går 
arbetet vidare med att bland annat tydlig
göra ansvar och mandat för portföljforum 
samt ta fram en process som synkar med 
universitetets budget och planeringsprocess. 
Inom något år ska portföljmodellen ingå i 
universitetets linjeorganisation och därmed 
kunna säkerställa god effekt och nytta till 
verksamheten, effektivt resursnyttjande och 
tillgänglighet av tekniska plattformar och 
infrastruktur.

– Vi har ett tätt samarbete med ITS i 
utvecklingen av portföljmodellen. Inom IT  
avdelningen har vi också arbetat fram en vision 
och målbild för hur vi ska bidra med värde till 
universitetets utveckling. Målbilden består 
av fyra områden ”Samarbete, dialog och för
troende”, ”Verksamheten i fokus”, ”Gå i takt 
med omvärlden” samt ”Teknikens möjlighe
ter”. En struktur i form av en portföljmodell 
och portföljstyrning är en viktig grund för att 
lyckas möta alla områden i målbilden, säger 
universitetets ITchef Linn Myrhman. 

PER LARSSON

Inom humaniora finns samlingar vid flera 
institutioner. Nordiska Latinamerikainstitutet 
har en samling med böcker och tidskrifter 
från 1800talet fram till i dag. Sektionen för 
modevetenskap har två samlingar i sin ägo. 
Den ena är Ripsas dräktsamling och den 
andra utgörs av ett större antal akvareller 
föreställande folkoch landskapsdräkter. 

Vid Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur finns en osteologisk samling 
med främst djurskelett och en myntsamling. 
Docent Lena Holmquist vid institutionen är 
med i nätverket och hoppas att arbetet inom 
Samlingsforum ska bidra till att samlingarna 
blir kända även utanför de egna institutionerna 
och att andra ska kunna ta del av dem.

– Det är viktigt att det skapas ett kun
skapsunderlag med förteckningar över vad 
som finns för att därigenom förhindra att 
före målen slängs eller avyttras. Samlingarna 
utgör en viktig del av universitetets historia 
och är därför värda att bevara. Vid andra  
universitet finns universitetsmuseer och för
hoppningen är att Stockholms universitet 
också ska kunna få ett, säger Lena Holmquist.

Den 18 november firades Europeiska 
universitetens kulturarvsdag. I år deltog även 
Stockholms universitet i firandet och det genom 
att flera av samlingarna vara öppna för besök.

Läs mer om samlingar vid Stockholms 
universitet på su.se/samlingar. 

Till vänster: Docent Louise Wallenberg och 
konstintendent Camilla Hjelm tittar på Ripsa
samlingen med kläder vid modevetenskapen.

Överst, mitten och höger: Universitets
biblioteket innehåller ett stort antal äldre 
böcker och kartor.

Nedre mitten: Studiesamlingen innehåller 
främst djurskelett, fågelägg och upp stoppade 
djur.

Nedre till höger: Vid DEEP och Bergianska  
trädgården finns omfattande växtsamlingar.

Konstverk, värdefulla böcker och kartor, uppstoppade djur, 
dräkter och torkade växter. Det är några av de föremål som 
finns i universitetets samlingar.
TEXT: PER LARSSON FOTO: NIKLAS BJÖRLING (SAMTLIGA BILDER)
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Fira Humanistiska  
fakulteten 17 december

Ny tentamensadministration
För att underlätta verksamheter-
nas hantering vid tentamen inför 
Fastighetsavdelningen en ny cen-
tral tentamensadministration för 
de skriv-, läro- och hörsalar som 
förvaltas centralt.

– Äntligen får vi en central tentamens
administration för bättre och mer effektivt 
nyttjande av universitetets lokaler. Det blir 
mindre arbete för institutionerna och fler 
studenter kommer att kunna tentera i funktio
nella lokaler, säger Joakim Edsjö, ordförande i 
styrgruppen för projektet. Dessutom kommer 
central utbildning av tentamensvärdar och 
införande av gemensamma rutiner att medföra 
högre kvalitet, ökad rättssäkerhet, transparens 
och likabehandling.

Införandet sker i samverkan med represen
tanter från verksamheterna, studenter och för

HUMANISTISKA FAKULTETEN har under året 
haft en rad aktiviteter för att fira fakultetens 
100årsjubileum, både på campus och runt 
om i Stockholm. Aktiviteterna har gjort breda 

valtningen. Under hösten har arbete fortgått 
för att fastställa regler gällande beställning av 
tentamen, hur tentamensvärdar och studenter 

I tjänsten/systemet som  
kommer att erbjudas alla  
institutioner ingår:
•  Systemstöd för beställning av  

tentamen

•  Rekrytering och utbildning av  
tentamensvärdar

•  Uppkopiering av tentamensfrågorna 
och distribution ut till skrivsalarna

•  Distribution av tentamina till  
institutionerna efter genomförd 
tentamen

•  Ändamålsenliga lokaler för studenter 
med behov av anpassad tentamen

nedslag i vad som beskrivs som humanioras 
”tre ben” – kultur, estetik och språk. Den 
17 september var fakulteten på Kulturhuset 
Stadsteatern Skärholmen och pratade estetik 
och kvalitet, den 9 oktober på GoetheInstitut/ 
Instituto Cervantes för att diskutera fler
språkighet och författarskap och den 12 
november samlade fakulteten fyra museichefer 
i en panel om museernas roll i samtiden, den 
här gången på Nordiska museet. 

Den 17 december är det dags att avsluta 
jubileumsåret. Under eftermiddagen bjuder 
fakulteten in alla medarbetare och studenter 
vid universitetet till Aula Magna för korta 
föreläsningar som ger smakprov på forskning 
och utbildning inom humaniora. Här kan du 
bland annat få veta mer om språk och makt, 
vem Greta Arwidsson var, språkförståelse 
mellan grannspråk och om matens filosofi.
I Aula Magna ställer även institutioner, 
studentkåren och Humanistiska föreningen ut 
och visar sin verksamhet. Dessutom blir det 
sång av HumHumkören och Slaviska kören 
och besökarna bjuds på fika. 

  Läs mer och föranmäl dig på hum.su.se 

ANNA FRYKHOLM

FORSKNING SOM FASCINERAR. Vid årets Forskardagar i Aula Magna i början av oktober 
bjöds gymnasieelever, deras lärare och andra besökare på före läsningar och scensamtal mellan 
forskare vid universitetet. Och även en hel del experiment och fascinerande uppvisningar.

Nobel Calling Stockholm 

Följ aktuell forskning  
vid universitetet

Nytt namn på institution

Tillsammans med Nobel Prize Museum,  
Kulturhuset Stadsteatern och andra samarbets
partners firade Stockholms universitet Nobel
veckan, då årets pristagare tillkännagavs, 
under rubriken Nobel Calling Stockholm. 
Veckan började med att Olof Somell från 
Nobel Prize Museum höll ett föredrag om 
Nobelprisets historia i Studenthuset. I anslut
ning till föredraget sändes tillkännagivandet 
av Nobelpriset i medicin på ”vita duken” i 
Studenthuset. 

På kvällen samtalade Frank Wilcezk, 
Nobelpristagare och professor vid Fysikum, 
med moderatorn Johanna Koljonen om fysik, 
Nobelpriset, skönhet och kunskap på Under 
Fontänen, Kulturhuset.

Andra evenemang under veckan inklude
rade Bildningspodden live om Marie Curie, en 
”Nobel Walk” – promenad på Frescati med 
fokus på Nobelpriset – och en föreläsning om 
Nobelpristagaren Svante Arrhenius. 

PAUL PARKER

För att kunna ge en bättre samlad bild av 
aktuell forskning vid Stockholms universitet 
för främst externa målgrupper som finansiärer, 
beslutsfattare, näringsliv, journalister och 
intresserad allmän finns nu webbsidan  
su.se/forskning/forskningsnyheter. Här försöker 
vi att samla artiklar, filmer, poddar med mera 
om aktuell forskning vid universitetet. 

Har du tips på intressant forskning – men 
även externa samarbeten – att lyfta på denna 
sida får du gärna tipsa redaktionen på  
redaktion@su.se. 

Rektor har beslutat att ändra namnet på 
Institutionen för miljövetenskap och analytisk 
kemi till Institutionen för miljövetenskap från 
och med 1 januari 2020. 

Frank Wilczek i samtal med Johanna Koljanen. 
Foto: Per Larsson

ska agera i skrivsalarna samt hur distribution 
till institutionerna ska ske efter att en tenta
men är genomförd. Även rekrytering av tenta
menshandläggare och tentamensvärdar pågår. 
I Södra huset, hus B, plan 3, förbereds för 
ombyggnation till ändamålsenliga lokaler för 
studenter med behov av anpassad tentamen. 
Tjänsten gäller de centralt administrerade  
tentamenslokalerna och berör inte examination 
som institutionerna sköter på annat sätt.

Behöriga personer vid institutionerna 
kan redan beställa tentamenstillfällen för 
tentamina som ska genomföras från och med 
hösten 2020. Hittills har cirka 140 behörig
heter delats ut och cirka 250 beställningar 
inkommit. 

