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När statsrådet Matilda Ernkrans träffade lan-
dets rektorer vid det årliga mötet i Steningevik 
upprepade hon regeringens tre prioriteringar 
för högre utbildning och forskning: kompe-
tensförsörjning i hela landet, trygga lärosäten 
och kunskap och forskning för att möta 
samhällets utmaningar. Hon betonade också 
starkt det politiska problemet med att forsk-
ning inte figurerar i januariavtalet. Att någon 
kraftfull förstärkning av forskningsresurserna 
inte är att vänta tycks stå klart. Men redan 
att bibehålla nivån på statens investeringar i 
forskning – idag 0,76 procent av BNP – kräver 
att 2,6 miljarder tillförs.  
Det borde vara en anständig- 
hetsfråga för Sverige, om  
man vill behålla mål - 
sättningen att vara en  
ledande kunskapsnation. 
 
ASTRID SÖDERBERGH WIDDING,  

rektor 

 rektor@su.se

Ledare

SÅ ÄR DET ÅTER DAGS för regeringen att 
lämna en proposition för forsknings- och 
innovationspolitiken under kommande 
fyra år. Utbildningsdepartementet har fått 
in inte mindre än 300 olika underlag från 
olika intressenter, och analysarbetet är i full 
gång. Regeringens forskningsberedning har 
haft tre sammanträden där olika aspekter 
har dryftats, senast bland annat forsknings-
infrastruktur och digitalisering 

När Stockholms universitet i höstas lämnade 
sina synpunkter till den forskningspolitiska 
propositionen betonade vi inledningsvis 
behovet av långsiktighet, av att de akademiska 
kärnvärdena värnas och att lärosätenas roll 
som en självständig och kritiskt reflekterande 
kraft i samhället grundlagsskyddas. 

I övrigt är den tveklöst viktigaste frågan 
denna gång att säkra forskningens infra-
struktur. Rådet för forskningsinfrastruktur 
vid Vetenskapsrådet kommer enligt sin  
prognos redan 2021 inte att ha några nya 
medel att fördela för nationell infrastruktur 

Viktigt säkra forskningens infrastruktur
– redan här krävs alltså en förstärkning. 
Det gäller också att hantera de ökande 
kostnaderna för e-infrastruktur: lagring 
och hantering av forskningsdata, men också 
nyttiggörande av revolutionen inom AI och 
maskininlärning. Det gäller att säkra medel 
för driften av MAX IV och uppgradering av 
strålrör. Vidare gäller det SciLifeLab, som 
redan är en oerhörd framgång, men där det 
också krävs förstärkningar bland annat av den 
nationella tillgången på befintlig avancerad 
teknik, och där en förutsättning för en fortsatt 
framgångsrik forskningsverksamhet är att 
medlen för strategiska forskningsområden 
permanentas. Sist men inte minst gäller det 
också att ESS hanteras i särskild ordning. 

Bland övriga frågor som behandlades i 
underlaget kan nämnas samverkan, där vi 
efterlyser en bred definition av begreppet och 
argumenterar emot indikatorbaserad anslags-
omfördelning, liksom jämställdhetsinte gre-
ringsarbetet som vi kommer att fortsätta, men 
där vi inte önskar ytterligare styrmoment.
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Jag är väldigt intresserad av kulturhistoria. Många naturvetare skulle ha stor 
nytta av att lära sig mer av humaniora. Jag tycker nog att humanister är mer 
intresserade av naturvetenskap än tvärtom.
MATTI WIKING LEINO, forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, intervjuas i Curie 21 januari 2020. 
Han forskar bland annat om äldre fröer och växters genetik.
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Det kallas spikning

Uppspikade avhandlingar på Institutionen för data- och systemvetenskap i Kista. 2019 disputerade 
208 doktorander vid Stockholms universitet. Traditionen med att ”spika sin avhandling” är en 
akademisk ritual för att offentliggöra en avhandling i god tid före själva disputationen. Uttrycket  
sägs komma från det tillfälle då Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottskyrkans port  
i Wittenberg år 1517 som en protest mot avlatens innebörd inom den romersk-katolska kyrkan. 
Tillvägagångssättet att offentliggöra något på detta sätt fortsatte sedan vid universiteten. 

Vid Stockholms universitet ska tillkännagivandet av en disputation ske elektroniskt i data- 
basen DiVA tre veckor före disputationen. Avhandlingen ska även finnas tillgänglig i ett antal 
exemplar för att det ska gå att granska den. Vid många institutioner sker också en spikning 
manuellt, på en utvald plats, som en ceremoni för att fira att doktorsavhandlingen är klar.

TEXT ANNIKA HALLMAN FOTO INGMARIE ANDERSSON



Nyheter

Ombyggnation, renovering och flytt av 
SU-butiken är klar. Välkomna till nya fräscha 
lokaler på samma adress som tidigare: Svante 
Arrhenius väg 16C, plan 2. SU-butikens 
webbshop upphörde vid årsskiftet på grund 
av att lösningen för webbshopen inte längre 
underhålls av tidigare leverantör. En  
påminnelse om de rutiner och lösningar för 
köp och beställningar av de produkter som 
erbjudits via butiken.su.se finns på:  
www.su.se/medarbetare/råd-stöd/lokaler- 
service/butiken. Har du frågor?  
Kontakta: servicecenter@su.se

Ekonomiprojektets översyn avslutades vid års-
skiftet och ett införandeprojekt har nu tagit 
vid med Max Ronander som projektledare. 
Under hösten skickades en internremiss ställd 
till prefekter eller motsvarande samt avdel-
ningschefer inom förvaltningen med ett antal 
utvecklingsområden och målsättningar som 
identifierats av arbets- och referensgrupper. 
Internremissen besvarades av 90 procent av 
remissinstanserna som i huvudsak instämde i 
utvecklingsområden och målsättningar. 

Projektet pågår under 2020–2022 och 
kommer framför allt att arbeta med att 
genomföra förändringar av universitetets 
ekonomimodell och att upphandla och imple-
mentera ett eller flera nya ekonomiadminis-
trativa system utifrån de krav och behov som 
identifierats under översynen. Driftsättning 
av nya system kommer att påbörjas i början 
av 2022. 

Projektet kommer fortsätta att involvera 
medarbetare från olika delar inom  
universitetet för att konkretisera och för-
bereda för förändringar. 

 Mer information finns på Medarbetar-
webben: www.su.se/ekonomiprojektet
KAROLINA PIHLBLAD

I höstas drog IT-avdelningen igång IT-arenan, 
det nya nätverket för data- och system-
ansvariga, administrativa chefer och andra 
IT-intresserade vid universitetet. Som en del i 
det arbetet lanserar IT-avdelningen nu ”öppet 
lunchrum”. Det innebär att IT-avdelningens 
lunchrum på plan 5 i D-huset är öppet för alla 
medarbetare som har lust att samverka infor-
mellt över en lunch. Den första torsdagen varje 
månad är det öppet lunchrum mellan kl 11.00 
och 12.30. Ta med dig din egen mat och kom 
och ät lunch och prata med kollegorna på IT.
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– STOCKHOLMS UNIVERSITET är så väl 
förberett på Brexit som det går att vara, man 
vet inte riktigt hur man ska förbereda, säger 
Maria Wikse, internationell samordnare vid 
Avdelningen för forskningsstöd. 

Universitetet har många viktiga partners 
i Storbritannien både vad gäller forsknings-
samarbeten och studentutbyten. Under 2018 
och 2019 har Avdelningen för forskningsstöd 
och Global Engagement Team kartlagt 
samarbetena med Storbritannien och ökat 
kontakterna med många av dem. Rektor har 
tillsammans med andra svenska rektorer  
träffat Russel Group, som representerar 24  
av Storbritanniens ledande universitet, och  
fler möten är inplanerade.

– Än så länge finns det tid att förhandla 
och diskutera eftersom de brittiska universi-
teten är med i Erasmus+ och Horisont 2020 
program tiden ut, säger Maria Wikse. 

Erasmus+ är EU:s program för inter-
nationellt samarbete och utbyte medan 
Horisont 2020 är EU:s pågående ramprogram 
för forskning. Utlysningar inom respektive 
program pågår året ut och projekten inom 
programmet har finansiering projekttiden ut, 
även efter 2020.

Benjamin Jones är britt och doktorerar vid 
Institutionen för ekologi, miljö och botanik. 

Han är bekymrad över Brexit:
– Just nu tror jag inte att Brexit kommer att 

påverka mig och min forskning eftersom den 
handlar om Indiska oceanen. Men framtiden 
är oklar. Hur blir det om jag skulle vilja göra 
min post doc någonstans i Europa?

Han tror att Brexit kanske till och med på 
kort sikt skulle kunna vara bra för Sverige 
och Stockholms universitet, om universitetet 
lyckas locka hit duktiga forskare som inte vill 
vara kvar i Storbritannien. Under övergångs-
perioden, som pågår under hela 2020, ska det 
egentligen inte bli några större förändringar, 
men vad som händer sedan oroar:

– Jag misstänker att toryregeringen lång-
samt kommer att avveckla samarbeten som 
Erasmus. De säger att det är för dyrt och inte 
gör någon riktigt nytta.

Än värre är att Brexit, enligt Benjamin 
Jones, gör att Storbritannien isolerar sig.

– Vi borde arbeta tillsammans för att 
hantera dagens stora frågor som klimatet och 
utarmningen av den biologiska mångfalden.

Texten är skriven i januari, aktuell infor-
mation kring Brexit och högskolesektorn 
finns på Universitets- och högskolerådets 
webb: uhr.se/brexit

KARIN TJULIN

Det mesta oklart efter Brexit

När du läser det här har Storbritannien lämnat EU. Men vad Brexit 
kommer att betyda för universitetets forskningssamarbeten och  
studentutbyten med Storbritannien är det ingen som vet.

SU-butiken i nytt ljus

Vill du göra en viktig insats för samhället? 

Ekonomiprojektets  
införandefas påbörjat

Öppet lunchrum på 
IT-avdelningen

SEKTIONEN FÖR ANTAGNING och studie-
information på Studentavdelningen söker dig 
som är anställd på Stockholms universitet för 
arbete vid vårens högskoleprov lördag den 4 
april 2020. Stockholms universitet är provan-
ordnare för högskoleprovet i Stockholms län 
och ansvarar för genomförandet av provet. 
Vid vårens högskoleprov behövs provledare 
och materialsamordnare. Provledaren leder 
provet i en provlokal och ansvarar för att 
provet genomförs på ett korrekt sätt och att 
föreskrifterna följs. Materialsamordnaren 
ansvarar för att leverera den förslutna 
plastpåsen med provhäften till provledaren i 
respektive provlokal precis före provpassens 
början. Mer information och anmäl ditt 
intresse: hp.personal@su.se
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Nyheter

Det handlar om att få din  
text läst. Det budskapet fick  
universitetets forskare under  
en workshop i januari om att 
skriva populärvetenskapliga 
artiklar för The Conversation. 

OMKRING 60 forskare från olika institutioner 
hade anmält sig för att medverka när  
universitetet i samarbete med The Conversation 
arrangerade en workshop vid två tillfällen 
om vad forskare kan tänka på om de vill bli 
publicerade i tidskriften. 

– Journalister är generalister, men akade-
miker är specialister. Ni kan berätta om ett 
ämne med ett djup och en tydlighet, vilket 
journalister inte alltid kan. Därför behövs  
ni, sade Michael Parker, redaktör vid The 
Conversation och den som höll i workshopen.

Han underströk att det är viktigt att forskare 
fokuserar på det som de är bra på och att det 
är bättre att skicka in ett grovt utkast än inget 
alls. 

– Vi hjälper till med att putsa på texten. 
Stockholms universitet är medlem i stiftelsen 

bakom det digitala vetenskapsmagasinet som 
publicerar forskningsnyheter för en inter-
nationell publik och når över 38 miljoner 
läsare varje månad genom återpubliceringar 
i andra medier. I medlemskapet ingår att 
forskare vid universitetet kan få stöd av 
redaktörer på The Conversation för att få 
artiklar publicerade. 

Genom att skapa en profilsida på tidningen 
är forskare också lättare att hitta för redak-
törerna.

Skriva i olika genrer
Michael Parker tipsade om att det finns 
många olika genrer som forskare kan skriva 
i, förutom kommentarer och analyser av 
aktuella händelser.

– Att förklara något är alltid bra, och det  
är ofta tidlöst. Man kan till exempel göra 
explainers om hur en raket fungerar eller vad 

Den 1 januari 2020 trädde änd-
ringar i etikprövningslagen i kraft 
för att stärka skyddet för deltagare 
som är med i forskningsprojekt. 

Förändringarna innebär bland annat att 
straffen för brott mot etikprövningslagen 
höjs. Lärosätenas ansvar för att förebygga 
brott mot lagen förtydligas också. I 
förarbetena till lagen nämns särskilt 
prefekternas ansvar för att forskare ska ha 
kännedom om lagens krav. 