 Mer att läsa om projektet finns  
på su.se/fastighetsprojekt/central  
tentamen sadministration 

GUNVOR LATVA 

DEN 27 SEPTEMBER var Stockholms  
universitets årliga promotions och installations
högtid. Högtiden i Blå hallen i Stockholms 
stadshus samlade omkring 950 inbjudna 
gäster och många av talen kretsade kring 
vetenskapens betydelse för att kunna möta 
olika samhällsutmaningar.

Rektor Astrid Söderbergh Widding lyfte i 
sitt tal fram Stockholms universitets nya kärn
värden kunskap, upplysning och sannings
sökande och sade att det är universitetets 

centrala uppdrag att stå för långsiktighet, 
främja kritiskt tänkande och föra fram den 
vetenskapligt baserade kunskapen.

Till högtiden hade alla de som det senaste 
läsåret disputerat vid Stockholms universitet 
bjudits in. Av dessa var det 139 nya doktorer 
som valt att promoveras under kvällen. 
Dessutom promoverades 13 jubeldoktorer som 
firade 50årsjubileum och 36 nya professorer 
installerades. Vid högtiden promoverades 
också sju hedersdoktorer och rektor delade  

ut det pedagogiska priset Årets lärare.
Stockholms universitets guldmedalj delades 

ut av rektor till tre personer: Johan Kleman, 
professor i fjärranalys, Margaretha Rossholm 
Lagerlöf, professor i konstvetenskap, och  
Birgitta Åkerman, studievägledare vid  
Institutionen för biologisk grundutbildning. 
Ceremonin följdes av en bankett i Gyllene 
salen. 

ANNIKA HALLMAN

Vetenskapen i fokus i Blå hallen 
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En första titt i Albano 

I september fick medarbetare 
vid några institutioner för första 
gången se en glimt av sina  
kommande arbetsplatser i det  
nya universitetsområdet Albano. 
Vad tyckte de?

SKYDDSGLASÖGON, varselväst, handskar, 
hjälm och skyddsskor. Det blir trängsel i 
entrén till en av Skanskas blå bodar vid  
Roslagsvägen när alla som ska med på den 
första rundvandringen i Albano ska byta  
om en eftermiddag i slutet av september. 

Tre visningspass är inbokade med med
arbetare vid de institutioner som kommer 
att flytta hit de närmaste åren. Först ut är 
medarbetare från institutionerna för statistik, 
psykologi, folkhälsovetenskap och socialt 
arbete, som enligt planen kommer att flytta  
in i hus två och fyra under 2021.

– Vi står just nu i det som kommer att bli 
ett grönområde mellan husen, att vi finns i 
nationalstadsparken kommer att märkas då 
vi gestaltat husen och parken så att det ska 
passa in i helheten, säger Andreas Wihlborg 
från Akademiska Hus och håller med hjälp 
av en medarbetare upp några bilder över hur 
platsen kommer att se ut när den är klar.

Nytt och fräscht
– Det är större än vad jag har föreställt mig, 
säger Michael Carlson, studierektor vid  
Statistiska institutionen som tror att det 
kommer att kännas väldigt nytt och fräscht 
att arbeta här även om det alltid finns oros
moment med en flytt.

– Vid Södra huset är vi närmare tunnel banan, 
men samtidigt tror jag att det kommer att 
bli en helt annan arbetsmiljö här, med bättre 
tillgång till undervisningssalar och inte lika 
långa och mörka korridorer som vi har nu, 
säger han. 

Tunnelbanans röda linje går direkt under 
området, men det finns inga planer på en 
tunnelbanestation. 

– Däremot planeras för två busshållplatser 
och ett stort cykelgarage, säger Andreas 
Wihlborg.

I hus fyra möter ett stort, högt atrium 
kantat av lärosalar och med en trappa som 
leder uppåt. 

– Här kommer det att finnas ytor för 
avkoppling och reflektion, berättar Elin 
Persson från Link arkitektur som håller i 
inredningen. 

– Den här platsen har husarkitekten valt 
att gestalta med en bergvägg som vi tar fasta 
på och skapar platser där man kan luta sig 
tillbaka, blicka upp mot ”bergväggen” och 
himlen.

Flexibla lärosalar
Jenny Eklund som är vikarierande adminis
trativ chef vid Institutionen för folkhälso
vetenskap ser fram emot att sitta tillsammans 
med andra verksamheter i huset.

– Det kan skapa bra underlag för sam
arbeten. Lärosalarna här verkar också mer 
moderna och flexibla än de vi har nu, det 
kommer att uppskattas både av studenter  
och lärare, säger hon.

Några våningar upp i huset finns en 
stor terrass med utsikt över området och 
Brunnsviken. 

Institutioner som flyttar  
till Albano
Inflyttningen till Albano sker succes-
sivt, från sommaren 2020 och framåt. 
Tidsplan för de institutioner som ska 
flytta (datum anger verksamhetsstart):

Hus 3 (HT 2020, delas med KTH)
Nordita
Delar av Fysikum

Hus 4 (HT 2021)
Institutionen för folkhälsovetenskap
Psykologiska institutionen
Statistiska institutionen

Hus 2 (HT 2021)
Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för socialt arbete

Hus 1 (VT 2022)
Matematiska institutionen
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms resilienscentrum

Mer information om Albano finns 
på su.se under Om oss/Universitets-
området/Fastighetsprojekt/Albano
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Så får du en lyckad flytt 
Vad är bra att tänka på inför en 
flytt? Vilka utmaningar finns och 
vad ska man börja med?

EN INSTITUTION som har färska erfarenheter  
av att flytta är Barn och ungdomsveten
skapliga institutionen (BUV) som under för
sommaren flyttade från Frescati hage till  
nyrenoverade lokaler i Frescati backe. 

– Det är bra att planera och informera 
om flytten i god tid, och gärna om de olika 
momenten, från det att rensning och packning 
ska ske till att själva flyttbilen kommer, tipsar 
Gabriella Wingård, administrativ chef vid 
BUV, som har hållit i flyttprocessen.

Institutionen visste sedan flera år tillbaka 
att en flytt till ett nytt hus var på gång, men 
det praktiska arbetet tog fart ungefär ett 
halvår innan själva flytten, berättar hon. 

– Det första steget var att informera om 
flyttdatum och hur vägen dit såg ut. Även 
detaljer som vem som ser till att kaffekopparna 
följer med till det nya köket och sådant kan 
vara bra att tänka på.

En viktig aspekt för att få medarbetarna att 
bli delaktiga var att uppmana alla att börja 
rensa i sina rum. 

– Jag skickade ut instruktioner om när det 
skulle ställas upp behållare i korridorerna 
där det gick att slänga saker för återvinning, 
det blev också ett sätt att uppmuntra alla att 
tänka på miljön.

En gemensam packdag arrangerades, vilket 
blev lyckat, enligt Gabriella Wingård.

– Till den dagen 
hade vi beställt 
pizza och ordnat 
fram flyttlådor 
och märklappar, 
det blev stor upp
slutning.

Det var också 
bra att dela ut 
uppgifter inför 
flytten, till exem
pel fick de olika 
arbets grupperna 
ansvara för att  

ta hand om sina respektive undervisnings
material.

– Vi har också haft regelbundna möten 
med en referensgrupp där personer från olika 
avdelningar har fått tycka till om allt från 
arbetsmiljö till hur inredningen i lärosalarna 
ska se ut. 

Institutionen gjorde även en enkät bland 
anställda och studenter om vad de tyckte var 
viktigt med de nya lokalerna.

Hennes tips till andra institutioner är att 
regelbundet uppdatera medarbetarna om vad 
som sker före, under och efter flytten. Kanske 
speciellt efteråt.

– Allt är ju inte färdigt bara för att man 
flyttar, det kan ta tid innan allt är i ordning 
och då är det bra att berätta det så att alla blir 
delaktiga och förstår.

– Det är nog vanligt att beställningar som 
hamnar många led bort inte riktigt blir som 

det var tänkt, det är en lärdom man kan ta 
med sig till andra flyttprojekt. 

Men i det stora hela har flytten bidragit till 
något av en nystart för BUV.

– Tidigare satt vi i fyra olika lokaler, nu  
har vi ett fint, nyrenoverat hus och är på ett 
och samma ställe, det tycker nog alla är bra. 

Alla ska känna till tidsplanen
Mauritz Torstenson, projektledare vid Fastig
hetsavdelningen, berättar att det är vanligt att 
förväntningarna inför en flytt är att den ska 
ske så fort som möjligt. 

– Men ett flyttprojekt är inte bara att flytta 
från en lokal till en annan, det innebär i de 
flesta fall ombyggnation av den nya tilltänkta 
lokalen. Ofta är kännedomen om de olika 
stegen i flyttprocessen ganska låg – vilket 
påverkar förväntningarna.

Hans råd inför en flytt är att först och 
främst se till att formalia som finansiering, 
budget och beslut på flyttdatum är klart. 
Sedan handlar det mycket om kommunika
tion.

– Det är viktigt att alla som berörs av 
flytten är informerade i god tid och känner 
till tidsplanen. En intern projektledare, som 
ansvarar för att information sprids till alla,  
är bra att ha. Det måste också finnas en kom
munikationsplan; information är nyckeln till 
ett lyckat projekt, säger Mauritz Torstenson.

Hos Fastighetsavdelningen finns det 
dokumentmallar som kan användas under en 
flyttprocess. 
ANNIKA HALLMAN

– Jag tycker att det är så fint och genomtänkt, 
jag blir rörd av alla detaljer, säger Torun 
Lindholm, professor vid Psykologiska insti
tutionen.

– Vi har visserligen en underbar äldre miljö 
där vi sitter nu, på andra sidan Roslagsvägen, 
närmare vattnet, men de lokalerna är inte så 
funktionella. Vill vi gå och bada på sommaren 
kan vi ju bara gå över vägen, det är inte långt.

Rundvandringen är över. Deltagarna i 
nästa visning är redan på väg in i den blå 
boden för att ta över skyddskläderna.

Dags att fylla lokalerna
Vid Fastighetsavdelningen arbetar många  
personer i projektet. Från att ha handlat 
mycket om byggrelaterade frågor går arbetet 
nu mot det som är minst lika viktigt – att fylla 
lokalerna och de knappt 45 000 kvadratmeterna 
med inredning, utrustning och service.

– Det är roligt att nu äntligen kunna visa 
upp skalet till det som så småningom ska bli 
universitetets nya tillkommande område. 
Projektet har pågått under flera år, många 
personer är djupt involverade, både från 
kärnverksamheten och förvaltningen, och nu 
börjar allt detta fina arbete synas ordentligt, 
säger Lena Lundqvist, chef för Fastighets
avdelningen.

ANNIKA HALLMAN

Tema: Lokaler och miljöer

Projektprocess – lokalanpassning i befintliga lokaler

Förstudie35 dagar

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Utredning93 dagar

Genomförande164 dagar

Byggnation HV127 dagar

Flyttplanering25 dagar

Dagar

Ledtider lokala projekt 302 dagar

Varför tar projekt så lång tid?
Det är stor skillnad på de lokalprojekt som 
Fastighetsavdelningen ansvarar för och 
vissa lokalprojekt har särskilda utmaningar. 
Volym, komplexitet och ledtider påverkar 
Sektionen för lokalförsörjning vid Fastig
hetsavdelningen ansvarar för att planera, leda 
och styra lokalprojekt vid universitetet. Här 
säkerställs projektets budget, tidplan och 
kvalitet samt att leveransen motsvarar överens
kommen beställning. 

Alla lokalprojekt kräver en förstudie där 
lokalansvarig tillsammans med lokalstrateg 
fastställer behovet hos en verksamhet. När 
behovet är fastställt och lokal finns tillgänglig 

Ytterligare faktorer som  
påverkar lokalprojekt:
•  Stora delar av fastighetsbestånden ligger 

i Nationalstadsparken, vilket innebär att 
det är mycket svårt – nästan omöjligt – att 
få bygga nytt när det uppstår behov.

•  I stort sett alla husen är blåmärkta,  
Länsstyrelsens högsta byggnadsminnes-
klassning, vilket försvårar ombyggnationer 
och tar mer tid att planera då mycket 
hänsyn måste tas. 

•  Det finns väldigt få lediga lokaler, vakanser, 
vilket betyder att det är väldigt svårt att 
omlokalisera en verksamhet under en 
ombyggnation. 

•  Produktionstiden för byggnadsentrepre-
nören påverkas också då ”störande arbete” 
ej för utföras klockan 9-16 på dagarna, eller 
i anslutning till tentamenssalar annan tid.

lämnas underlagen till den projektansvariga, 
som sedan tar fram ett komplett lokalprogram, 
vilket i sin tur blir universitetets beställning 
till hyresvärden (oftast Akademiska Hus, AH). 
Utifrån denna beställning görs en projektering/ 
utredning av AH. När utredningen är klar 
översänder AH offert över kostnaderna för 
genomförande. SU tar sedan ett beslut om 
budget och tecknar ett avtal för genomförande 
med AH – projektet kan påbörjas. 

– Alla steg i processen gör att projekten  
ofta tar längre tid än verksamheterna räknat 
med, varför vi nu arbetar med förbättringar 
kring processen. Vi vet att ju bättre och 

noggrannare förstudien är desto bättre 
förutsättningar skapas för projektet. Men vi 
är också medvetna om att informationen om 
ledtiderna för projekten behöver förankras 
och tydliggöras för alla intressenter, säger 
Mauritz Torstenson som är teamledare för 
projektledning vid Fastighetsavdelningen. 

GUNVOR LATVA

Tema: Lokaler och miljöer

Under visningen fick medarbetare besöka hus två och fyra i det nya universitetsområdet Albano.

Gabriella Wingård

FO
T

O
 N

IK
LA

S B
JÖ

R
LIN

G

20 21
UNIVERSITETSNYTT NR 4 2019

plars
Anteckning
Går det att ha en tunn ram kring detta stycke för att markera att det är en egen text?



Samordning av service och  
tjänster gynnar kärnverksamheten 

LINDA SJÖBORG,  
strategisk utvecklare,  
Fastighetsavdelningen

Vårt kontor i Fhuset, plan 
6, är underbart, vi arbetar 
aktivitetsbaserat och sitter 
öppet och på olika platser. 
Jag har ett favoritställe mitt 

emot pentryt och nära en rad med mötesrum, 
det är en öppen plats där det finns en liten 
scen, eller upp höjning, där brukar jag sitta. 
Det finns bra energi där, med liv och rörelse 
runtomkring och lagom med ljud. Det gör det 
lättare att vara kreativ och släppa tankarna 
fria.

LAMIN NJIE,  
servicetekniker,  
Fastighetsavdelningen

Jag gillar när det är folk 
runt omkring mig, det är  
jag van vid. Jag har jobbat 
här i 29 år och tycker om  
att röra mig i lokalerna  

och prata med människor, hjälpa till och  
visa studenterna vad de ska göra. Jag arbetar 
mest ute på fältet, med att ta hand om under
visningslokaler och se till att allting fungerar, 
ibland arbetar jag på Servicecenter.

KRISTIAN KOERSELMAN,  
gästforskare, Institutet för 
social forskning (SOFI) 

I Finland, där jag arbetar 
annars, är arbetskulturen 
lite annorlunda mot här. 
Där råder en stämning att 
man inte ska störa varandra, 

det kan vara svårt att gå in i någons rum och 
tala om sin forskning, och när folk har paus så 
har man paus. Men nu finns ett nybyggt hus 
där folk har kvar sina arbetsrum, men där det 
dessutom finns olika allmänna ställen. Sitter 
man där och arbetar är det lätt för andra att 
tala med en och ta upp nya forskningsidéer. 
För mig ska det helst vara lite rörigt, det är 
inspirerande. Jag tycker mycket om arkitek
turen här i Södra huset, speciellt entrén. Fast 
det är ett stort hus så märks inte storleken 
när man kommer in. Proportionerna ger till 
känna att här tjänar huset människorna, inte 
människorna huset.

YVONNE CARLSSON,  
administrativ studierektor, 
Institutionen för svenska  
och flerspråkighet 

Frescatihallen gör mig 
kreativ! All träning som 
finns där, jag går på allt 
från gymnastik till bodyjam 

och högintensiv träning, allt möjligt. Det är 
jättebra.

ROGER CEDERFJORD,  
systemutvecklare,  
Stockholms  
universitetsbibliotek 

Att jag har kreativa med
arbetare, då kan man hela 
tiden bolla idéer. För mig är 
inte den fysiska miljön så 

betydelsefull, ska man trivas så hänger det på 
vilka man arbetar med. 

I vilken miljö blir du kreativ när du arbetar?
TEXT ANNIKA HALLMAN 
FOTO JENS LASTHEIN

– VI HAR EN fantastisk utemiljö i universitets
området på Frescati, men vi använder den inte 
alltid, säger Lena Lundqvist, fastighetsdirek
tör vid Stockholms universitet.

Hon visar en bild på de stora ekarna med 
skrovliga, tjocka stammar i backen vid Aula 
Magna, vackra att titta på, men inte så lätta 
att slå sig ner vid. 

– Hur skulle naturmiljön kunna nyttjas på 
ett bättre sätt, så att fler kan ta del av den?  
Vi har stora, gröna ytor, men väldigt få 
sittplatser utomhus, alla kanske inte vill sitta 
direkt på marken, säger Lena Lundqvist.

I höstas medverkade hon på seminariet 
”Hälsosamma campus – ute är inne”, ett sam
arrangemang med Akademiska Hus, och där 
lyfte hon fram hur universitetet skulle kunna 
bli bättre på att skapa möjligheter för med
arbetare och studenter att arbeta utomhus. 

– Vi på Fastighetsavdelningen jobbar 
mycket med den inre miljön, den yttre miljön 
är ju lika viktig, men ganska eftersatt och nu 
vill vi lyfta även den. 

Arbete ute kan minska stress
Sedan några år tillbaka är Stockholms 
universitet med i ett forskningsprojekt som 
drivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
som handlar om hur man kan skapa arbets
platser i utemiljö utifrån olika kvaliteter i 
naturen – allt för att minska stressen och öka 
välbefinnandet. Det Vinnovafinansierade 

Fastighetsavdelningens uppdrag är att leda 
den strategiska utvecklingen gällande säker
hets, miljö, lokal och bostadsrelaterade 
frågor. Där ingår att förse universitetet med 
ändamålsenliga och resurseffektiva lokaler, 
bostäder och till dessa hörande service och 
tjänster som på bästa sätt stödjer kärn
verksamheten. I och med FMprojektet ska 
stöd och servicefunktioner samordnas, så att 
verksamheterna vid universitetet ska kunna 
fokusera på kärnverksamheten – forskning 
och utbildning.