Vid årsskiftet infördes också en ny 
lag om ansvar för god forskningssed och 

prövning av oredlighet i forskning. Lagen 
innebär att misstankar om oredlighet i  
forskning ska utredas av en ny nämnd, 
Nämnden för prövning av oredlighet i 
forskning, medan lärosätena även fort-
sättningsvis ska hantera misstankar om 
andra avvikelser från god forskningssed. 

  Läs mer på Medarbetarwebben  
under Råd & stöd/Forskning/Etik i 
forskningen.  
Vid frågor kontakta Avdelningen för 
forskningsstöd: etik@fs.su.se

Förra årets doktorandprogram var mycket 
uppskattat av deltagarna. Den här terminen 
kommer programmet att ges på engelska. 
Programmet syftar till att stärka och stödja 
doktorander att leda sig själva och hantera 
höga prestationskrav. Det ger också pro-
duktivitets- och stresshanteringsverktyg och 
möjlighet till utbyte med andra doktorander. 

Programmet består av tre moduler, bero-
ende på hur länge man varit doktorand. 

 Läs mer och anmäl dig på Medarbetar-
webben eller kontakta Karin Steffensen på 
Personalavdelningen: karin.steffensen@su.se

Forskare i workshop med The Conversation

ett skatteparadis är. Eller olika listor som: 
”Fem saker du inte visste om det och det” 
eller ”Tio skäl till att det här är så eller så”. 
Det handlar om att få din text läst, under-
strök Michael Parker. 

Deltagarna fick sedan sätta sig i grupper och  
föreslå rubriker på aktuella forsknings artiklar. 
Under rundan som följde gav Michael Parker 
kommentarer och synpunkter på förslagen.

Marie Löf, forskare vid Stockholms  
universitets Östersjöcentrum, var en av dem 
som deltog och tyckte det var intressant att 
höra hur tidningen arbetar.

– Det är bra att veta att de har så olika 
typer av artiklar, jag blir sugen på att skriva 
något, säger hon. 

Laura Alvarez Lopez, professor vid 
Romanska och klassiska institutionen, säger att 

Den brittiska utgåvan av det digitala magasinet The Conversation i januari 2020.

hon ska fundera på om hon ska föreslå en idé. 
– Det ingår ju i jobbet att nå ut, men det är 
inte alltid så lätt.

Hatice Zora, forskare vid Institutionen för 
lingvistik, tycker att workshopen var infor-
mativ och gav mersmak. 

– Jag blev väldigt inspirerad och ska skapa en 
profilsida nu direkt och föreslå en artikelidé.

  I höst kommer en ny workshop att erbjudas 
för forskare, något som ingår i universitetets 
medlemskap med The Conversation.  
Läs mer om samarbetet och om att föreslå 
artikelidéer: www.su.se/medarbetare/ 
kommunikation/press-redaktion

ANNIKA HALLMAN

Lagändringar om forskningsetik Doktorandprogrammet 
erbjuds på engelska

5
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Profilen

” Vi forskare har en  
plikt att ge tillbaka  
något till samhället”

DET VAR I BÖRJAN AV 1990-talet som Ester 
Pollack bestämde sig för att sadla om från 
arbetet som gymnasielärare till att börja 
forska om medier och journalistik. 

– Jag hade arbetat som gymnasielärare i 
svenska och religionshistoria i tolv år på  
Huddinge gymnasium och tyckte väldigt 
mycket om det, men när jag blev tillfrågad  
om att gå en rektorsutbildning så kände jag 
att nej, jag vill inte stanna i skolans värld,  
jag vill börja forska. 

Medieforskaren Ester Pollack har ägnat många år åt att 
undersöka hur olika samhällsfenomen skildras i medier. 
I tider av desinformation tycker hon att det är viktigt att 
nå ut med sakkunskap och ställer därför ofta upp som 
expert när journalister hör av sig.
TEXT ANNIKA HALLMAN FOTO JENS LASTHEIN

Det som lockade var att få fördjupa sig i  
kommunikation och medier. 

– Kommunikationsämnet var ganska  
nytt och outforskat då och jag hade varit 
intresserad av ämnet ett tag, både privat och i 
undervisningen på gymnasiet, där det dök upp 
gigantiska dataapparater under 1980-talet. 

Journalisthögskolan vid universitetet hade 
precis slagits ihop med Centrum för mass-
kommunikationsforskning och bildat Institu-
tionen för journalistik, medier och kommu-

nikation, JMK, 1989 – något som innebar att 
en större bredd av ämnen inom medier och 
journalistik samlades under samma tak. 

– Det uppstod en spännande och tvärveten-
skaplig miljö med både akademiker och prak-
tiker där det forskades om allt från reklam till 
journalistikhistoria, säger Ester Pollack som 
blev en av institutionens tidiga doktorander i 
medie- och kommunikationsvetenskap.

Sedan tidigare hade hon en kandidatexamen 
i svenska, litteratur och religionshistoria och i 
alla ämnena var det kopplingen till samhället 
som hon hade intresserat sig för, kanske inte 
så konstigt att hon därför drogs till journa-
listiken.

Vid JMK involverades hon som assistent i 
ett forskningsprojekt om mediernas framväxt 
under 1900-talet, och som en del i avhand-
lingsarbetet fokuserade hon på att undersöka 
hur kriminaljournalistiken och kriminal-
politiken såg ut vid olika tidpunkter. Arbetet 
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Profilen

Om jag haft en annan karriär: 
Barnläkare hade kunnat vara ett 
alternativ. Jag tycker om barn och 
många i släkten är läkare.

Om jag var rektor för en dag: Det är 
inte mycket man får gjort på en dag, 
arbetet vid ett universitet måste få 
ta tid. Men jag skulle värna om att 
bibehålla en organisation som till
varatar den kollegiala beslut s
ordningen, det vill säga att låta 
beslut fattas så nära dem som  
arbetar med frågorna som möjligt.

Senaste lästa bok: ”Kaffee und  
Zigaretten” av den tyske advokaten 
och författaren Ferdinand von  
Schirach, den består av olika essäer 
med oväntade reflektioner över våra 
livsvillkor. 

Senast sedda film på bio: Filmen  
om Hasse och Tage, det var fint att 
bli påmind om dem. 

Det gör jag när jag är ledig: Jag  
läser och går gärna på teater och 
konserter. Och så försöker jag vara 
ute så mycket som möjligt och ta 
ordentliga promenader och umgås 
med barn och barnbarn.

Favoritplats på universitetet: Aula 
Magna. Jag ordnade en konferens 
där för några år sedan och då  
lärde jag verkligen känna miljön. 
Byggnaden är otroligt vacker och  
har en varm nordisk atmosfär som 
jag tycker om.

Ester Pollack resulterade i avhandlingen En studie i brott 
(2001) där hon bland annat genom tvärsnitts-
studier jämför hur brott och brottslighet skildras 
i medier i mitten på 1950-talet, 1970-talet och 
1990-talet.

– Det var väldigt intressant att se vilken makt-
förskjutning som sker under den här tidsperioden 
när det gäller mediernas roll. Brottsjournalistiken 
är ju inte en avspegling av brottsutvecklingen, så 
enkelt är det inte, men man kan säga att medierna 
stärker sin position under den här perioden  
och blir en viktig aktör när det gäller frågor om 
kriminalpolitik.

Ester Pollack berättar att området var helt 
outforskat, och därför var det förstås tacksamt 
att studera, och intressant att se vilka perspektiv 
som dominerade i brottsrapporteringen respektive 
kriminalpolitiken vid olika tidpunkter.

– På 1950-talet rådde ett närapå symbiotiskt 
förhållande mellan medier och myndigheter och i 
kriminaljournalistiken var tonen optimistisk; det 
går att få bukt på brottsligheten. På 1970-talet 
sattes ofta gärningsmannen i centrum, det skrevs 
om fångarnas situation i fängelserna, det var 
fokus på orättvisor och klasskillnader. På 1990-
talet skrevs mer utifrån offrens perspektiv, det 
talades mycket om hårdare straff. 

Forskning om politiska skandaler
Ett annat forskningsområde som har sysselsatt 
henne genom åren, med många internationella 
publikationer, rör politiska skandaler i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Där har hon  
bedrivit ett långvarigt samarbete med andra 
nordiska forskare om utvecklingstrenderna.

Ytterligare ett forskningsfält handlar om hur 
svenska medier rapporterade om judeförföljelserna 
vid tiden för andra världskriget. Under hösten 
2019 befordrades Ester Pollack till professor i 
journalistik och vid sin installationsföreläsning 
talade hon på temat.

– Sverige gjorde stora eftergifter mot Tyskland 
under kriget, det etablerades organ för att 
kontrollera medierna och informationen. Det 
rapporterades en del om förföljelserna, men i takt 
med att förföljelserna ökade och blev brutalare i 
början av 1940-talet blev det väldigt tyst. Vi vet 
alldeles för lite om den här perioden och därför är 
det viktigt att ta reda på mer.

Under våren publiceras två delstudier i artikeln  
”As the Holocaust escalated, the Swedish press 
fell silent: Media and the Normalisation of 
Passivity and Non- Engagement in World War II 
Sweden”.

Ämnet har också koppling till hennes egen 
familje historia. 

– Min pappa var jude och flydde från Berlin 
till London 1939 och sedan vidare till Lund. Han 
mådde inte bra och höll på att ta sitt liv, men 
tillhörde de få som vid tidpunkten fick stanna i 
Sverige.

På 1950-talet, när Ester Pollack var två år, ville 
pappan flytta tillbaka till Tyskland. 

– Han ville leta efter sin familj och ta reda på 
vad som hade hänt med alla släktingar, han hade 
också en idé om försoning. Så jag växte upp i 
Tyskland, framförallt i Köln, vi bodde där tills jag 
var tolv år och då återvände vi till Sverige.

Ester Pollack säger att det förstås har präglat 
henne, både uppväxten i Tyskland och det judiska 
arvet. 

– Det finns en historisk medvetenhet, det går 
inte att komma ifrån, historien är så nära. En  

stor del av vår släkt finns inte kvar, de som hann 
dö före kriget ligger begravda på den judiska 
begravningsplatsen i Weissensee i Berlin och de 
som överlevde finns utspridda i världen, bland 
annat i Storbritannien och i USA. 

Prefekt på halvtid
Vid sidan om sin forskning har hon de senaste 
fem åren varit prefekt på halvtid vid Institutionen 
för mediestudier tillsammans med kollegan John 
Sundholm. Hon ställer ofta upp som expert för 
att svara på frågor när journalister hör av sig till 
universitetet – även när ämnet kan vara laddat, 
som när det gäller brottsjournalistik. 

– Jag känner ett visst ansvar för vissa frågor 
och tycker att det är viktigt att nå ut med sak-
kunskap i tider av desinformation. Men det är 
inte alltid lätt, det är fullt begripligt att många 
forskare, och kanske framförallt kvinnliga  
forskare, inte vill ställa upp med tanke på hot och 
hat som kan följa. Många känner att de inte kan 
tillräckligt mycket, eller att de bara vill ha frågor 
om precis det som de har forskat om, men jag  
försöker ofta övertala andra att ställa upp och 
dela med mig av tips. Det är mycket en tränings-
fråga, man lär sig och de flesta klarar det. 

Varför ställer du upp?
– Jag ser det lite som att vi forskare har en plikt 
och en skyldighet att ge tillbaka något till sam-
hället. Vi kan inte bara finnas till för andra  
forskare och för våra egna tidskrifter, det blir 
för specialiserat och otillgängligt. Vi måste 
också klara av att översätta det vi håller på med 
så att andra förstår, och på sätt bidra till folk-
bildningen. 

Vissa perioder tar hon däremot ett steg tillbaka 
för att kunna fokusera på att skriva. Under 2019 
utkom hennes och maken Sigurd Allerns bok 
Källkritik! Journalistik i lögnens tid (Student-
litteratur) som kan användas i undervisningen 
i journalistik och andra ämnen där källkritik 
är centralt. Med boken hoppas hon förena ett 
kritiskt perspektiv på medier och frågor om 
källkritik.

– Den är skriven utifrån en oro över en medie-
utveckling där desinformation sprids snabbt med 
hjälp av digitaliseringen. Många redaktioner 
har under lång tid behövt skära ned och den 
seriösa, faktagranskande journalistiken har svårt 
att överleva. Jag skulle vilja påminna om ordet 
”sannfärdighet”, det är ett vackert och viktigt 
ord. Det handlar om att sträva efter att komma 
så nära sanningen som möjligt, men det är också 
något som kräver en ansträngning. 

Jag känner ett visst 
ansvar för vissa frågor 
och tycker att det är 
viktigt att nå ut med 
sakkunskap i tider av 
desinformation.
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När språk blir en maktfaktor
I universitetets underjordiska konsthall möter forskning 
konst. Just nu handlar det om språk som maktfaktor, som 
identitet och vikten av att inte förlora sitt modersmål. 

ATT KONSTEN berikar forskningen, det är 
professorerna Jarmo Lainio och Inger Lindberg 
överens om. De har båda haft flera långa 
samtal med konstnären Johanna Gustafsson 
Fürst som ligger bakom utställningen ”Ympa 
orden, piska min tunga”. 