– Vi planerar en paketering av service
tjänster/funktioner i form av ett obligatoriskt 
grundabonnemang, med tilläggstjänster som 
ger möjlighet att skräddarsy tjänsterna utifrån 
verksamheternas behov. FMkonceptet kom
mer först att genomföras på Albano, men sen 
successivt implementeras på hela universitetet, 
säger Tony Flykt, chef facility management 
vid Fastighetsavdelningen.

Projektet integrerar processer, personal och 
teknologi för att leverera exempelvis under

projektet kallas ”Restorativ arbetsplats” och i 
det har forskarna listat vilka naturinslag eller 
kvaliteter som är viktiga för att människor 
ska må bra. Det handlar bland annat om att 
det i närområdet finns rofylldhet, vildhet 
och artrikedom, men också att det finns 
allmänningar för gemensamma aktiviteter, 

ett naturligt centrum och kultur, det vill säga 
spår av tidigare generationer. 

– Forskarna har sett att dessa kvaliteter 
bidrar till återhämtning, minskad stress och 
bättre koncentrationsförmåga. I förlängningen 
tror jag att det ökar arbetsglädjen och produk
tiviteten, inte bara bland anställda utan även 
bland studenter, säger Lena Lundqvist.

Projektet har nu skissat på hur tre platser 
vid universitetet skulle kunna förbättras med 
fler arbetsplatser och sittmöjligheter utomhus. 

– På baksidan av Södra huset, mellan  
gårdarna vid Fhuset finns en uteplats som 
ofta står öde, där föreslås bland annat en 
soffa och en sittgrupp.

Sittplatser vid Gröna villan
En annan projektplats är Gröna villan vid 
Geohuset.

– Här är det redan lummigt och inbjudande, 
men det är ont om bra sittplatser, därför finns 
idéer om ett stort trädäck med stolar och bord 
som ska gå att nå med en ramp.

Den tredje projektplatsen är universitets
området i Albano där utformningen av ute
miljön har funnits med redan i planeringen.

– Här kommer vi bland annat att skapa ett 
naturligt utomhuscentrum för möten och fest.

Skisserna på ombyggnaderna vid Gröna 
villan och Fhuset är än så länge enbart för
slag, om och när de kommer att genomföras 
har inte beslutats än. Forskningsprojektet 
med SLU pågår till 2020 och ska därefter 
slutrapporteras.

– Med de här förslagen kan vi i alla fall visa 
våra intentioner, säger Lena Lundqvist som 
gärna skulle se att det blir fler arbetsplatser 
utomhus framöver, både för de som vill sitta 
för sig själva eller arbeta i grupp. 

– Vi blir mer och mer rörliga i våra 
arbetsliv och det här ska ses som en del i det. 
Tänk att lite lättare kunna gå ut och sätta sig 
i en skogsbacke och jobba en stund, kanske 
svara på mejl. Det skulle kunna finnas fasta 
möblemang utomhus lite här och där, med en 
stol och ett parasoll som skyddar mot sol och 
regn. Man kan börja i det lilla, det behöver 
inte kosta så mycket. 
ANNIKA HALLMAN

Ska vi gå ut och jobba? 
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FOTO EVA DALIN

håll, lokalvård, säkerhet, avfallshantering  
och andra tjänster. 

– Vi vill skapa ett enklare sätt för verk
samheterna att administrera och hantera 
de tjänster som behövs för att de ska kunna 
fokusera på sina huvuduppgifter, säger Lena 
Lundqvist, fastighetsdirektör och chef för 
Fastighetsavdelningen.

Bättre förhandlingsläge
Implementering av FM ger ett bättre pris
förhandlingsläge gentemot universitetets 
leverantörer. Centralisering och paketering 
av servicetjänster kommer även att innebära 
kostnadseffektivitet och besparingar för hela 
universitet eftersom det med standardiserade 
processer går att utföra fler tjänster med mindre 
resurser. Processerna säkerställer också  
kvaliteten på servicetjänster och säkerheten. 

Projektansvariga arbetar i dagsläget med 
olika analyser och utredningar som kommer 
att ligga till grund för den slutgiltiga FM 
modellen. Prissättningen för tjänsterna och 

kostnaderna kommer att presenteras tydligt 
och kommuniceras under våren 2020. 

GUNVOR LATVA

Exempel på tjänster i  
grundabonnemang 
•  Inventarier (till exempel inredning i 

kontor och övriga verksamhetsytor)
•  Lokalvård
•  Avfall
•  Lås 
•  Larm
•  Bevakning
•  Post/gods

Exempel på tilläggstjänster: 
•  Extra bevakning
•  Extra städning
•  Övrig service utöver grund-

abonnemang, till exempel skåpserviceMorgonmöte på ett trädäck utanför Gröna villan vid Geohuset.  
Svara på mejl i en stol med utsikt mot skogsdungen bakom F-huset. 
Så skulle några framtida arbetsmiljöer kunna se ut enligt ett projekt-
förslag från Fastighetsavdelningen.

Har du hört talas om FM- projektet? Kortfattat är Facility Management (FM) 
ett sätt att hantera och koordinera stödtjänster för att kärnverksamheten i 
en organisation ska kunna koncentrera sig på sina huvuduppgifter.

Tema: Lokaler och miljöer Tema: Lokaler och miljöer

Fastighetsdirektör Lena Lundqvist vill se fler arbetsplatser utomhus.

Gröna villan är en av de platser där det finns möjlighet till flera sittplatser utomhus.
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– VAD VI GÖR och vem vi blir på nätet har 
alltid intresserat mig. Vad vi kan utsätta 
varandra för är den mörka sidan av internet. 
Det är ett fenomen som är väldigt komplext, 
för att på riktigt få grepp om det så behöver 
vi belysa det från flera håll, säger Charlotte 
Alm, docent vid Psykologiska institutionen 
och initiativtagare till projektet ”Strategier 
och normaliseringsprocesser av näthat bland 
brottsoffer, förövare och i civila samhället”.

I gruppen av forskare ingår också Janne 
Flyghed, professor i kriminologi, Ali Osman, 
docent i pedagogik samt Mårten Schultz, 
professor i juridik. 2018 fick de pengar genom 
satsningen på digital humanvetenskap. Det 
gav dem möjlighet att skapa ett gemensamt 

Näthat drabbar många, men få kränkningar anmäls och ännu färre 
går till åtal. Vad händer i det glappet? Hur hanteras det av den 
utsatta och förövaren, och vad händer med samhället? Fyra forskare 
från olika discipliner vill samarbeta för att förstå mer om näthat.

disciplin kan man ta saker för 
givet, men när man träffar 
någon med annan bakgrund 
får man stanna upp och i 
grunden fundera på vad man 
menar, säger Charlotte Alm.

Litet forskning på området
I fyra olika delstudier vill 
de undersöka olika aspekter 
av näthat. Hur hanterar 
den som har blivit utsatt 
situationen? Vilken hjälp 
finns och hur matchas den 
med behoven? Hur förklarar 
förövaren sitt beteende? Hur 
kan lagen hjälpa individer och 
organisationer? Det är några 
av frågorna gruppen hoppas 
kunna svara på. Trots att 
näthat är ett etablerat begrepp 
finns relativt lite forskning 
på ämnet. Gruppen vill veta 
mer om vad som händer i det 
stora glappet mellan det antal 
som blir utsatta och det fåtal 
händelser som går till åtal. 
Hur hanteras det? Finns det 
till exempel en risk att näthat 
normaliseras?

Forskarna hoppas på att kunna samla in data 
och sedan förstå dem utifrån fyra olika per
spektiv. Något som kan komma att bli både 
berikande och utmanande. Olika begrepp och 
teorier kan användas för att förklara samma 
saker. 

– Till exempel har Janne en kriminologisk 
utgångspunkt. När han tittar på hur förövare 
rationaliserar det faktum att de utsätter 
någon för hat så finns det motsvarande 
begrepp inom psykologin, men vi kanske talar 
mer om orsaksförklaringar och attribution. 
Det är inte exakt samma sak och samma 
teorier, men vi förstår vad den andra talar om. 

Charlotte Alm är positiv till att universitetet 
satsar på digital humanvetenskap. 

– Den digitala världen kommer inte att bli 
mindre. Nästa generation kommer inte ens att 
göra samma uppdelning mellan en digital och 
en riktig värld. 

ANNA-KARIN LANDIN

projekt och tid att 
söka externa medel. 
Nu väntar forskarna 
på beslut om pengar 
för ett pilotprojekt, 
och till våren ska de 
söka större anslag 
från Vetenskaps rådet. 
Näthat är ett fenomen 
som berör många 
forsknings discipliner 
och passar väl in på 
definitionen av digital humanvetenskap. 

– Det är spännande att arbeta över institu
tionsgränserna, man kan få syn på saker man 
annars skulle kunna missa. Inom sin egen 

Charlotte Alm

Vilken makt har algoritmerna över oss?
Varje dag lämnar vi över kontrollen 
till maskiner vi inte förstår hur 
de fungerar. Stanley Greenstein 
vill sätta ljus på de svarta lådor 
av artificiell intelligens som fattar 
beslut som påverkar människor. 