– Johanna associerar väldigt fritt och det 
gör att man själv börjar tänka i andra banor, 
det är väldigt stimulerande. Det är inga 
simpla frågor hon ställer, man måste tänka till 
som sjutton, säger Inger Lindberg, professor 
emerita i tvåspråkighet. 

Arbetet med utställningen inleddes då Johanna 
Gustafsson Fürst tillbringade en period i 
Tornedalen. Där mötte hon människor som 
förbjöds tala sitt modersmål meänkieli när 
de började skolan, och därmed berövades sin 
förmåga att kommunicera. Hon blev intres-
serad av hur språk är kopplat till identitet och 
makt, och drog paralleller till hur det i nutid 
finns politiker som vill begränsa andra språk 
än svenska. Bland annat genom att förbjuda 
andra språk på skolans raster och dra in 
modersmålsundervisning. 

– Jag började med det här arbetet utifrån en 
stark känsla av att det, trots att forskningen 
säger vissa saker om språkinlärning, ändå 
kommer förslag från politiker som går mot 
den kunskap som finns. Och mot de erfaren-
heter människor utsatta för språkförlust kan 
förmedla. I kontakten med forskare har jag 
fått bekräftat hur enormt viktigt det är att 
flerspråkighet får finnas, erkännas och ses 
som en tillgång, säger Johanna Gustafsson 
Fürst.

Forskarna har delat med sig av kunskap
Samarbetet har bestått av samtal där flera 
forskare har delat med sig av kunskap och 
tankar. Från idéer om kulturella referenser 
till konkreta frågor om barns språkutveckling 
och juridiken runt minoritetsspråk. 

Konstnären Johanna Gustafsson 
Fürst har samarbetat med flera 
forskare, däribland Inger Lindberg, 
inför utställningen ”Ympa orden, 
piska min tunga”.

FÖRUTOM LUNCHSERVERING på vardagar 
samt afternoon tea på tisdags- och torsdags-
eftermiddagar erbjuder Fakultetsklubben after 
work, föredrag och temaveckor för lunch vid 
några tillfällen under våren.

Vid tre tillfällen blir det även talarbesök. 
Den 4 mars kl 17 talar Augustprisnominerade 
Alexandra Borg och Nina Ulmaja om ”Bok-
formgivningens ädla konst – från handskrivet 
manus till pixlad form”. Anmälan senast 2 
mars till fakultetsklubben@su.se. Den 18 
mars kl 17 finns möjlighet att höra om ”De 

Aktiviteter på Fakultetsklubben
sista mammutarnas DNA” med Erik Ersmark 
från Zoologiska institutionen. Anmälan 
senast 16 mars till fakultetsklubben@su.se.

Efter årsmötet den 24 april kl 17.30 kan 
man lyssna på ett föredrag om ”Artificial 
intelligence in everyday life – a legal perspec-
tive” med universitetslektor Stanley Green-
stein vid Juridiska institutionen. Anmälan 
senast 16 april till fakultetsklubben@su.se

Någon i sällskapet behöver vara medlem 
för att ta del av aktiviteterna. 

 Mer information: su.se/fakultetsklubben
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Accelerators  
forskarsamarbeten
Drivkraften för Accelerators konstnär-
liga program är att bidra till ett öppet 
samhälle genom att låta konsten sti-
mulera till samtal och tvärvetenskaplig 
dialog. Accelerators forskarsamarbeten 
innebär att forskare, curators och 
konstnärer träffas för kunskapsutbyte 
och reflektion kring hur samtidsfrågor 
adresseras i deras respektive discipli-
ner. Dessa dialoger utmynnar under 
utställningsperioden i ett publikt pro-
gram med samtal och evenemang dit 
studenter, forskare och allmänhet bjuds 
in att delta.

– Jag berättade bland annat om den utredning 
om minoritetsspråk som jag gjort för Utbild-
ningsdepartementet, och samtalet ledde till 
massa ökad kunskap rent kulturellt för mig, 
säger Jarmo Lainio, professor i finska. 

Både Inger Lindberg och Jarmo Lainio har 
tidigare erfarenheter av att kombinera forsk-
ning och konst. Som språkforskare ser de sitt 
forskningsfält tätt sammanflätat med kultur 
– utan kultur inget språk. I kursplanerna för 
modersmål ingår också kulturundervisning. 
Inger Lindberg har länge använt sig av litte-
rära referenser för att nå fram i frågor om 
makt och identitet kopplade till språk. Genom 
litteraturen blir det lättare att förstå, liksom 
genom konsten.

– I konst finns en möjlighet att nå ut med de 
samhällskritiska aspekterna av språk, säger 
Jarmo Lainio, som ger ytterligare exempel på 
en beröringspunkt: totalitära stater förbjuder 
ofta olika typer av konstinriktningar precis 
som de förbjuder minoritetsspråk. 

– Jag skulle gärna vilja fortsätta samarbetet 
efter utställningen, jag upplever att jag precis 
har börjat. Politiken som får fäste i samhället 
nu är i grunden rasistisk och den får bara inte 
växa. Just därför är det viktigt att träffa fors-
kare och att deras kunskap förmedlas. Det 
är en uppbyggd kunskap som ger empati och 
hopp, säger Johanna Gustafsson Fürst.

 ”Ympa orden, piska min tunga” öppnade 
i januari och går att se fram till 18 juni. 21 
mars sker en andra öppning då verk tillkom-
mer eller byter skepnad. Då släpps även en 
publikation med texter om flerspråkighet, 
med Sara Abdollahi som redaktör. Medver-
kande författare och poeter är Ida Börjel, Bal-
sam Karam, Negar Naseh, Lars Raattamaa 
och Loretto Villalobos. 

Områdeskansliet för humanvetenskap arrangerar den tvärvetenskapliga samtalsserien 
Publik & Vetenskap i konsthallens lokaler under våren. Samtalen visar bredden av den 
humanvetenskapliga forskning som bedrivs vid Stockholms universitet. 

27 FEBRUARI: BILDNINGSPODDEN LIVE: HJÄRNAN
Vad vet egentligen vetenskapen om hjärnan?  
MEDVERKANDE: Hatice Zora, forskare i lingvistik, och Christian Broberger, professor  
i neurokemi, gästar Bildningspodden. Samtalet modereras av Magnus Bremmer,  
forskningsredaktör, Områdeskansliet för humanvetenskap.

26 MARS: PANELSAMTAL: MYTER OCH MIGRATION I MEDIA
Hur ser rapporteringen om migration och integration ut? Och vilken roll har sociala medier 
– följer de opinionen eller leder de den? Ett panelsamtal om mediernas makt och ansvar. 
MEDVERKANDE: Kristina Riegert, professor i medie- och kommunikationsvetenskap,  
Jack Werner, journalist. Modereras av Anna Carlstedt, utbildningsledare, Områdeskansliet 
för humanvetenskap.

7 MAJ: SCENPODDEN LIVE: BARNKONVENTIONEN 
Under 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Men vad innebär kultur för alla?  
Och vad spelar scenkonsten för roll i rättighetsfrågor? 
MEDVERKANDE: Anna Lund, universitetslektor och docent i sociologi. Modereras av Karin 
Helander, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, och Rebecca Örtman, 
konstnärlig ledare, Områdeskansliet för humanvetenskap. Ytterligare deltagare tillkommer.

13 MAJ: SPRÅKETS PERFORMATIVA KRAFT 
Om relationen mellan språk, makt och identitetsskapande och det politiska språkets roll i 
formandet av världsbilder.
MEDVERKANDE: Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska vid Institutionen för slaviska och 
baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Laura Álvarez López, professor i portugisiska 
vid Romanska och klassiska institutionen, Johanna Gustafsson Fürst, konstnär.

Accelerators publika samtal under våren

Publik & Vetenskap på Accelerator

15 APRIL: ATT TÄNJA PÅ SPRÅKET – SKRIVANDE OCH ANSVAR
När litteraturen utmanar språkliga gränser, ändrar den också samhällets ordning?  
Vilken är språkets roll som maktmedel över samhälle och individ?
MEDVERKANDE: Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för  
kultur och estetik, Sara Abdollahi, författare och skribent.

29 APRIL: DEN MJUKA LAGEN
Hur fungerar den svenska språklagen?
MEDVERKANDE: Jarmo Lainio, professor i finska vid Institutionen för slaviska och  
baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

13 MAJ: SPRÅKETS PERFORMATIVA KRAFT (även en del i samtalsserien Publik &  
Vetenskap) Om relationen mellan språk, makt och identitetsskapande och det politiska  
språkets roll i formandet av världsbilder.
MEDVERKANDE: Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska vid Institutionen för slaviska och 
baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Laura Álvarez López, professor i portugisiska 
vid Romanska och klassiska institutionen, Johanna Gustafsson Fürst, konstnär.

27 MAJ: KONST, FORM OCH SPRÅK
Om språkets användning och roll i konst utifrån tre konstnärliga praktiker.
MEDVERKANDE: Imri Sandström, konstnär, Lisa Torell, konstnär, Johanna Gustafsson 
Fürst, konstnär.

Social innovation, samverkan och nyttiggörande – vad menas egentligen 
med sådana ord? På webbplatsen ”Samsynwiki” samlas de viktigaste 
begreppen om högskolors och universitets samverkan. Syftet är att inspi-
rera och bidra till ökad insikt om vad samverkan är och kan vara. Hittills 
finns ett hundratal ord och begrepp samlade och begreppen presenteras 
med översiktliga definitioner och exempel för djupare förståelse.  
Samsynwiki är öppen och vem som helst kan skaffa ett konto, precis  
som med vanliga Wikipedia, och gå in och lägga till ord och redigera. 

Sex lärosäten har samarbetat med Wikimedia för att bygga upp sidan: 
Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Gävle, Linköpings universitet, 
Malmö universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet. 

 Här finns Samsynwiki: samsynwiki.su.se/wiki/Huvudsida

Samsynwiki ökar kunskap om samverkan
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Rapporter och dialoger 
– viktiga delar i kvalitetsarbetet med utbildningar

I JANUARI 2018 beslutade rektor om ett 
ramverk för Stockholms universitets kvalitets-
system för utbildning i form av sex områden. 
Se figur här bredvid. Samtidigt beslutades 
att införa följande nya kvalitetssäkrande 
aktiviteter: 

1.  Utbildningsgranskningar där universitetets  
samtliga utbildningar regelbundet utvär-
deras och följs upp för att säkerställa 
och utveckla kvaliteten. Utbildnings-
granskningarna sker vart tredje år för 
utbildningar på grundnivå och avancerad 
nivå, och vart sjätte år för utbildning på 
forskarnivå. Utbildningarna bedöms mot 
kvalitetskriterier utformade från krav i 
bland annat högskolelag och högskole-
förordning. Områdesnämnderna ansvarar 
för arbetet.

2.  Kvalitetsdialoger och kvalitetsrapporter 
som pilottestas under 2019 och 2020. Syftet  
är att skapa en plattform för informations- 
utbyte mellan universitetets ledning och 
områdena. Områdena bjuder årligen in 
rektor till kvalitetsdialoger där utgångs-
punkten för samtalet är områdets kvalitets-
rapport. Kvalitetsrapporterna kommer att 
vara offentliga och ge en bild av kvalitets-
arbetet vid universitetet. 

3.  Fokusutvärderingar som görs på uppdrag 
av rektor för att genomlysa olika delar av 
universitetets utbildningar. Utvärderingen 
genomförs av en bedömargrupp med 
minst en bedömare från ett annat lärosäte. 
Fokusutvärderingar pilottestas under 2020 
och kommer denna gång att fokusera på 
examination.

Pilottest av kvalitetsrapporter 
Rektors beredning för utbildningsutvärdering 
och system för kvalitetssäkring (Rebus), i vilken 
prorektor Clas Hättestrand är ordförande, 

har ansvaret för att 
utveckla universitetets 
kvalitetssystem för 
utbildning. Ansvaret 
för kvalitetsarbetet 
ligger på områdes- och 
fakultetsnämnderna. 
Fokus har hittills 
varit på utbildnings-
granskningar, 
kvalitetsrapporter och 
kvalitets dialoger. Pilot-
testningen av utbild-
ningsgranskningarna 
är nu avslutad och är 
sedan hösten 2019 en återkommande aktivitet. 
För närvarande pilot testas kvalitetsrapporter 
och kvalitets dialoger. 

– Hittills verkar alla vara nöjda med såväl 
innehåll som resultat av kvalitetsdialogerna, 
men självklart kommer justeringar att göras 
efter denna pilotomgång. Det är dock klart 
att kvalitetsdialogerna framöver blir en inte-
grerad del av kvalitetssystemet för utbildning, 
säger Pär Brännström, sekreterare i Rebus.

Den viktigaste lärdomen är, enligt honom, 
att det tar lång tid att utveckla ett kvalitets-
system. 

– Utvecklingsarbete måste få ta tid, för att 
skapa den delaktighet som krävs för att det 
ska fungera så bra som möjligt. Ett uttalat 
mål har dessutom varit att inte utveckla ett 
för stort kvalitetssystem för utbildning.  
Vi får se om vi lyckas med det, säger Pär 
Brännström.

När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
har utvärderat universitetets kvalitetssystem, 
vilket sker från hösten 2020 till hösten 2021, 
kan det bli aktuellt för Rebus att föreslå  
justeringar i kvalitetssystemet för utbildning.
Områdena har fått i uppdrag av rektor att 
skriva kvalitetsrapporter och att delta i  

kvalitetsdialoger med rektor under 2019 
och början av 2020. I rapporterna redovisas 
resultaten från områdenas utbildnings-
granskningar och de utbildningsutvärderingar 
som har genomförts av UKÄ. Där lyfts även 

Vicerektorerna om kvalitetsrapporterna

Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre,  
vicerektorer för Humanvetenskapliga 
området:
Enligt vicerektorerna visar arbetet med  
om rådets kvalitetsrapporter att kvalitets-
systemet fungerar som det var avsett samt 

 att utvecklingsmöjligheter identifieras och  
tas om hand av verksamheten. 

– Det har blivit tydligt att systemet inte 
enbart är kontrollerande utan också kvalitets-
drivande.

Vilka är de största styrkorna i områdets 
kvalitetsarbete?
– Att utbildningarna granskas av kunniga 
personer som är externa i förhållande till de 
disciplinära miljöerna, men med god känne-
dom om utbildningarnas organisation, vilket 
innebär att de kan identifiera svagheter och 
formulera konkreta och implementerbara 
åtgärder.

Vilka är de största bristerna i områdets 
kvalitetsarbete?
– Att kvalitetsarbetet genom sitt omfång 
och sin stora grundlighet är mycket resurs-
krävande och att vi ännu inte vet vad detta 
kommer att innebära för institutionerna  
och deras dagliga verksamhet.

Hur går området vidare med åtgärder?
– Det är ännu för tidigt att säga, vi kommer 
att kunna närma oss dessa frågor tidigast i 
höst när systemet kommit upp i full skala och 
vi har bättre kunskap om hur det fungerar i 
skarpt läge.

Som en del i universitetets kvalitetsarbete har nu områdena  
presenterat sina kvalitetsrapporter för rektor.

Astri Muren Elisabeth Wåghäll Nivre
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Pär Brännström
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Granskning leder  
till ändrade rutiner

Forskarutbildningen i fysik 
tillhör de utbildningar som i 
pilotomgången genomfört en 
intern kvalitetsgranskning och 
som finns med i kvalitetsrap
porten från Naturvetenskap
liga området. 

PER-ERIK TEGNÉR är studierektor för 
forskarutbildningen och skrev, tillsammans 
med ämnesansvarig Sten Hellman och 
doktorandrepresentanten Fabian Pokorny, 
utbildningsrapporten för forskarutbildningen 
i fysik. Genom att tvingas ha ett utifrånper-
spektiv på kvaliteten går det att hitta områden 
att jobba vidare med för att förbättra – och 
det är inte alltid saker som direkt efterfrågas i 
granskningsformulären, säger han.

– I denna pilot utvärderas endast ett av  
våra fyra ämnen i utbildningen på forskarnivå. 
Vi menar att det vore lämpligt att utvärdera 
alla ämnen inom utbildningen på forskarnivå 
samtidigt. Det kommer nu att ske framgent 
vid fakulteten.

Fysikum har även skrivit utbildnings-
rapporter för fysik på grundläggande nivå 
och för sjukhusfysik. För det arbetet bildades 
en arbetsgrupp tillsammans med lärare och 
studentrepresentanter från astronomi och 
meteorologi för att tillsammans arbeta med 
utbildningsrapporterna i fysik, astronomi och 
meteorologi; detta eftersom de första två åren 
av kandidatprogrammen är gemensamma. 

– Att regelbundet träffas och diskutera våra 
utbildningar var väldigt givande och något vi 

vill fortsätta med. För sjukhusfysik bildade vi 
ett programråd som ansvarade för skrivandet 
av rapporten, säger studierektor Åsa Larson.

Oklara formuleringar
Per-Erik Tegnér anser att det ”gnisslade”  
litet i utbildningsgranskningen av forskar-
utbildningen i fysik, vilket kanske kan 
förklaras av att det var en pilot. En del 
formuleringar i frågeformuläret var oklara. 
Informationen som skulle fyllas i tabellen 
över handledare var inte helt självklar, enligt 
honom. Sedan var det också svårt att engagera 
doktoranderna i arbetet. 

– Men som sagt, detta var en pilot där en 
av målsättningarna var att utvärdera utvärde-
ringsprocessen, säger Per-Erik Tegnér.

För utbildningsgranskningen av fysik på 
grundläggande nivå och sjukhusfysik var 
det inte heller helt tydligt hur lärartabellerna 
skulle fyllas i och enligt Åsa Larson tog det 
orimligt lång tid att fylla i dessa tabeller. 
Rapporterna skickades in i höstas, men 
institutionen hade i mitten av januari inte fått 
återkoppling från området.

Vid Fysikum finns Kommittén för utbild-
ning på forskarnivå (KUF) som är underställd 
styrelsen. KUF har diskuterat svaret på rap-
porten om forskarutbildningen och delegerat 
vissa frågor till en särskild arbetsgrupp. Vissa 
rutiner har redan ändrats, andra kommer att 
ändras. Några nya kurser har nu introduce-
rats på forskarutbildningsnivå. Fysikum har 
också tagit hjälp av Personalavdelningen för 
att förbättra rutinerna kring utvecklings-
samtalen med doktorander. 

PER LARSSON

övrigt kvalitetsarbete avseende utbildning, 
liksom lärdomar och goda exempel fram, 
samt vilka områden som bör utvecklas. 
Utrymme har även funnits för att ge syn-
punkter på framtagande av rapporten.

Humanvetenskapliga området har 
under piloten genomfört sju utbildnings-
granskningar, varav fyra på grundnivå och 
avancerad nivå, ett yrkesprogram och två 
utbildningar på forskarnivå. Generellt fram-
hålls att lärarkompetensen är hög och positiva 
exempel förs fram, som till exempel alumn-
undersökningar och starkt inflytande för 
studenter och doktorander i olika organ. Uti-
från granskningarna har områdesnämnden 
beslutat att samtliga utbildningar ska vidta 
åtgärder för att bättre relatera kursplanernas 
lärandemål med de generella examensmålen. 
Området konstaterar också att hanteringen av 
individuella studieplaner behöver förbättras 
vid två utbildningar. I rapporten betonas 
betydelsen av god framförhållning, klarhet 
i granskningsprocessen och behovet av att 
utbilda granskarna för deras uppgift.  
Rapporten påtalar även att det formella  
kvalitetsarbetet kan leda till en stor arbets-
börda som går ut över andra arbetsuppgifter.

Omfattande alumnenkät
Naturvetenskapliga området har under piloten 
genomfört fyra utbildningsgranskningar, 
varav två utbildningar på grundnivå, en på 
avancerad nivå och en på forskarnivå. För 
utbildningarna på grundnivå och avancerad 
nivå rekommenderas bland annat ett stärkt 
studentinflytande, samordning mellan 
program samt en ökad arbetsmarknads-
anknytning. Området lyfter även fram den 
omfattande alumnenkät som genomförs  
vart fjärde år. Enkäten visar att studenterna 
generellt är nöjda med sina utbildningar  
och att även arbetsgivarna är nöjda med 
studenternas kompetens.

Utvärderingen av piloten visar att det 
finns otydligheter i ansvarsfördelningen vid 
skrivandet av utbildningsrapporterna vid 
institutionerna. Det finns därför ett behov av 
en mer formell process för detta arbete. 

  Mer information om kvalitetssystemet 
för utbildning samt länk till universitetets 
kvalitetspolicy: www.su.se/kvalitet.

PER LARSSON

Henrik Cederquist, 
vicerektor för  
Naturvetenskapliga 
området:
Henrik Cederquist 
beskriver arbetet 
som intressant och 
givande, om än 
resurskrävande. 

En del mindre problem och svårigheter har 
identifierats och följs nu upp för att ytterligare 
stärka kvaliteten i de utbildningar som har 
granskats i detalj så här långt. Området har 
dessutom identifierat strukturella problem 

när det gäller arbetet med att ta fram nya 
utbildningar och kurser som ibland kan kräva 
samarbete mellan två eller flera institutioner. 

– Vi arbetar nu med processer för att 
underlätta samarbeten mellan institutionerna 
i sådana frågor.

Vilka är de största styrkorna i områdets 
kvalitetsarbete?
– Granskningarna innebär en grundlig 
genomgång av styrkor och svagheter hos 
befintliga utbildningar och program, 
och leder fram till konkreta förslag till 
förbättrings åtgärder.

Vilka är de största bristerna i områdets 
kvalitetsarbete?
– Granskningsarbetet är mycket omfattande 
och kräver stora insatser och ansträngningar 
vilket riskerar att fördröja annat utvecklings-
arbete inklusive utveckling av nya kurser och 
utbildningar. 

Hur går området vidare med åtgärder?
– En av granskningarna har lett till att vi tagit 
initiativ till en extern granskning av ett mas-
terprogram. Övriga åtgärder till följd av den 
initiala pilotstudien är enklare och följs upp i 
samband med nästa granskning av respektive 
utbildning.

Henrik Cederquist

Åsa Larson och Per-Erik Tegnér, professorer vid Fysikum.
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STOCKHOLMS UNIVERSITET har under ett 
par år förberett sig för Universitetskanslers-
ämbetet UKÄ:s juridiska tillsyn av universitetets 
regeltillämpning. Denna tillsyn kallas i dagligt 
tal för lärosätestillsyn.

I december kom remissen från UKÄ som 
inleder arbetet. Genom lärosätestillsynen 
undersöker UKÄ:s jurister hur universitet 
följer det nationella regelverket för följande 
åtta granskningsområden:

1. Tillgodoräknande
2. Studentinflytande
3. Kurs- och utbildningsplaner
4. Kursvärderingar
5. Anställning av personal
6. Överklagande och klagomål
7. Bisysslor
8. Oredlighet i forskning

Underlaget som universitetet har skickat in i 
februari består av två delar:
•  De styrande dokument universitetet har som 

reglerar det interna arbetet inom de åtta 
granskningsområdena.

•   Listor på ärenden från hela universitetet inom 
granskningsområde 1– 7, från vilka UKÄ väl-
jer ut stickprov för grundligare granskning.

Alla institutioner och avdelningar vid  
universitet har arbetat med att ta fram listor  
på de ärenden som efterfrågas. UKÄ:s rapport 
blir färdig i juni 2020. 

 Kontakt: Pär Brännström, Rektors kansli. 

I DECEMBER 2019 beslutade rektor om  
ett nytt styrdokument, Regler för student-
inflytande, som ersätter ett tidigare policy-
dokument från 2011. 

Syftet är att reglera frågor om student-
inflytande i verksamhet som har betydelse 
för utbildningen eller studenternas situa-
tion. Studentinflytandet är även en viktig 
del av det kvalitetsarbete som till exempel 
granskas i samband med universitetets 
interna utbildningsgranskningar. 

Dokumentet är framför allt ett styrmedel 
och stöd till ledning på olika organisatoriska 
nivåer och delar inom universitetet, men 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar 
Stockholms universitets kvalitetsarbete med 
utbildningar. Följande fem utvärderingar berör 
universitetet:
1.  Utbildningsutvärdering av ämneslärar-

utbildningar (mot arbete i grundskolans 
årskurs 7–9, respektive mot arbete i 
gymnasieskolan) för ämnena svenska, 
matematik och samhällskunskap.  
Resultat från utvärderingen offentliggörs 
19 februari 2020.

2.  Utbildningsutvärdering av yrkeslärar-
utbildningen startar 7 februari och  
avslutas senast våren 2021.

3.  Utbildningsutvärdering av tre forskar-
utbildningar i kemi (analytisk, fysikalisk 
och organisk kemi) startar 17 mars och 
avslutas våren 2021.

4.  Granskning av universitetets kvalitets-
säkringsarbete startar 4 september 2020 
och avslutas hösten 2021. Vilket innebär 
att UKÄ utvärderar vårt kvalitetssystem 
för utbildning, som utvecklats av Rebus.

5.  Utbildningsutvärdering av forskarut-
bildningarna i folkhälsovetenskap och 
medicinsk strålningsfysik startar tidigast 
under fjärde kvartalet 2020 och avslutas 
drygt ett år senare. 

Dessa fem utvärderingar är de sista som berör 
universitetet fram till och med 2022. 

 Kontakt: Pär Brännström, Rektors kansli. 

UKÄ:s lärosätes-
tillsyn har startat

Aktuella utvärderingar 
som berör universitetet

Tydligare regler och processer för studentinflytande
även för övrig personal. Universitetet  
ska exempelvis se studenterna som aktiva 
medskapare samt uppmuntra, stödja och 
underlätta för studenterna att engagera sig  
i arbetet med studentinflytande. 