Tänk dig att du har blivit dömd för ett brott, 
och en algoritm ska hjälpa domaren genom att 
föreslå straffet. När datorn programmerades 
så blev diskriminering inbyggd i algoritmen, 
så eftersom du ser ut på ett visst sätt får du 
ett hårdare straff. Exemplet är inte fiktion, 
det kommer från USA där AI används i rätts
systemet för att föreslå straff i brottmål, och 
den föreslår hårdare straff för svarta. Vi vet 
inte varför, det kan vara slumpen, en fördoms
full systemutvecklare eller kanske snedvriden 
data som systemet fått träna sig på.

– Vi som människor måste vara medvetna 
om att vi dagligen är föremål för beslut som 
tagits av en algoritm. Det finns risker när vi 
ger maskiner makt att ta beslut om oss fast 
vi inte helt förstår hur den bakomliggande 

Forskning Forskning
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tekniken fungerar, säger Stanley Greenstein, 
lektor i rättsinformatik. 

Avgörande beslut i vardagen
Stanley Greenstein liknar algoritmerna vid 
svarta lådor. Vi vet vad vi matar in i lådan  
och vad som kommer ut, men exakt hur 
algoritmerna fungerar vet inte alltid ens den 
som har utvecklat dem. De är självlärande, 
kan ändras i realtid och är mycket komplexa. 
Redan nu tar de beslut åt oss i vår vardag. De 
förutspår musiken du vill lyssna på och filmer 
du vill se, men avgör även hur stort bostads
lån banken ger dig eller om du ska få ett jobb.

Stanley Greenstein forskar om hur juridik 
ska förhålla sig till artificiell intelligens. Hur 
kan algoritmerna som fattar besluten bli 
mer transparenta, och hur kan vi säkerställa 
rättssäkerheten? Än så länge kan han inte 
ge något enkelt svar, men han tror att en 
bra början är att vi pratar om det och inte 
blundar för riskerna. Det är komplexa frågor. 
Juridik skyddar systemen genom till exempel 
immaterialrätt, och algoritmerna börjar bli 
för avancerade för att vår kognitiva förmåga 
ska hänga med.

Nya nätverk på gång inom digital humanvetenskap
Finns digital humanvetenskap? 
Vad är det i så fall? Frågorna var 
grunden i det uppdrag Uno Fors 
inledde 2016. Nu vet han, och ser 
en framtid för forskningsfältet.

FÖR SNART FYRA ÅR sedan inleddes univer
sitetets satsning på digital humanvetenskap 
(DHV). Begreppet existerade knappt, men 
forskningsfältet visade sig i högsta grad finnas 
vid universitetet. Digital humanvetenskap 
skiljer sig från begreppet digital humaniora som 

DIGITAL HUMANVETENSKAP
Digital humanvetenskap vid 
Stockholms universitet definieras som 
”interdisciplinära studier (inklusive 
teori- och metodutveckling) av digitala 
artefakter och miljöer och deras 
betydelse för människan och samhället. 
Detta inkluderar humanvetenskapliga 
studier av aktörer och deras roll i det 
digitala samhället, sociala och legala 
aspekter, ansvars- och etikfrågor samt 
interaktioner mellan människor i 
digitala system och mellan människor 
och digitala entiteter”.

Vilken version av oss själva blir vi när 
AI fattar beslut? Stanley Greenstein 
forskar om de juridiska aspekterna av 
algoritmer som påverkar människor. 
(Bilden är ett montage)

– Vi människor kommer inte att ha förmågan 
att övervaka tekniken, jag tror lösningen 
ligger i teknik. En grundbult i ämnet rätts
informatik är att proaktivt bygga in juridik 
i tekniken från början. Kanske behöver vi 
också ett certifieringssystem eller en myndig
het som granskar algoritmer, säger han.

Utrymme att testa nya idéer
Genom satsningen på digital humanvetenskap 
har Stanley Greenstein fått projektmedel som 
utmynnat i ett kapitel i den antologi som ges 
ut på Stockholm University Press nästa år. 
Hans forskning varken börjar eller slutar där. 
Rättsinformatik är per definition tvärveten
skaplig, men han uppskattar möjligheten till 
möten som satsningen ger, samt utrymme att 
testa nya idéer. 

– Ibland kan man befinna sig inom en 
bubbla med andra som tänker likadant. Att 
träffa människor från andra akademiska 
discipliner ger distans och nya perspektiv. 
Framtidens komplexa problem i det digitala 
samhället kommer att behöva tvärvetenskap
liga lösningar. 
ANNA-KARIN LANDIN

används på många andra lärosäten. Tanken 
är att beskriva forskning som handlar om 
digitaliseringen och dess konsekvenser, och 
som överskrider fakultetsgränserna mellan 
humaniora, samhällsvetenskap och juridik. 

– Vi har sett ett väldigt stort intresse från 
forskare, våra seminarier har varit helt full
bokade och det har visat sig att det redan 
pågår en hel del inom ämnet, säger Uno Fors, 
professor vid Institutionen för data och  
systemvetenskap, och projektledare för univer
sitetets satsning på digital humanvetenskap.

Områdesnämnden för humanvetenskap 
 tog initiativ till satsningen och rektor avsatte 

3,5 miljoner för arbetet. Uppdraget var att 
kartlägga fältet, samla och utveckla den 
digitala humanvetenskapen vid universitetet, 
anordna seminarier och workshops samt att 
ta fram en definition av begreppet. Tolv  
forskningsprojekt har fått medel inom sats
ningen, antingen för ett mindre projekt eller 
för att ansöka om externa medel.

Satsning på ”DHV-hubb” 
Projektgruppen frågade forskarna som jobbar 
med digital humanvetenskap vad de saknar, 
och det vanligaste svaret var samordning 
via ett nätverk, men även nya projektmedel. 

I december tas beslut om hur universitetet 
ska gå vidare. Förslaget som arbetats fram 
innebär en långsiktig satsning i form av en 

”DHVhubb”, en samlingsplats för forskare 
inom området. Hur omfattande hubben blir 
återstår att se.

– Det behövs någon som fortsätter ordna 
sammankomster, den enskilda forskaren 
mäktar inte med. På sikt hoppas jag att det 
kan bli någonting större än ett nätverk. Att 
vi kan ta in doktorander, gästforskare och 
utveckla ämnet, säger Uno Fors.

Oavsett hur stor nästa satsning blir så fort  
sätter forskningen inom digital humanveten
skap. En antologi kommer att ges ut under 
sommaren 2020 och flera av forsknings
projekten som startats sedan 2016 lever 
vidare. 
ANNA-KARIN LANDIN

Forskare ska belysa näthat
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Min arbetsplats: Fakultetsklubben

KLUBBEN har drygt 600 medlemmar 
och det finns plats för 60 sittande  
gäster. Medlemmar kan även hyra 
lokalerna för privata fester. 

FOTO JENS LASTHEIN TEXT ANNA-KARIN LANDIN

Fakultetsklubben Manne Siegbahn är en ideell förening med syfte att 
främja forskningen och utbildningen vid Stockholms universitet genom 
att under trivsamma förhållanden öka kontakten mellan lärare, forskare 
och övriga anställda vid universitetet. 

FAKULTETSKLUBBEN MANNE SIEGBAHN är en 
ideell förening med syfte att främja forskningen 
och utbildningen vid Stockholms universitet 
genom möten under trivsamma förhållanden. Alla 
anställda, pensionerade anställda, forskare och  
forskarstuderande vid Stockholms universitet kan 
bli medlemmar i klubben. Medlemskapet ger till-
träde till lokalerna och du får ta med dig gäster.  
Du kan till exempel äta lunch, fika, ha möten, spela 
spel eller läsa. 

INREDNINGEN är genomtänkt. Bufféborden är handbyggda med skivor av kolmårdsmarmor. 
Färgen på väggarna är äggoljetempera och för att skydda den finns stänkskydd vid buffén. Gardin-
stängerna är gjorda av gamla vattenledningsrör. På väggarna finns verk av olika konstnärer. 

MANNE SIEGBAHN var professor i  
experimentell fysik och fick Nobelpriset 1924. 
Han var föreståndare för Nobelinstitutet för 
fysik och huset var hans privatbostad.

Forskning

MONICA SVENSSON är platsansvarig och har varit med sedan starten 2003. ”Det är en helt 
fantastisk miljö att jobba i och vi har många stammisar som jag lärt känna”, säger hon.  
Monicas luftgevär, kantareller från hennes lantställe och hennes pappas jakttroféer  
dekorerar lokalerna när matens tema är vilt. ”Min gubbe har varit och plockat svampen.  
Jag brukar dela med mig till gästerna av mina kantareller, vi har så många”.Hårdare tag mot  

kemikalieblandningar
Vi människor utsätts för komplexa 
blandningar av kemikalier.  
Hur påverkar det oss? Vems 
är ansvaret och vad bör göras? 
Christina Rudén, professor i  
toxikologi, har på regeringens 
uppdrag utrett frågorna. 

MED HJÄLP AV dagens lagstiftning har 
koncentrationerna av dokumenterat skad
liga kemikalier minskat i Europa, både i 
människor och i ekosystem. Användandet av 

UTREDNINGENS FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:
1.  Krav på riskbedömning av blandningar  

i all kemikalielagstiftning.
2.  En ny övergripande europeisk lag- 

stiftning för kemiska miljö- och hälso- 
risker, med fokus på blandningar.