I dokumentet redogörs för nationella och 
lokala regler för studentinflytande, till exem-
pel om ansvar för ledning, såsom prefekter, 
studentrepresentation i organ, grupper och 
vid enpersonsbeslut, stöd i form av utbild-
ning om studentinflytande, ersättning till 
studentrepresentanter samt uppföljning. För 
att ytterligare underlätta utseende av student-
representanter har universitetet och Stockholms 

Universitetets ekonomi:  

Fokus på att fylla  
utbildningsplatser
Det ekonomiska resultatet för 
2019 visar ett underskott på 
223 miljoner kronor. För tredje 
året i rad går därmed Stock
holms universitet med under
skott, förra året var under
skottet 196 miljoner kronor.

ATT FLERA ÅR I RAD redovisa underskott 
är inte entydigt negativt i högskolevärlden. 
Sedan många år har Stockholms universitet, 
och de flesta andra lärosäten, ackumulerat 
eget kapital (så kallat myndighetskapital). 
Stockholms universitets myndighetskapital 
med 2019 års kapitalförändring uppgår till 
782 miljoner. Myndighetskapital är det över-
skott som uppstår när statliga lärosäten inte 
använder allt forsknings- och utbildnings-

Mindre studentkullar  
och en stark arbetsmarknad 
är den främsta förklaringen 
till att antalet sökande har 
legat på en lägre nivå.
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Tydligare regler och processer för studentinflytande
universitets studentkår 
den 30 januari 2020 ingått 
en överenskommelse om 
student representation som 
omfattar cirka 140 stadig-
varande organ och grupper, 
inklusive antalet studentre-
presentanter i dessa.

I slutet av reglerna finns ett 
avsnitt om processen för utse-
ende av student representant 
till organ och grupper. 
Syftet är att vara ett stöd till 
framför allt ordföranden 

anslag man tilldelats från statens budget. 
Det myndighetskapital som universitetet har 
är till stora delar intecknat för kommande 
investeringar. 

Stockholms universitet står inför ett mer 
pressat ekonomiskt läge, dels beroende på 
ökande kostnader, dels beroende på att uni-
versitet inte nått upp till det så kallade takbe-
loppet för utbildning de senaste två åren, eller 
”underproducerat” som det också benämns. 
Takbeloppet motsvarar den högsta ersättning 
för högskoleutbildning på grundnivå och 
avancerad nivå som ett lärosäte kan erhålla 
under ett budgetår. För att nå takbeloppet – 
och därmed få behålla hela anslaget – krävs 
att lärosätet fyller sina utbildningsplatser med 
studenter.

– Vi har under ett antal år strävat efter att 
minska vårt myndighetskapital. Nu har dessa 
åtgärder fått fullt genomslag, men samtidigt 
har vi inte lyckats fylla vårt takbelopp. Dess-
utom kommer kostnaderna för lokaler att 
öka väsentligt de kommande åren. Vi behöver 
få ner våra kostnader, men framförallt se 
till att vidta kraftfulla åtgärder för att klara 
vårt utbildningsåtagande, säger rektor Astrid 
Söderbergh Widding.

Minskade studentkullar
2018 underskred universitetet takbeloppet 
med 113 miljoner kronor mätt i helårsstu-
denter och helårsprestationer. För 2019 blev 
underproduktionen 80 miljoner kronor. 2018 
underpresterade alla svenska universitet i 
olika omfattning, förutom KTH. Siffror för 
2019 fanns vid denna tidnings pressläggning 
inte tillgängliga. 

Enligt planeringschef Åsa Borin är den 
främsta förklaringen att antalet sökande legat 
på en lägre nivå i flera år. Det kan i sin tur 
bland annat förklaras av mindre studentkul-
lar och en stark arbetsmarknad. 

Fördelat på fakultetsnivå är underproduk-
tionen störst inom Humanistiska fakulteten 
med drygt 37 miljoner kronor, mot 36 miljo-
ner året innan. Juridiska fakulteten går från 
en överproduktion på knappt 1,5 miljoner 
till en underproduktion på drygt 5 miljoner. 
Naturvetenskapliga fakulteten går från minus 
24 miljoner 2018 till minus 18 miljoner 2019. 
Samhällsvetenskapliga fakulteten är den 

fakultet som minskat sin underproduktion 
mest – från minus 48 miljoner till minus 17 
miljoner. 

För att komma tillrätta med den stora 
underproduktionen gav rektor i början av 
hösten områdesnämnderna i uppdrag att 
redovisa konkreta åtgärder som inkluderar 
möjliga omfördelningar av takbelopp inom 
respektive område. Uppdraget redovisades 
före jul.

I januari beslutade rektor om indragning 
av medel från områdena om totalt 80 miljoner 
kronor, 62 miljoner från humanvetenskap och 
18 miljoner från naturvetenskap – på grund 
av underproduktion inom utbildningen.

– Minskande intäkter innebär att vi också 
måste se över den samlade kostnadsmassan. 
Det innefattar inte minst olika delar av verk-
samhetsstödet. Inom förvaltningen har vi de 
senaste åren löpande omfördelat mellan olika 
verksamheter och prioriterat för att frigöra 
medel till gemensam utveckling, höja för-
mågan och effektiviteten, säger universitets-
direktör Eino Örnfeldt och tillägger:

– Under 2020 kommer vi att fortsätta 
intensifiera detta arbete och det kommer att 
behöva involvera alla delar av verksamhets-
stödet. 

PER LARSSON

Henrik Cederquist, vicerektor för Natur-
vetenskapliga området, anser det vara rim-
ligt att rektor drar in medel från områdena.

– Vi ska ju inte ha betalt för under- 
 visning och examination som vi inte utför. 
Självklart måste rektor då dra in medel  
från områdena motsvarande deras under-
prestationer.

Som främsta orsak till att Naturveten-
skapliga området underproducerat anger 
han att området till för några år sedan över-
producerade. Man minskade då på kurs-
utbudet något, främst genom att dra ned på 
antalet orienteringskurser. Den åtgärden 
kom att sammanfalla med ett något minskat 
söktryck till utbildningar och kurser – till 
del beroende på minskade studentkullar 
och en mycket god arbetsmarknad.

Området har nu ökat kursutbudet  
igen, bland annat genom att erbjuda fler 
orienteringskurser och sommarkurser, och 
vidtar åtgärder för att öka rekryteringen  
av nya studenter. Exempelvis gavs i somras 
en kurs för yrkesverksamma lärare som 
önskade komplettera sina ämneskunskaper 
för att bli behöriga i skolämnet natur-
kunskap. Intresset för kursen var stort  
och den kommer att ges igen. Områdes-
nämnden har också tillsatt en arbetsgrupp 

som ska ta fram förslag till åtgärder för att 
snabbt öka utbildningen något och för att 
ge bättre möjligheter att skapa nya utbild-
ningar genom institutionsövergripande 
samarbeten.

Henrik Cederquist ser fram emot 2020 
med tillförsikt – till 2020 är det något fler 
studenter anmälda jämfört med 2019. 

Omfördelning av medel
För Humanvetenskapliga området anger 
vicerektorerna Elisabeth Wåghäll Nivre och 
Astri Muren små studentkullar under några 
år, särskilt 2018 och 2019, som främsta 
orsaken till underproduktionen. Men nu 
ökar årskullarna och de båda räknar med 
att få fler sökande till högre utbildning.  
I områdets åtgärdsplan talas om omför-
delning av medel från humaniora. Om 
och hur det ska ske är ännu inte helt klart. 
Ambitionen är dock tydlig:

– Vårt självklara mål är att främja en 
positiv utveckling och att få en områdes-
budget och verksamhet i balans, säger 
Elisabeth Wåghäll Nivre och Astri Muren.

Vilka åtgärder som kan bli aktuella 
under 2020 är det ännu för tidigt att ange 
då vicerektorerna inte sett resultatet av de 
åtgärder som hittills genomförts. 

Rimligt dra in medel

i befintliga eller nya organ och 
grupper, såsom styrelser, nämnder, 
utskott, styrgrupper, arbetsgrupper, 
referens grupper eller forum. Som ett 
komplement kommer det även att 
finnas en checklista till ordföranden 
i organ och grupper. Checklistan 
kommer att testas och tas  
fram under våren.

  Kontaktperson:  
anna-karin.bjorling@su.se 

PER LARSSON
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TEMA: ATT NÅ UT MED FORSKNING 

Konsten att 
sprida kunskap
Det brukar kallas den tredje uppgiften, det som lärosäten 
ska göra förutom att forska och bedriva utbildning. I det 
ingår att samverka med det omgivande samhället och  
sprida forskningsresultat så att fler får nytta av dem.  
Men hur kan det gå till? Här delar forskare och andra  
med sig av erfarenheter och tips. 

”Min forskning har fått större spridning”
Mark Klamberg använder Twitter som ett arbetsredskap och har genom 
kanalen skaffat sig ett kontaktnät som han inte hade haft annars.

MARK KLAMBERG är professor i folkrätt  
vid Juridiska institutionen och startade ett 
konto på Twitter 2009. Han har över 6 000 
följare och använder kanalen aktivt. 

– Twitter fyller flera funktioner för mig, jag 
följer det jag är intresserad av, som nyheter 
i största allmänhet och sådant som rör folk-
rättsområdet. Jag använder också Twitter för 
att sprida mina egna forskningsresultat och 
för att interagera och diskutera med andra 
inom mitt forskningsområde. 

Han ser Twitter som ett arbetsredskap och 
använder det inte privat. 

– Genom Twitter har jag hittat personer 
som jag har kunnat involvera i olika forsk-
ningsprojekt, det hade jag inte gjort annars. 
När jag skrev min doktorsavhandling så fanns 
det bara några få i Sverige som hade någon 
form av expertis inom mitt område. Däremot 
finns det betydligt fler utomlands. Utöver att 
på traditionellt sätt knyta kontakter vid inter-
nationella konferenser och bokprojekt har jag 
genom Twitter kommit i kontakt med än fler, 
kanalen är internationell till sin karaktär, jag 
har omkring 80 personer inom mitt fält som 
jag kan interagera med via Twitter, det är som 
ett seminarium på nätet.

Vad har det gett för effekter för dig som 
forskare att finnas på Twitter?
– Min forskning har fått mycket större sprid-
ning genom kanalen, både när det gäller att 

nå allmänheten och andra forskare. Som  
forskare tycker jag att man ska finnas till-
gänglig för omvärlden och jag tror att fler 
journalister hittar till mig via Twitter. Det 
kan vara så att jag twittrar om något och 
senare under dagen hör en journalist av sig. 

Och nackdelarna då? Mark Klamberg är 
medveten om att vissa ämnen kan trigga igång 
diskussioner där personer inte diskuterar i 
sak, men tycker att fördelarna med kanalen 
ändå överväger. 

– Jag interagerar inte med anonyma konton 
som inte argumenterar i sak. Jag är ganska 
hårdhudad och blockerar helt enkelt de som 
inte går att diskutera med.

Har du något tips till andra forskare som 
vill börja twittra?
– Twitter kan ta tid. Och som i alla sociala, 
mänskliga sammanhang så måste man visa 
intresse för andra för att få något tillbaka. 
Man kan inte bara lägga upp något ibland, 
utan man behöver också när det är påkallat 
interagera, svara, retweeta och diskutera det 
andra skriver. 

ANNIKA HALLMAN
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Tema: Att nå ut med forskning 

Policy briefs – ett sätt att nå beslutsfattare

FOKUS LIGGER PÅ Östersjöns största miljö-
utmaningar – att minska övergödningen, 
nå ett hållbart fiske, minska miljögifts-
belastningen och bevara den biologiska 
mångfalden.

Centrets forskare har en del av sin tid 
avsatt till arbete med kommunikations- och 
policyfrågor. Av de cirka 45 medarbetarna 
är dessutom sex kommunikatörer och två 
omvärldsanalytiker.

För att nå ut till beslutsfattare och allmän-
het om forskningsläget kring situationen 
i Östersjön använder sig Östersjöcentrum 
bland annat av nyhetsbrev, pressmed-
delanden, kortare filmer, webbmagasinet 
Baltic Eye, debattartiklar och rapporter,  
samt personliga möten och annan dialog  
med samhällsaktörer. Genomgående är att 
forskarna är aktiva i kommunikationen.

Sedan 2016 arrangerar Östersjöcentrum 
frukostseminarier, Baltic Breakfast, i centrala 
Stockholm en gång i månaden kring ett aktu-
ellt ämne, till exempel situationen för torsken. 
Dessa frukostar är ofta fullsatta och lockar 
bland annat riksdagsledamöter, myndigheter, 
intresseorganisationer och medier.

Många av seminarierna utgår från en policy 
brief. Det är en kortfattad sammanställning 
av aktuell vetenskaplig kunskap på ett 
område med förslag på åtgärder. 

Komma in i rätt skede
Gun Rudquist är policychef vid Östersjö-
centrum och ansvarig för omvärldsarbetet, 
inklusive att initiera policy briefs. 

– Policy briefs är ett användbart verktyg  
för att förklara en komplicerad fråga för  
till exempel beslutsfattare. Men att producera 
en policy brief är bara startpunkten på 
kommunikationsarbetet. Att se till att policy 
briefen når ut, diskuteras och används är det 
stora arbetet. 