3.  Ett nytt ramdirektiv för hälsa med målet  
att skydda människor från både 
kemiska och icke-kemiska miljöfaktorer.

4.  Samla information om användning 
och utsläpp av kemikalier i en central 
databas.

5.  Forskning för ökad kunskap om 
verkliga exponeringsmönster för 
kemikalieblandningar.

6.  En fördelningsfaktor (allocation factor) 
för att hantera riskerna med kemiska 
blandningar.

7.  Krav på substitutionsprincipen i all  
relevant lagstiftning.

8.  Stärkta krav på gruppvis hantering av 
kemikalier i REACH.*

9.  Flaggning av kemikalier som misstänkt 
särskilt farliga ämnen under REACH* 
baserat på gruppvis bedömning och  
read-across (att data om kemikalien x 
används för att bedöma den liknande 
kemikalien y om data saknas om denna).

10.  Stärkta krav på riskbedömning av 
blandningar och gruppering i den 
kommande översynen av ramdirektivet  
för vatten.

11.  En ny myndighetsövergripande arbets- 
grupp för riskbedömning av 
blandningar.

*  REACH är en förordning för EU som trädde 
i kraft 2007. REACH antogs för att förbättra 
skyddet av människors hälsa och miljön  
från risker som kan förorsakas av kemika-
lier, samtidigt som den ökar konkurrens-
kraften inom EU:s kemikalieindustri.
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andra kemikalier, som vi inte vet lika mycket 
om, har dock ökat i snabb takt de senaste 
decennierna. En blandning av kemikalier 
hittas idag i så gott som alla prover som tas 
från människor och miljö.

Utsläppen har övergått från höga kon
centrationer av enstaka kemikalier till lägre 
koncentrationer av en mängd komplexa 
blandningar av olika miljögifter: en kemi
kaliecocktail. Idag vet vi att den samlade 
effekten ofta har större påverkan på oss och 
naturen än effekten av varje ämne var för sig.

Utredningen, som lämnades till miljö
departementet i början av november, visar 

att det behöver göras stora förändringar i det 
nuvarande systemet för kemikaliekontroll och 
rekommenderar i rapporten Framtidens kemi
kaliekontroll elva förslag på åtgärder.
– För att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människor och miljön krävs samordnade 
åtgärder på olika nivåer och inom olika delar 
av regelsystemet. Det kommer att ta tid, det 
kommer att kosta pengar och det måste ses 
som ett komplement till allt som redan görs 
idag, säger Christina Rudén som har lett 
utredningen.

Mer relevanta riskbedömningar
Den ena delen av utredningen fokuserar på 
cocktaileffekten och att göra mer relevanta 
riskbedömningar för att skydda människors 
hälsa och ekosystemen. I praktiken är det 
omöjligt att identifiera och testa alla tänk
bara kemikalieblandningar, därför behövs 
modeller som kan förutsäga hur giftiga 
kemikalier blir om de blandas. Metoder för 
riskbedömning finns, men det krävs mer 
forskning om hur blandningarna faktiskt ser 
ut. I de fall det saknas uppgifter rekommende
rar utredningen att bedömningen ska baseras 
på ett standardscenario. Liknande modeller 
används redan idag för enstaka kemikalier, 
till exempel om man vill översätta risker för 
möss till risker för människor. Christina 
Rudén föreslår en ny modell som hanterar 
kemikalieblandningar. Resultaten blir grova 
och inte helt tillförlitliga, men det är en åtgärd 
som är relativt enkel att genomföra och som 
direkt sänker riskerna.

Den andra delen av rapporten fokuserar på 
grupper av ämnen som har liknade struktur 
och egenskaper. En kemikalie kan förändras, 
få nytt namn och därmed inte längre vara 
klassad som giftig, även om effekterna kan 
vara desamma som för det ursprungliga 
ämnet. Det här är någonting som utredarna 
vill ändra på, de vill att man enklare ska 
kunna fatta beslut för hela grupper av ämnen.

– Vad gäller grupperingar av kemikalier 
pågår mycket arbete. Det som redan görs kan 
förstärkas, förtydligas och kommuniceras. En 
enkel åtgärd kan vara att sätta varningsflagg 
på de kemikalier som tillhör samma grupp 
som andra, dokumenterat skadliga, kemi
kalier, säger Christina Rudén. 

LINA ENELL

Professor Christina Rudén har lett utredningen om riskerna med kemikalier.
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Frank Wilczek blir intervjuad. 

I korthet
LARS BERGSTRÖM, professor i teoretisk 
fysik, är ny förste vice preses i Kungliga 
Vetenskapsakademin.
ANNIKA SANDÉN, docent vid Historiska 
institutionen, har av Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien belönats med ett pris ur Sten 
Carlssons minnesfond.
VILLE KAILA, professor i biokemi vid 
Institutionen för biokemi och biofysik, har 
tilldelats Sven och EbbaChristina Hagbergs 
stiftelses pris.
KLARA BOLANDER LAKSOV har befordrats 
till professor i pedagogik med inriktning 
högskolepedagogik.
JONAS OLOFSSON har befordrats till 
professor i psykologi.
ANNA SÖRMAN och JONAS MONIÉ NORDIN
vid Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur har beviljats anslag från Berit 
Wallenbergs Stiftelse.
EMIL JOHANSSON-BERGHOLTZ har 
befordrats till professor i teoretisk fysik.
MARIA BERNAL LINNERSAND har 
befordrats till professor i spanska.
LARS KAIJSER har befordrats till professor 
i etnologi.
NIKLAS MÖLLER har befordrats till 
professor i praktisk fi losofi .

Läs mer på su.se/medarbetare

NAMN OCH NYTT
Hallå där

The Stockholm Prize in Criminology är 
världens största pris inom kriminologi. 2020 
delas utmärkelsen mellan Philip J. Cook, 
Duke University, Durham, USA och Franklin 
E. Zimring, University of California vid 
Berkeley, USA. 

Forskningen som pristagarna utfört 
har avsevärt förbättrat möjligheterna att 
bekämpa skjutvapenrelaterat våld runt om i 

OLLE LUNDBERG, professor i Health Equality 
Studies vid Institutionen för folkhälso
vetenskap, har utsetts till ny huvudsekreterare 
för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd (Forte), med tillträde 1 januari 2020.

Höstregnet till trots tog sig många alumner 
till Elite Palace Hotel på St Eriksgatan en 
tisdagskväll i oktober för mingel och nä t
verkande. Och för att få lyssna på en Nobel
pristagare. Frank Wilczek, Nobelpristagare 
i fysik 2004 och professor vid Stockholms 
universitet, beskrev hur det egentligen är att 
få ”du har vunnit Nobelprissamtalet” och 
hur livet därefter förändrades. 
Detta var den andra träffen i serien ”Tredje 
tisdag”. Det är ett evenemang för alumner 
från Stockholms universitet som är tänkt att 
ske tredje tisdagen varje månad.

Stockholms universitets veteraner är en 
förening för universitetsanställda som 
har gått eller snart ska gå i pension. Varje 
termin gör föreningen ett antal utfl ykter till 
vitt skilda mål, ofta med gruppguidning 
till subventionerat pris. Vissa aktiviteter är 
kostnadsfria.

På su.se/veteraner kan du läsa om fören
ingens aktiviteter, hur du blir medlem, aktuell 
medlemsavgift med mera.

ALEXEY AMUNTS, forskare vid Institutionen 
för biokemi och biofysik samt gruppledare 
vid SciLifeLab, har valts ut till EMBO 
Young Investigator Program. Det fyraåriga 
programmet ger akademiskt, praktiskt och 
ekonomiskt stöd till lovande unga forskare 
inom biovetenskap.

Vad har du för relation till dem?
En av mina tidiga stora läsupplevelser var 
just Selma Lagerlöf. Jag sveptes med av Gösta 
Berlings saga som tonåring och sedan läste jag 
allt jag kunde komma över av henne. När det 
gäller Sara Danius har jag följt henne genom 
åren på kultursidorna och imponerats av hur 
hon kunde skriva om stor och ’svår’ litteratur 
på ett så engagerande, rakt (och ofta roligt) 
sätt samtidigt som hon fördjupade förståelsen 
av välkända texter. 

Åsa Wikforss, professor i 
teoretisk fi losofi , som 20 
december håller sitt inträdes-
tal i Svenska Akademien där 
hon tar plats på stol sju som 
tidigare innehafts av bland 
andra Selma Lagerlöf och Sara 
Danius. 

FO
T

O
 N

IK
LA

S B
JÖ

R
LIN

G

Vinnare av kriminologipriset 

Olle Lundberg ny 
huvudsekreterare 

Nobelpristagare 
talade för alumner 

Stockholms universitets 
veteraner 

Stöd till forskare 
i biovetenskap

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

världen. I över fem decennier har pristagarnas 
evidensbaserade forskning belyst de positiva 
effekterna av restriktiv vapenlagstiftning och 
därmed stimulerat viktiga politiska initiativ 
för att begränsa våld orsakat av skjutvapen. 
Prissumman är en miljon kronor och delas ut 
i juni i samband med Stockholm Criminology 
Symposium.