Östersjöcentrum ser framtagandet av en 
policy brief som ett projekt med en tidsplan. 
Vid startmötet bestäms syfte, budskap samt 
vilka man ska vända sig till. Under hela 
processen är en vetenskapsjournalist knuten 
till arbetet.

Policy briefs ska vara kopplade till pågå-
ende processer, till exempel lagstiftning i 
en fråga. Ambitionen är att komma in i rätt 
skede, som när beslutsfattare eller tjänstemän 

har stort behov av en viss typ av underlag. 
Dessutom vill man vara först med att lyfta 
frågan. De rekommendationer som ges ska 
vara tydliga. Och så ska kommunikationen 

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att ge vetenskapligt stöd i Östersjö
relaterade beslut och göra forskningsresultat användbara för samhället. Basen är forskning 
om havsrelaterade frågor vid universitetet och andra lärosäten, såväl i Sverige som inter
nationellt. I centrets uppdrag ingår även att driva havsforskningsstationen Askö.

TEXT PER LARSSON FOTO LISA BERGQVIST

Gun Rudquist ansvarar 
för omvärldsarbetet vid 
Östersjöcentrum och  
är även moderator vid 
frukostseminarierna.

– Policy briefs är ett  
användbart verktyg  
för att förklara en  
komplicerad fråga.

kring policy briefen och dess rekommenda-
tioner ske i så många relevanta kanaler som 
möjligt.

Ett exempel på en fråga där Östersjö-
centrums policy brief och kontaktskapande 
arbete bidrog är regeringens satsning på stöd 
till utbyggnad av ett fjärde avloppsrenings-
steg, vilket minskar mängden farliga kemika-
lier som når vattnet. 
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forskarbord vid Sergels torg som en tidigare 
student var en av initiativtagarna till. 

– Ungdomar är en viktig målgrupp, och 
många söker också upp mig för att få veta 
mer. Det är bra för dem att bli rustade med 
faktabaserad kunskap, så småningom blir de 
beslutsfattare.

Vad ger det dig som forskare att  
kommunicera med unga?
– Glädje! Och jag har blivit mer pedagogisk. 
Det har jag haft användning av när jag pratar 
med forskare inom andra ämnesområden. 
Sen är det också viktigt att fortsätta publicera 
sig vetenskapligt som forskare. Man kan inte 
göra det ena utan det andra, det är jätteviktigt 
att inte tappa bort forskningen. 

ANNIKA HALLMAN

Tema: Att nå ut med forskning 

”Jag är intresserad av att bli läst”

Lärorikt att  
vara utredare

” Ungdomar en viktig målgrupp”

Historikern Annika Sandén skriver 
om vetenskap så att de flesta ska 
kunna läsa.

ANNIKA SANDÉN, docent vid Historiska 
institutionen, har gett ut flera historiska 
böcker som utspelar sig under svenskt 1600-
tal. För den senaste boken, Bödlar. Liv, död 
och skam i svenskt 1600-tal fick hon Stora 
historiepriset 2019.

– Jag har aldrig haft någon plan att ge ut 
böcker egentligen, utan halkade in på det här 
lite av en slump. En bekant gav ut en bok för 
några år sedan och det kändes stort, böcker 
är så fina. I grunden handlar det om att jag är 
intresserad av att bli läst, inte bara av mina 
kollegor, utan också av andra. Och så har 
jag länge haft lust att föra fram min syn på 
1600-talet. 

Annika Sandén är noga med att framhålla 
att böckerna hon skriver inte är populärve-
tenskap.

– Jag ger ut böckerna på ett kommersiellt 
förlag, men de är fortfarande vetenskapliga. 
Boken Bödlar är till exempel inte en popula-
risering av en studie utan är själva studien. 
Däremot skriver jag så att de flesta ska kunna 
läsa. Jag vill gärna ha en bred publik.

Hon använder till exempel fotnoter och 
redovisar sitt källmaterial, men har en mer 
berättande framställning och skruvar upp den 
litterära dimensionen. 

Böckerna har gått bra och har fått stor 
spridning. Annika Sandén blir ofta inbjuden 
att hålla föreläsningar och har medverkat i 
flera poddar och i tv-samtal. Däremot har 
hon märkt en viss skepsis bland vissa forskare 
när det handlar om att ge ut historiska mono-
grafier på svenska, alltså böcker som fokuserar 
på ett visst ämne.

– Tyvärr blir det gärna lite polariserat, en 
del ser inte en monografi som en vetenskaplig 
studie, utan det som gäller är att publicera 
vetenskapliga artiklar på engelska i akade-
miska tidskrifter. Många forskare känner att 
det är nödvändigt att publicera sig så, efter-
som det är meriterande på ett helt annat sätt 
än att skriva långa monografier på svenska.

Annika Sandén tror ändå att böckerna 
gynnar henne som forskare och hon vill gärna 
överbrygga klyftan mellan populärvetenskap 
och vetenskap. 

– Jag tycker att det är viktigt att fler får 
ta del av ny historisk kunskap. Det finns en 
mängd historielärare i Sverige, de sätter sig 
inte alltid ner och läser en vetenskaplig tid-
skrift på engelska om den senaste forskningen 
utan tar tacksamt emot det som ges ut på 
svenska. Det finns en språklig aspekt av det 
här också, tycker jag. Att skriva på svenska 
om svenskt källmaterial – det borde vi göra 
oftare. 

ANNIKA HALLMAN

Som föreståndare på 
Nationellt centrum 
för svenska som 
andraspråk (NC) 
vid Institutionen för 
språkdidaktik är Karin 
Sandwall van vid att 
samverka med det 
omgivande samhället.

– NC samverkar ofta med myndigheter 
och organisationer, som experter eller 
referenspersoner, så omvärldssamverkan är 
inte nytt för mig.

Utredningsuppdraget handlar om att 
utreda hur kvaliteten kan öka och hur 
genomströmningen kan bli bättre när det 
gäller utbildning i svenska för invandrare, 
sfi, och sfi i kombination med annat inom 
komvux. I maj 2019 blev ett delbetän-
kande klart. Nu arbetar man utifrån ett 
tilläggsdirektiv och ska lägga fram betänk-
andet i november 2020. 

– Det känns roligt att ha ett uppdrag som 
handlar om mina hjärtefrågor. Vi försöker 
verkligen titta på alla detaljer och få en 
djupare förståelse. Precis som ofta inom 
forskningen så gör utredningen fältstudier på 
olika ställen i landet för att förstå vad det är 
som gör att det fungerar och inte fungerar.

En anledning att ta sig an ett utrednings-
uppdrag är att man kanske kan påverka 
något till det bättre, till exempel en lagför-
ändring eller utökade resurser, säger hon.

– Jag vill bidra till bättre kvalitet för 
sfi-eleverna.

Hon tror att hon fick uppdraget i första 
hand för att hon har varit verksam länge 
inom området, inte enbart för att hon är 
forskare.

– Men som forskare är jag van vid att 
samla in data, analysera, skriva, stämma  
av med andra, revidera, stämma av och 
analysera igen och så vidare. Även en  
utredning har ett sådant cykliskt arbetssätt.

Vad ger arbetet dig?
– Det är väldigt lärorikt! Jag får en djupare 
förståelse för området, för hur till exempel 
myndigheter och olika skolverksamheter 
fungerar och hur utformningen av lagar 
går till. Det ger också mycket kontakter 
och det har man alltid användning av.

Vad är bra att tänka på som utredare?
– Att visa intresse för olika aspekter av det 
man utreder och att ta in olika perspektiv 
så att man utformar realistiska förslag. 
Beslutsfattare vill självklart ha förslag som 
är väl förankrade i verkligheten. 

ANNIKA HALLMAN

Som utredare behöver man tänka 
på att beslutsfattare vill ha för
slag som är förankrade i verklig
heten, menar Karin Sandwall, 
regeringens särskilda utredare  
om sfi.

Att motverka klimat
ångest är ett skäl till 
att Alasdair Skelton 
har engagerat sig i  
att förklara forskning 
för bland annat barn 
och unga.

– KLIMATÅNGEST bland 
unga är ett stort problem i dag och jag tycker 
att vi som är forskare har en skyldighet att 
förklara vad klimatförändringarna handlar 
om och vad vi kan göra åt dem.

Han är professor i geokemi och petrologi 
och har i många år föreläst för barn och 
skolungdomar om klimat- och miljöfrågor 
vid sidan om sin vanliga undervisning och 
forskning vid universitetet. Fler måndagar 
under sommaren svarade han på frågor vid ett 

Alasdair Skelton

Karin Sandwall
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”Forskare kan bidra med möjliga scenarier”

”Att väcka nyfikenhet och engagemang är en nyckel”

Hur är det att leva i Sverige 30 år 
framåt i tiden, när världen har upp
nått 1,5gradersmålet? Den frågan 
ställs i SVT:s serie Rapport från 2050 
med programledarna Erik Haag och 
Lotta Lundgren. För att svara har 
tvteamet tagit hjälp av forskare som 
får spana på fram tiden utifrån bland 
annat vårt sätt att resa, bo, äta och 
arbeta. 

Armita Golkar, forskare vid Psykologiska institutionen, syns ofta utanför de van
liga forskararenorna för att förklara forskning. Hon har satt upp en performance 
lecture på Dramaten och medverkat som expert i SVTprogrammet Fråga Lund.

Naturgeografen Johan Kuylenstierna,  
historikern och genusvetaren Yvonne  
Hirdman och Jessica Spijkers, doktorand i 
hållbar utveckling, intervjuas i serien och 
bakom kulisserna fanns även bland andra 
Nina Kirchner, föreståndare för Bolincentret 
för klimatforskning, och Line Gordon, före-
ståndare för Stockholms Resilienscentrum, 
som bollplank för att föreslå forskarnamn 
och se till att idéerna inte tog alltför orimliga 
proportioner. 

Hur är det att delta i produktionen av en 
tv-serie?
– Det var definitivt en intressant upplevelse. 
Det är ju väldigt korta bollar i sådana här 
sammanhang och det kan vara svårt att som 
forskare att ha tid att på kort varsel rycka in 

och läsa en manustext eller titta på ett  
program i förväg, säger Nina Kirchner. 

Skulle du ändå rekommendera andra att 
göra samma sak?
– Ja, definitivt! Jag tycker inte att vi som  
forskare kan säga nej. Det skickar helt fel 
signaler om vad vi forskare är till för. 

Johan Kuylenstierna som deltog i avsnittet 
om mat tycker att det var både roligt och 
intressant att få vara med under inspelningen. 

– Som alltid är det extra spännande att få 
se vad de väljer att visa till slut. Inspelningen 
är ju ganska lång men i slutändan plockar de 
bara några få minuter till själva programmet. 

Varför är det viktigt att bidra? 
– Det är viktigt att forskare tar en aktiv del  
i samhällsdebatten och bidrar till att popu-
larisera forskningsresultat. När det gäller 
framtiden, som den här serien handlar om,  
så går det naturligtvis inte att till 100 procent 
förutspå den, men utifrån dagens kunskap 
och erfarenheter kan ändå forskare bidra med 
möjliga framtidsscenarier. 

Skulle du rekommendera andra att delta  
i liknande projekt? 
– Absolut, det är både roligt och nyttigt! 

TEXT ANETTE GÄRDEKLINT SYLLA 
FOTO MARTIN GULIN
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– Att kommunicera vetenskap i olika former 
utanför akademin betraktar jag som en inte-
grerad del av mitt uppdrag som forskare – det 
är ett förtroende som jag gärna förvaltar. I 
ett större perspektiv är tillgängliggörandet av 
forskning en viktig del av demokratiseringen 

av ett samhälle och den processen vill jag 
vara delaktig i.

Vad är det du uppskattar med det?
– Olika sammanhang kommer med olika 
utmaningar – men mest uppskattar jag nog 

de sammanhang där jag kan balansera mellan 
att kommunicera vad vi vet, men också vad 
vi inte vet – att väcka nyfikenhet också för de 
svar vi ännu inte har. 

Vad har det inneburit för dig som forskare?
– Självklart har det också skärpt min förmåga 
att kommunicera forskning och vetenskap även 
inom akademiska sammanhang – all kommuni-
kation innebär ju att man måste arbeta med sitt 
ämne och reflektera över vad som är centralt. 
Sen innebär exponeringen jag får att jag  
kommer i kontakt med människor även inom 
akademin som jag annars kanske inte hade gjort.

Har du några särskilda knep?
– Inga särskilda knep nej, men att väcka  
nyfikenhet och engagemang är förstås en 
nyckel och för att göra det bra och nyanserat 
måste man kunna sitt ämne och vara lyhörd 
för vilken publik man har.

Har du några tips till andra forskare som 
vill nå ut?
– Min förhoppning är att fler aktiva forskare  
bidrar med sin expertis i den breda forsknings - 
kommunikationen – risken är annars att ett 
fåtal uttalar sig om det mesta och att för-
troendet för expertis urholkas. Se det som en 
möjlighet och ett förtroende! 