Reflex

Ryggsäck i reflekterande material, 15 liter.
Finns till försäljning i SU-butiken samt respektive 
servicecenter under nov–dec 2019.

Begränsad upplaga!

– för din säkerhet!

Vad tänker du lyfta vid ditt inträdestal?
Vi får se, jag har haft fullt upp med att 
förbereda för min ’performance lecture’ på 
Dramaten under hösten. Men det är klart 
att jag kommer att utgå från de saker som 
engagerar mig – varför kunskap och förnuft 
är så centrala för den mänskliga tillvaron och 
samtidigt så bräckliga. 

Vad ser du som Akademiens främsta 
uppgift idag?
Kulturinstitutioner av detta slag måste förstås 
fortsätta att utföra de viktiga uppgifter de 
historiskt haft (i detta fall, att värna vårt språk 
och litteraturen) samtidigt som de bör hålla 
kontakten med samtiden. Vi befi nner oss i en 
brytningstid när det gäller kulturen – bok
läsningen minskar, och det får konsekvenser 
för språket, samtidigt som alternativa källor 
tar upp allt större plats och vi inte längre 
självklart samlas runt vissa kulturuttryck. 
Det fi nns också krafter som aktivt försöker 
förvanska vårt kulturarv. En viktig uppgift är 
därför att fi nnas mitt i samhället, att lyfta vårt 
kulturarv och vara en motvikt till den minnes
förlust som hotar när källorna fragmenteras.

Vad tror du att du främst kan bidra med 
i Akademien?
Vad gäller det konkreta arbetet får vi se, jag 
vet inte så mycket om det än men skulle tro 
att det snarare kommer att handla om arbete 
med sakprosan än med skönlitteraturen. Som 
fi losof har jag vissa förmågor som jag tror kan 
komma till nytta, till exempel när det gäller 
refl ektion och argumentation, men jag har ju 
också funderat mycket över kunskapens roll 
i samhället och tror att jag kan bidra med att 
göra Akademiens arbete mer synligt utanför 
Börshuset.

Vad ser du mest fram emot som ledamot?
Som sagt, jag vet inte riktigt vilka uppgifter 
jag kommer att få och därför avvaktar jag lite 
när det gäller att tänka framåt. Men det är 
klart att det ska bli spännande att få se hur 
en kulturinstitution av detta slag arbetar och 
att regelbundet få diskutera med ledande för
fattare och tänkare.

Vad blir största utmaningen som ledamot?
En utmaning blir säkert att balansera tradi
tion med förnyelse. Akademien har fått 
många nya ledamöter när jag börjar och det 
fi nns en möjlighet att förnya, men det måste 
förstås göras på ett klokt sätt.

Hur kommer ledamotskapet att påverka 
din forskning och undervisning?
Jag hoppas att det inte påverkar så mycket. 
Genom åren har jag suttit i fl era arbets
krävande forskningspaneler, till exempel 
European Research Council, och har gjort 
en mängd andra ’services to the profession’ 
(som att vara redaktör för tidskrifter eller 
fungera som sakkunnig). Jag tackar nu nej till 
alla sådana uppdrag och tänker att arbetet i 
Akademien ersätter dem.

Är du nervös inför inträdestalet?
Lite kanske, framförallt gäller det att få 
loss tid nu så jag kan skriva mitt tal. Men 
de senaste åren har jag pratat så mycket 
offentligt att nervositeten nästan försvunnit 
– som en slags påtvingad beteendeterapi 
med andra ord. 

PER LARSSON

Philip J. Cook Franklin E. Zimring
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PHOTOS NIKLAS BJÖRLING, PER LARSSON, STOCKHOLM CRIMINOLOGY PRIZE

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

IN ENGLISH
Are the good years over?
ONE OF the greatest challenges to the university sector is the lack of 
political will to continue to invest in higher education. Over the last decade 
a great deal has been invested, not least in research in Sweden, which has 
meant that we have still been prominent internationally. There has been 
investment in important and in some cases very large infrastructure. 
To be able to fulfi l and develop these initiatives without depleting other 
important research requires fresh fi nancial support for the sector. 

The political signals are unanimous that the January Agreement is 
what will be prioritised and this contains almost nothing about higher 
education and research. It is also harmful that politicians who have 
shown somewhat greater commitment to the higher education sector 
and the position of minister for higher education have tended to lose 
importance, which probably affects the ability to push these issues 
within the government. The sector therefore needs to unite and focus 
on the fi nancing question if there shall be any prospect of infl uencing 
policy. 

A constant challenge in the argument for increased funding has been 
the collective administrative capital that exists in the sector and at 
most universities action has also been taken to use the administrative 
capital more actively. At Stockholm University, we are now using the 
administrative capital at a much faster rate than previously, which is in 
itself according to plan, but when it goes down it can go quickly. Given 

that new money will not be coming in as fast as previously and that 
costs are increasing, while capital is decreasing, there is every reason 
to work actively on the economy at several levels. That politicians have 
noted that we are moving towards underfunding is clear, but if this 
is to be credible, we must also work actively on our costs, including in 
operational support. 

Within the collective area of operational support, we need to work 
in various ways to reduce costs. One way is to streamline and simplify 
how we work, and our ability to push IT development will be crucial 
for success in this. How well we communicate between different parts 
of operational support will also play an important role. We also need 
to secure effective and appropriate use of premises with good services 
connected with these.

If we can also do this together with others, within the framework of 
Stockholm Trio for example, then we will have a 
considerably better chance of infl uencing both 
policy and the outcome in our own activities.

EINO ÖRNFELDT
University Director

eino.ornfeldt@su.se

New procedures for the purchase of profi ling products

New networks in digital human science

2020 winners of the 
Stockholm Prize in 
Criminology 

Stockholm University participates in 
The Conversation

Nobel Calling Stockholm

Coordination secretariat for Stockholm 

AFTER YEAR END, Stockholm University’s profi ling products will be 
sold via the web instead of in the SU shop. The procurement of a new 
supplier of profi ling products is under way and this procurement includes 
providing a web solution for online purchase of profi ling products. It 

is not clear when the new solution can be in operation. It is therefore a 
good idea to order profi ling products now if you know that you will need 
them early in the new year. As before, a limited range will be available for 
purchase over the counter in the Info centre and Service centre.

The Stockholm Prize in Criminology is the 
world’s most prestigious award in the fi eld 
of criminology. The 2020 Stockholm Prize 
in Criminology lauds Philip J. Cook, Duke 
University, Durham and Franklin E. Zimring, 
University of California at Berkeley. The 
research conducted by the laureates has 
considerably improved our ability to fi ght 
global gun violence. For over fi ve decades, their 
evidencebased approach has illuminated gun 
policy effects, stimulating policy initiatives 
to limit gun violence in many if not all 
jurisdictions. While one is an economist and 
the other is a lawyer, both have been infl uential 
in developing and applying the science of 
criminology. 

The prize ceremony will be held at The Stock
holm Criminology Symposium in June 2020. 
The amount of the award is 1,000,000 SEK. 

From october 2019, Stockholm University 
takes part in the digital magazine The 
Conversation where researchers write 
articles and comment on current news 
and events in the world.

The purpose of The Conversation is to provide 
research perspectives on current topics and 
thus contribute to an indepth discussion on 
complex issues in society. Stockholm University 
is a member of the foundation behind the digital 
magazine The Conversation since October 2019, 
which means that researchers at the university 
can get support from skilful editors on the 
process from pitching an idea to publishing the 
article. The editors will also be able to come to 
Stockholm University to hold workshops about 
how to write popular science articles.

In total, through republications in other 
media, the magazine reaches over 38 million 
readers each month and more than 90,000 
researchers from different universities have 
contributed with articles.

The articles published on the site are freely 
accessible and may be republished under the 
creative commons license, that is, as long as the 
source is specifi ed and the text is not changed. 
The magazine also offers researchers at member 
universities to include expert lists on various topics 
and feedback in the form of monthly reports 
with statistics on impact. In addition, data of the 

Does digital human science exist? 
If so what is it? The question was 
the basis for the assignment that 
Uno Fors began in 2016. Now he 
knows, and sees a future for this 
fi eld of research.
Almost four years ago, the university began a 
digital human science initiative. The term barely 
existed, but this fi eld of research was certainly 
found to exist at the university. Digital human 
science differs from the term digital humanities, 
which is used at many other universities. The 
idea is to describe research into digitalisation 
and its consequences and it crosses the faculty 
borders between humanities, social sciences and 
law. 

“We have seen very great interest from 
researchers; our seminars have been fully 
booked and we have found that a great deal is 
already going on in this subject,” says Uno Fors, 
professor at the Department of Data and System 
Sciences and project manager for the university’s 
digital human science initiative.

DURING NOBEL WEEK in October, the world’s gaze turns to 
Stockholm where the Nobel Prizes in Physics, Chemistry, 
Medicine and Economics are announced. Stockholm University 
celebrated the week with lectures, live broadcasts, and a 
competition.

Together with the Nobel Prize Museum, Kulturhuset 
Stadsteatern and others, Stockholm University celebrated Nobel 
Week under the banner of Nobel Calling Stockholm. The week 
began with Olof Somell of the Nobel Prize Museum giving a 
prelunch talk on the history of the Nobel Prize to a gathering of 
hungry students. This was followed directly by the live broadcast 
of the Nobel Prize in Physiology or Medicine in Studenthuset. 