ANNIKA HALLMAN

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi, intervjuas  
av programledaren Lotta Lundgren i ett av avsnitten i SVT:s serie Rapport från 2050.
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– Vi skriver om allt, inte bara 

om de senaste forsknings-

resultaten utan också om  

själva forskningen i sig.

Tema: Att nå ut med forskning 

DEN POPULÄRVETENSKAPLIGA tidskriften 
Forskning & Framsteg har funnits sedan 
1960-talet och kommer ut med elva nummer 
per år.

– Vi skriver om allt, inte bara om de senaste 
forskningsresultaten utan också om själva 
forskningen i sig, men forskningen ska vara 
väl underbyggd och minst på doktorsnivå, 
säger Viveka Ljungström, chefredaktör.

De egna redaktörernas specialkompetens 
spelar stor roll för hur tidningen hittar viktiga 
forskningsnyheter och spännande berättelser. 

– Vi har fem anställda redaktörer som är 
specialiserade inom olika sakområden. Flera 
av dem har jobbat i omkring 20 år och har 
egna kontaktnät med forskare och forskar-
grupper som de stämmer av med regelbundet, 
de får snabbt reda på om något stort är på 
gång.

Forskare hör också av sig direkt till redak-
tionen med förslag på ämnen att ta upp, något 
som Viveka Ljungström gärna ser mer av.

– I ungefär vartannat nummer har vi en 
artikel där en forskare själv skriver om något, 
det är en lång tradition hos oss och uppskattat 
av läsarna.

Pressmeddelanden från lärosäten är en 
annan viktig källa till nyheter. 

– Vi skummar igenom alla som dyker upp 
och skriver ofta något utifrån dem till webben, 
men vi utgår aldrig enbart från ett press-
meddelande utan tar alltid reda på mer själva. 
Vi går till källan, läser studien och låter en 
annan forskare som kan ämnet komma med 
synpunkter. 

Redaktionen tar också hänsyn till i vilken 
tidskrift studien publiceras. Viveka Ljung-
ström tillhör de som inte tycker att lärosäten 
behöver minska ner på antalet pressmed-

Hur hittar vetenskapsjournalister vilka forsknings
nyheter som är på gång? Vad vill de rapportera om? 
Tidskriften Forskning & Framsteg tar gärna emot tips 
direkt från forskare. 

Få vetenskapsjournalister på 
svenska redaktioner

Enligt tidningens stadgar ska fördelningen 
mellan ämnesområdena vara 60 procent 
naturvetenskap och 40 procent humaniora, 
samhällsvetenskap och ekonomi. Viveka 
Ljungström erkänner att redaktionen har lite 
svårare att belysa forskning inom humaniora. 

– Ämnet är inte lika tydligt när det gäller 
resultat och svårare att värdera vetenskapligt, 
men vi tar gärna emot tips.

delanden av rädsla för att översvämma  
redaktioner med material. 
– Jag tror att de är viktiga i det flöde av 
information som redaktioner befinner sig 
i, som ett sätt att påminna om vad som är 
på gång inom forskningen. Om vi får fem 
pressmeddelanden från lärosäten en dag 
så får vi kanske tio från företag. 

Det senaste året har hon haft i upp-
drag av Vetenskapsrådet att kartlägga 
hur landskapet ser ut när det gäller 
forsknings kommunikation och veten-
skapsjournalistik i Sverige. Rapporten 
kommer att presenteras i februari så hon 
kan i dagsläget inte redogöra för inne-
hållet, men några iakttagelser kan hon 
dela med sig av: 

– Det finns få renodlade vetenskaps-
journalister på redaktioner i Sverige och 
antalet har minskat. Det handlar om ett 
20-tal personer som är rena vetenskaps-
journalister, alltså som har vetenskap 
som sitt specialområde. 

I siffran ingår inte vetenskaps-
redaktionerna på SVT och SR och de 
frilansare som arbetar parallellt för 
tidningar, lärosäten, olika tidskrifter och 
organisationer. 

Vad innebär det här för vetenskaps-
journalistiken?
– Det vet jag inte. Kanske finns det någon 
som forskar på det? Vi har märkt av en 
markant ökad trafik till vår webb, kanske 
beror det på att det saknas rapportering 
om forskning på andra ställen. Men det 
är ju bara en spekulation. 

TEXT ANNIKA HALLMAN FOTO JENS LASTHEIN

Viveka Ljungström är chefredaktör på 
Forskning & Framsteg och tar gärna 
emot tips från forskare på intressanta 
ämnen som tidningen kan ta upp.
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Tema: Att nå ut med forskning 

TEXT ANNIKA HALLMAN FOTO JENS LASTHEIN

Vill se fler böcker av forskare
Bokförlaget Natur & Kultur letar aktivt efter  
forskare som kan skriva populärvetenskap. 

LENA FORSSÉN är förläggare av populär-
vetenskaplig litteratur på bokförlaget Natur  
& Kultur och har de senaste åren besökt  
lärosäten för att upp-
muntra fler forskare att 
börja skriva populär- 
veten skapliga böcker. 

– Natur & Kultur är  
ett idédrivet förlag och  
en stiftelse som har som 
grund idé att bland annat 
tillgängliggöra vetenskap 
för den stora publiken. 
Men vi får in för lite idéer på området och 
väldigt få forskare hör av sig till oss spontant.

I sina föreläsningar försöker hon skingra 
fördomarna som finns kring bokskrivande och 
ge konkreta tips på hur forskare kan gå till 
väga när de presenterar en bokidé.

– Många tror att det är komplicerat och 
exklusivt att ge ut en bok. Men tvärtom är en 
bok något väldigt konkret som ger ringar på 
vattnet. Boken hamnar naturligt i centrum för 
ett samtal. När en journalist letar efter någon 
att intervjua kring ett ämne så kontaktar de 
hellre någon som har skrivit en bok än någon 
som har skrivit en krönika i en tidskrift. 

Boken har en annan tyngd, säger Lena Forssén 
som har märkt att många forskare inte verkar 
prioritera att skriva böcker.

– Jag har noterat att många vill vara digitala 
istället, kanske blogga eller göra poddar och 
filmer, det kan också vara bra, men det digitala 
är lite mer oförutsägbart och fladdrigt. En 
bok ingår i ett naturligt sammanhang med 
distributionssystem, bokmässor, bokhandlare, 
bibliotek, internetbokhandel och olika mediala 
aktiviteter. Det innebär en viss stabilitet.

Hon skulle gärna se att fler forskare hörde 
av sig med idéer på böcker. De manus och 
bokidéer som kommer in spontant till förlaget 
i dag kommer mest från allmänheten.

– Det är synd. Forskare besitter ju en stor 
kompetens. De har ämneskunskaper och är 

vana vid att skriva, kämpa och anstränga sig. 
De kan både ge och ta kritik och är vana att 
skriva om, det är en stor fördel för oss.

Vilka böcker har gått bra?
– Ofta handlar det om timing, att haka på  
ett ämne som ligger i tiden, men komplettera 
det som det redan talas om i medierna, som 
till exempel frågor om alternativa fakta  
eller klimatförändringarna. I dag är medie-
rapporteringen så kortsiktig så jag tror att 
forskare som skriver böcker kommer att 
behövas ännu mer än tidigare. En bok ger tid 
för fördjupning och reflektion.

Vilka ämnen är intressanta för er?
– Allt som rör människan, samhället, jorden 
och universum. Det kan vara stora utmaningar 
som kommer att finnas kvar under en längre 
tid, men det kan också vara intressant att 
zooma in på ett fenomen eller något väldigt 
specifikt. Just nu har vi en bok på gång  
om talgoxar till exempel. Den har fått titeln  
Smartast bland mesar och är skriven av  
professor Anders Brodin vid Lunds  
universitet. 

– Jag har noterat att många 
vill vara digitala istället, 
kanske blogga eller göra 
poddar och filmer

Forskare har ämneskunskaper och är vana vid att skriva, något som förläggaren Lena Forssén på förlaget Natur & Kultur uppskattar.
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Tema: Att nå ut med forskning 

Forskare syns oftast  
som experter i medier

VART FJÄRDE ÅR genomför Stockholms 
universitet en större medieanalys av den 
publicitet som universitetet genererar. Syftet 
är att få en överblick och insikt i vilken typ 
av medial närvaro universitetet har och vilka 
företrädare och ämnen som förekommer. 

Stockholms universitet omnämndes nästan 
55 gånger om dagen i svenska medier, totalt 
20 033 gånger, under år 2019 – en ökning 
med drygt 2 000 omnämnanden jämfört med 
2015. Majoriteten av den uppmärksamhet i 
medier som universitetet genererar består av 
forskare som kommenterar aktuella händelser 
i samhället utifrån en expertroll. Stockholms 
universitet ligger strax över Uppsala universitet 
i antal omnämnanden 2019 medan Lunds och 
Göteborgs universitet har några tusen fler.

Samhällsvetenskapliga fakulteten står 
för den största delen av publiciteten med 44 
procent av universitetets totala medienärvaro. 
Därefter följer Humanistiska fakulteten med 
29 procent, Naturvetenskapliga fakulteten 
med 18 procent och Juridiska fakulteten 
med 8 procent. Att de samhällsvetenskapliga 
och humanistiska fakulteterna sticker ut i 
fördelningen har till stor del att göra med 
att det primärt är inom de två fakulteterna 
som forskare efterfrågas för att kommentera 
aktuella händelser.

Könsfördelningen är skev, precis som vid 
den förra mätningen 2015, där 75 procent 
av talespersonerna är män och 25 procent är 

Svensk politik, klimat och kommentarer kring utvecklingen 
i länder i Latinamerika. Det är några av de vanligaste 
ämnesområdena som lyfts när företrädare för Stockholms 
universitet medverkar i medier. 

kvinnor. Jämnast könsfördelning har Natur-
vetenskapliga fakulteten där 62 procent av tales -
personerna är män och 38 procent är kvinnor.

– Att arbeta för en jämnare könsfördelning 
bland våra företrädare är en högt prioriterad 
fråga. Det speglar en utmaning som Stock-
holms universitet delar med många andra 
lärosäten, och för att stötta och lyfta fler av 
våra kvinnliga forskare behöver vi utveckla 
ett ännu närmare samarbete med våra  
institutioner och fakulteter, säger Linda 
Carlsson, kommunikationschef för Stockholms 
universitet.

Svensk politik toppar
Experter som kan uttala sig om och kommen-
tera aktuella händelser står för en majoritet 
av universitetets publicitet, 84 procent. 13 
procent rör den egna forskningen, till exempel 
publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. 

Bland de ämnen som är mest förekom-
mande under perioden toppar svensk politik, 
till stor del på grund av det riksdagsval som 
skedde under mätperioden. Uttalanden kring 
situationen i olika länder är också vanligt 
förekommande, till exempel för länder i 
Latinamerika, Kina och Turkiet. Även klimat, 
juridik, stressforskning samt ekonomiska 
frågor finns med bland topp 10. 
De talespersoner som förekommit oftast 
under perioden är Tommy Möller, som ofta 
kommenterade svenska riksdagsvalet, Andrés 

Rivarola Puntigliano, som blev intervjuad 
apropå händelseutvecklingen i bland annat 
Venezuela och Brasilien samt Fredrik Uggla, 
som också uttalade sig om bland annat 
Venezuela.

– Det är oerhört positivt att medier i så stor 
utsträckning använder den forskning och  
kompetens som finns runtom på landets läro-
säten. Resultatet visar att universiteten har 
en hög trovärdighet, och med den bredd av 
forskning som finns på Stockholms universitet 
möjliggör vi också för medier att hitta experter 
inom en rad olika fält, säger Linda Carlsson.

Medieanalysen har gjorts för universitetet 
av mediebevaknings- och analysföretaget 
Retriever. Perioden som undersökts är från  
1 juni 2018 till 31 augusti 2019. 

JOHNNY BERGENHOLTZ-FOGLANDER

Topp 10 talespersoner
Tommy Möller
Andrés Rivarola Puntigliano
Fredrik Uggla
Torbjörn Lodén
Paul Levin
Said Mahmoudi
Thomas Sommerer
Torbjörn Åkerstedt
Martin Högbom
John Hassler

Topp 10 ämnen
Svensk politik
Klimat
Juridik
Latinamerika
Stress
Europeisk politik
Ekonomi
Turkiet
Nationalekonomi
Kina

Forskare vid Stockholms universitet  
förekom bland annat i Upsala Nya 
Tidning, Dagens Industri, Piteå-
Tidningen, Södermanlands Nyheter 
och Svenska Dagbladet under den 
undersökta perioden.
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Tema: Att nå ut med forskning 

” Tredje 
uppgiften är 
viktig”

” Universitetet 
bidrar till 
samhällsdebatten”

Sektionen för kommunikation vid Stock-
holms universitet fungerar som ett stöd till 
forskare när det gäller bland annat forsk-
ningskommunikation. Press och redaktion 
stöttar i att kommunicera forskning som 
nyheter i egna kanaler eller gentemot 

medier. Kommunikationsrådgivning kan 
hjälpa till med att skapa en plan för hur 
du kan nå ut med din forskning och stötta 
i utveckling av verktyg för forsknings-
kommunikation – som policy briefs och 
webbsidor. 