In the evening, Frank Wilczek, Nobel Laureate and professor at 
the University’s Department of Physics, conversed with host Johanna 
Koljonen on physics, the Nobel Prize, beauty and knowledge.

Throughout the week, Nobel enthusiasts at the University were 
encouraged to participate in the University’s Nobel competition by 
sending in a short text on their favourite Nobel Laureate.

Other events during the week included a live podcast on Marie 
Curie, a ”Nobel Walk” around the campus, and a lecture on one 
of Stockholm University’s own Nobel Laureates Svante Arrhenius 
and the gender structures that formed the scientifi c climate that 
prevailed during the fi rst half of the 20th century.

su.se/nobelcalling

In May, Karolinska Institutet, KTH and Stockholm University agreed on a 
collaborative alliance and formed the Stockholm Trio university alliance. The 
purpose is to create a clearer framework for increased collaboration between 
the universities in terms of international collaboration, joint educational 
programmes, research, infrastructure and operational support. Together, the 
three universities form a complete academic environment that is prominent 
both nationally and internationally. For example, they account for 30 per cent 
of all research and thirdcycle education in Sweden.

The alliance is led by a steering group made up of the university presidents 
and directors and is supported by a joint coordination secretariat. The task of 
the secretariat is to ensure that the steering group’s decisions are carried out, to 
facilitate collaboration between the universities and to support joint working 
groups. The coordination secretariat consists of fi ve people. 
Fredrik Oldsjö (photo), formerly head of the Humanities faculty offi ce, heads 
the secretariat on behalf of all three universities.

The secretariat supports joint working groups. One example is the initiative 
to establish permanent representation for research matters in Brussels. 

Planning is under way before the recruitment of a person who will 
be in place in Brussels full time with effect from 2020 on behalf of 
Stockholm Trio.

“Anyone who has suggestions for new collaboration or the 
further development of existing collaboration between KI, KTH 
and SU can approach the secretariat. We can further prepare the 
proposals for decision or assist with advice on how collaboration 
can be promoted. Many forms of collaboration do not require 

approval from above but should be a natural part of working for 
our universities within the alliance,” says Fredrik Oldsjö.

Planning is now going ahead to create a joint working group to 
look at administrative barriers to educational collaboration 

between the three universities. Another important 
issue is to attempt to infl uence the City of Stockholm 
and the region, so as to improve the physical 
communication between the three universities. 

number of readers and republications are given 
to the researchers whose articles are published.

The Conversation started in Australia in 
2011 and the magazine has since then been 
published in various editions, including France, 
UK, USA, Canada, Africa and Indonesia. The 
organization is run without profi t and is owned 
by member universities and research funders.

At the beginning of 2020 researchers at the 
university will be invited to participate in a 
workshop on writing popular science articles 
for an international audience. Are you intere
sted? Feel free to email the contact person for 
The Conversation at Stockholm University: 
Helene Komlos Grill, project manager for 
international communications: 
helene.komlos.grill@su.se

Pitch an article idea for The Conversation: 
theconversation.com/uk/pitches

Read more about The Conversation: 
theconversation.com/uk

Philip J. Cook Franklin E. Zimring

Frank Wilczek and Johanna Koljonen.

Fredrik Oldsjö is head of the coordination secretariat that has been 
created to work within the Stockholm Trio university alliance.

The secretariat supports joint working groups. One example is the initiative 
to establish permanent representation for research matters in Brussels. 

Planning is under way before the recruitment of a person who will 
be in place in Brussels full time with effect from 2020 on behalf of 
Stockholm Trio.

“Anyone who has suggestions for new collaboration or the 
further development of existing collaboration between KI, KTH 
and SU can approach the secretariat. We can further prepare the 
proposals for decision or assist with advice on how collaboration 
can be promoted. Many forms of collaboration do not require 

approval from above but should be a natural part of working for 
our universities within the alliance,” says Fredrik Oldsjö.

Planning is now going ahead to create a joint working group to 
look at administrative barriers to educational collaboration 

between the three universities. Another important 
issue is to attempt to infl uence the City of Stockholm 
and the region, so as to improve the physical 
communication between the three universities. 

The Board of Humanities took the initiative for 
this work, for which the President has allocated 
SEK 3.5 million. The task was to map out 
the fi eld, gather together and develop human 
science at the university, organise seminars and 
workshops and determine a defi nition for the 
term. Twelve research projects have received 
funding within the initiative, either for smaller 
projects or to apply for external funding. 

The digital human science hub 
The project group asked researchers working 
on digital human science what they needed and 
the most common answer was coordination 
via a network, but also new project funding. 
A decision will be taken in December on how 
the university will proceed. The proposal 
being worked out is for a longterm approach 
in the form of a digital human science hub as 
a meeting place for all researchers in this area. 
How comprehensive the hub will be remains to 
be seen.

“Something is needed that will continue to 
arrange meetings, the individual researcher 

cannot manage alone. In the longer term, I hope 
it can be something bigger than a network. 
So that we can take in doctoral students and 
visiting researchers and develop the subject,” 
says Uno Fors.

Regardless of how large the next initiative 
will be, research in digital human science 
continues. An anthology will be published in 
summer 2020 and many of the research projects 
that have started since 2016 live on.

Digital human science
Digital human science at Stockholm University 
is defi ned as “interdisciplinary studies of 
digital artefacts and environments and their 
signifi cance for humanity and society. This 
includes human science studies of actors and 
their roles in the digital society, social and 
legal aspects, questions of responsibilities 
and ethics and interaction between people in 
digital systems and between people and digital 
entities.”
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Posttidning B

Under det senaste året har den internationella 
forskarkåren i rapport efter rapport slagit 
larm om hur allvarligt läge det är vi befinner 
oss i när det gäller klimat och miljöfrågor 
på global nivå. Dessa rapporter inkluderar 
IPCC:s specialrapporter (om 1,5 grader, om 
klimat och land samt om klimat och hav) 
och IPBES (The Intergovernmental Panel on 
Biodiversity and Ecosystem Services) globala 
syntes om läget för världens biologiska 
mångfald och ekosystemtjänster. Var och en 
av dessa rapporter har samlat runt hundra 
forskare, underlag har kommit från mellan 
5 000 – 15 000 artiklar per rapport, och i 
varenda rapport har de hanterat uppemot 
30 000 kommentarer som kommit in i 
granskningsprocessen. 

Det råder ingen tvekan om att vi står inför 
ett planetärt nödläge. Dessa fyra rapporter 
berättar alla samma historia. En historia  
om hur vi förstör vår livsväv och den unika  
biosfär vi lever i. Vi håller på att undergräva 
själva basen för vår ekonomi, vårt uppehälle, 
vår matförsörjning, vår hälsa och vår livs
kvalitet. Samtidigt säger rapporterna också att 
det är biofysiskt möjligt att tillfredsställa alla 
människors behov utan att underminera för 
kommande generationer, om en omfattande 
omställning sker i samhället. 

Vi är därför stolta över att vara en del  
av Stockholms universitet som har en  
internationellt mycket framstående och bred 
forskning och undervisning om klimat, miljö 
och hållbar utveckling. Vi kan med glädje 
konstatera att vår rektor, som företrädare för 
Stockholms universitet, signerade ett upprop 
om ett klimatnödläge (sdgaccord.org/ 
climateletter) inför FN:s Climate Action  
Summit i New York och klimattoppmötet 
COP25 som nu hålls i Madrid. Stockholms 

Stockholms universitet första 
svenska lärosäte att skriva  
under upprop om klimatnödläge

Line Gordon, föreståndare på Stockholm 
Resilience Centre och docent i 
naturresurshushållning

Alasdair Skelton, vice-föreståndare på 
Bolincentret för klimatforskning och  
professor i geokemi och petrologi 

Line Gordon och 
Alasdair Skelton

Nästa nummer kommer ut i mitten av februari. Manusstopp 23 januari.
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Det råder ingen 
tvekan om att vi 
står inför ett  
planetärt nödläge

universitet ställer sig därmed bakom en  
trepunktsplan som innebär:
•  Mobilisering av resurser för 

klimatforskning och kompetensutveckling 
som syftar till förändring

•  Koldioxidneutralitet 2040
•  Utveckling av miljö och 

hållbarhetsutbildningar över disciplinära 
och andra gränser.

Stockholms universitet var Sveriges första 
lärosäte att skriva under uppropet. Det 
har nu signerats av 200 lärosäten globalt, 
inklusive University of Cambridge och 
University of California. Vi och många av 
våra medarbetare vid Stockholm Resilience 
Centre och Bolincentret för klimatforskning 
står redo att hjälpa till i arbetet. Vi ser 
tvärvetenskaplig forskning och undervisning 
om klimat, miljö och hållbar utveckling i 
nära samarbete med samhället som centralt 
i arbetet. Vi är också medvetna om att målet 
att nå koldioxidneutralitet redan till år 2040 – 
alltså fem år innan Sveriges 2045mål – kräver 
stora förändringar inom organisationen. 
Genom att lägga fokus på ett gemensamt mål 
ges alla Stockholms universitets medarbetare 
möjligheten att vara en del i lösningen som 
kommer att leda oss till en bättre framtid.

LINE GORDON, ALASDAIR SKELTON