  Kontakt: Press och redaktion,  
press@su.se. Kommunikations-
rådgivning, komrad@su.se
  Mer om universitetets centrala  
kommunikationsstöd hittar du på  
su.se/kommunikation

Stöd för att kommunicera forskning

TOMMY MÖLLER, professor vid Statsvetenskapliga 
institutionen, ligger på första plats i listan över  
universitetets 50 mest förekommande talespersoner. 
Under den undersökta perioden fick han ofta uttala  
sig som expert i samband med det svenska valet  
hösten 2018. 

Varför ställer du upp på intervjuer? 
– Jag ställer upp om jag har tid och om jag tycker att 
jag har något att bidra med. Tredje uppgiften är viktig. 
Men jag säger ganska ofta nej.

Vad ger det dig att medverka som expert i medier? 
– Jag tror att jag har lärt mig saker som gjort att jag 
har utvecklats som forskare och lärare. Formatet i 
medierna är ju begränsat och det framtvingar ett fokus 
på det som är centralt. 

ANNIKA HALLMAN

ANDRÉS RIVAROLA PUNTIGLIANO, docent och föreståndare för Nordiska 
Latinamerikainstitutet (Nilas) vid Romanska och klassiska institutionen, 
ligger på andra plats i listan över universitetets 50 mest förekommande 
talespersoner. Under den undersökta perioden fick han ofta uttala sig som 
expert om bland annat händelseutvecklingen i Brasilien och Venezuela. 

– Det är glädjande och viktigt att Nordiska Latinamerikainstitutet och 
Stockholms universitet anses vara en viktig resurs beträffande analys om 
Latinamerika, kommenterar han sin placering.

Varför ställer du upp på intervjuer? 
– Det är viktigt att universitetet bidrar till samhällsdebatten, en form av 
kunskapsåterbäring för skattebetalarna.

Vad ger det dig som forskare att medverka i medier? 
– Forskare och universitet har högt förtroende hos befolkningen vilket är 
viktigt för att upprätthålla och argumentera för forskningsfinansiering. 
Att aktivt delta i samhällsdebatten bidrar till att synliggöra vikten av 
universitetsforskning. 

Hur är det att finnas till hands för att kommentera olika händelser?
– Inte alltid lätt, ibland tvingas jag säga nej eftersom det kan ta tid att 
fokusera på en intervju. 

FOTO  
NIKLAS BJÖRLING,  
EVA DALIN
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Forskning

Gamla gener  
i nytt centrum

Mammutar, människor eller mikrober. Nya Centrum för paleogenetik 
samlar forskare som undersöker hårt nedbrutet DNA. 

TEXT ANNA-KARIN LANDIN FOTO JENS LASTHEIN

DET NYA LABBET i Arrheniuslaboratoriet är 
ett av världens största i sitt slag, och det måste 
vara extremt rent. Det DNA som undersöks 
kan vara 50 eller 500 000 år gammalt och 
komma från ett grottlejon eller en bakterie, 
men oavsett ursprung får det inte kontamineras 
av annat DNA. Efter att en organism dött 
börjar dess DNA brytas ner. Att återskapa det 
är svårt och dyrt. Det är det här forskarna vid 
Centrum för paleogenetik, CPG, är specia-
lister på. Till skillnad från många andra labb 
där ingenting får släppas ut, är detta byggt för 
att ha övertryck så ingenting kan komma in.

– Vi vill hålla omgivningen borta. Det kan 
ta en halvtimme att sätta på sig alla kläder, 
kriminaltekniska overaller och tredubbla 
handskar, säger Love Dalén, professor i  
evolutionär genetik.

1.  Marianne Dehasque, doktorand vid Zoologiska institutionen,  
undersöker DNA från de sista mammutarna. 

2.  För att inte kontaminera proverna med DNA från forskarna 
själva eller andra organismer utifrån måste labbet vara extremt 
rent. Love Dalén och Marianne Dehasque tar på skyddskläder.

3.  Anders Götherström och Love Dalén är forskningsledare  
vid Centrum för paleogenetik. 

4.  Gemensamt för alla forskare vid det nya centret är att  
de jobbar med hårt nedbrutet DNA.

1.

2. 3. 4.

Centrum för paleogenetik är ett samarbete 
mellan Stockholms universitet och Naturhis-
toriska riksmuseet. Än så länge har två fors-
kargrupper flyttat in i centret, Love Daléns 
från Naturhistoriska riksmuseet och Anders 
Götherströms från Institutionen för arkeologi 
och antikens kultur. De framgångsrika 
forskargrupperna hoppas på att få ytterligare 
kollegor från fler institutioner, men redan 
finns 13 olika nationaliteter representerade 
på CPG.

– Jag ser framför mig en häftig miljö med 
en stor mängd människor. När det blir en  
kritisk massa i en kreativ miljö så kommer det  
att bli bra forskning, säger Anders Götherström,  
professor i molekylär arkeologi. 

– Vi hoppas också att det blir en plantskola 
för yngre forskare, vi har en platt organisation 

och nya forskningsledare blir inte under-
ställda oss, säger Love Dalén. 

Idén till ett multidisciplinärt centrum med 
forskare som arbetar med nedbrutet DNA 
har funnits i ett par decennier, men för två 
år sedan började den förverkligas. Den 14 
februari invigdes Centrum för paleogenetik. 
Under de senaste 10–15 åren har flera nya tek-
niker tillkommit för att sekvensera DNA som 
öppnat upp för enorma nya möjligheter. 

– Det var som att gå från att kunna 
analysera ett glas vatten till att analysera 
hela Östersjön. Vi kan studera evolutionen i 
realtid. Sedan blir det riktigt spännande, att 
analysera varför generna förändrades, säger 
Anders Götherström. 
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Forskning

Gamla gener  
i nytt centrum

Dog den sista 
mammuten av inavel?
På Wrangels ö levde de sista mammutarna isolerade i  
6 000 år innan de dog ut. Love Daléns forskargrupp vill  
ta reda vad som hände.

”LONELY BOY” är forskarnas namn på den 
sista ullhåriga mammuten. Om han verk-
ligen var den sista kan vi inte veta, men 
han är den yngsta individ de funnit – bara 
4 000 år gammal. När klimatet blev var-
mare för 10 000 år sedan och havsnivån 
steg separerades Wrangels ö från Sibirien. 
En grupp mammutar på några hundra 
individer blev strandade på ön. Medan 
deras släktingar på fastlandet dog ut  
ganska snart därefter levde mammutarna 
på ön vidare, den sista dog ungefär  
samtidigt som människorna byggde  
pyramiderna i Egypten.

Marianne Dehasque är doktorand på 
Zoologiska institutionen och kämpar med 
att sekvensera Lonely boy’s DNA. Det 
gäller att hitta delar med väl bevarat DNA 
som inte kontaminerats av andra organis-
mer. Ofta är djuren som ligger gömda i 
permafrosten förvånansvärt välbevarade 
trots att de kan vara flera hundra tusen år 
gamla. Hos mammutar kan man se både 
päls och mjukdelar, men det är i tänder, 
betar och ben det finns störst chans att hitta 
DNA som inte brutits ned alltför mycket.

Forskarna jämför mammutars DNA 
från olika perioder av de 6 000 år de levde 

isolerade på Wrangels ö. Genom jäm-
förelsen kan mammuten användas som en 
modell för vad som händer med generna 
hos en liten population. Kommer inavel att 
leda till sjukdomar, eller kommer det leda 
till snabbare selektion när sjuka djur dör 
och dåliga gener inte förs vidare.

– Vi vet inte än varför mammutarna dog 
ut på Wrangels ö. Om det visar sig vara på 
grund av inavel är det inte sannolikt att det 
är av samma orsak som de dog ut på fast-
landet. Däremot kan det spegla vad som 
händer hos arter som är utrotningshotade i 
dag. Vi har chansen att se hur generna hos 
en liten population förändras på lång sikt, 
säger Love Dalén, professor vid Natur-
historiska riksmuseet och forskningsledare 
vid Centrum för paleogenetik. 

Mammutprojektet är ett av många 
projekt där hans forskargrupp undersöker 
hur gener hos olika populationer har 
förändrats över tid. Tidigare utveckling 
hos till exempel lämlar, mammutar och 
grottlejon kan visa vad som händer vid 
klimatförändringar, hur arter anpassar sig 
eller dör ut. 

ANNA-KARIN LANDIN

Mammutbete från  
fältarbete i Sibirien.

DNA-studier 
ger ny syn  
på Sveriges 
historia
Det stora Atlasprojektet har änd
rat bilden av hur Skandinavien 
befolkades och hur jordbruket 
spreds över Europa.

MIGRATION ÄR EN VIKTIG DEL av historien 
och sker hela tiden – det är en av slutsatserna 
Anders Götherström, professor i molekylär 
arkeologi, kan dra när Atlasprojektet går mot 
sitt slut. Det startade 2014, har involverat 
flera forskargrupper från Stockholm och 
Uppsala och resulterat i ett 20-tal publice-
ringar. Forskarna har analyserat DNA från 
hundratals människor som levde i Skandinavien 
för tusentals år sedan. Men redan innan 
själva projektet drog igång hade Anders 
Götherström och hans kollegor under 2012 en 
kontroversiell publicering som utmanade den 
rådande bilden av hur jordbruket spreds över 
Europa. Artikeln beskrev fyra sekvenserade 
mänskliga genom, det vill säga DNA hos fyra 
personer. Tre jägare-samlare och en bonde, 
och de såg helt olika ut genetiskt. Resultaten 
indikerade att jordbruket hade spridits genom 
migration, inte bara som idé.

– I dag känns det här otroligt konventionellt, 
men då var det inte det. Det var visionärt på 
den tiden. Det känns som ett bra facit, säger 
Anders Götherström. 

Genom att följa genflöden genom tid och 
rum från slutet av senaste istiden tror sig 
forskarna veta hur Skandinavien befolkades. 
Innan Atlasprojektet var bilden att våra 
svenska förfäder anlände till Skandinavien 
efter att inlandsisen drog sig tillbaka, och 
sedan var ganska stationära. Enligt forskarna 
kom de första skandinaverna från två håll.  
En folkgrupp tog sig hit från sydväst via  
Östersjön, och en annan anlände strax därefter 
österifrån via den isfria norska kusten. Båda 
grupperna levde som jägare och samlare, och 
så småningom möttes de och blandades. När 
jordbruket kommer till Skandinavien några 
tusen år senare är det inte i form av en idé 
som sprider sig till befintlig befolkning, utan 
genom invandring. Omkring 80 generationer 
tidigare uppstod jordbruket i Anatolien i 
nuvarande Turkiet, och via migration spred 
det sig genom Europa.

Ny teknik gjorde projektet möjligt, tidigare 
tog det lång tid att sekvensera en människas 
all DNA.

– Jag är tacksam att jag fick vara med om 
den här tiden när det här hände, vi hade inte 
kunnat göra det fem år tidigare, och om vi 
väntat fem år hade andra gjort det, säger 
Anders Götherström.

ANNA-KARIN LANDIN
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Forskning

Forskarskola ska lyfta didaktik  
i matte- och naturämnen

Paola Valero, professor i ämnesdidaktik, ska leda den nya forskarskolan.

TEXT THOMAS HELDMARK FOTO JENS LASTHEIN

NATURVETENSKAP och matematik omger 
oss, till exempel när vi diskuterar samhälls-
utmaningar som klimatkrisen, globala  
epidemier eller ökade orättvisor.

– Kunskaper i matematik och naturvetenskap 
är en förutsättning för att fullt ut kunna delta i 
samhället. Men i undervisningen blir det lätt ett 
fokus på begrepp och inte på att förstå logiken 
bakom, säger Paola Valero, professor i ämnes-
didaktik, som ska leda den nya forskar skolan.

Forskarutbildningen som drar i gång 
hösten 2020 är det hittills mest ambitiösa 
försöket att förändra synen på matematik 
och naturvetenskap bland dem som utbildar 
lärare. Nio doktorander vid tre universitet ska 
pröva och utveckla didaktiska modeller för 
att öka sin kunskapsbas så att matematiken 
och naturämnena blir mer relevanta för 
eleverna.

– Vi vill att lärare och lärarutbildare ska 
möta matematiken och naturvetenskapen på 
ett mer ämnesövergripande sätt. 

Paola Valeros forskning passar som hand i 
handske för uppgiften. Hon har en bakgrund 
som professor vid universitetet i Ålborg i 
Danmark, där hon bland annat forskat om 
kritisk matematikdidaktik, ett forsknings-
område som sätter matematiken i ett socialt 
och kulturellt sammanhang.

– Det är en forskningstradition som varit 
starkare i Danmark än i Sverige, säger  
Paola Valeros som i dag är professor vid 
Institutionen för matematikämnets och natur-
vetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms 
universitet. 

En bärande tanke i forskarskolan blir att i 
större utsträckning än i dag koppla samman 
matematiken med naturämnena. I dag lever 
dessa ämnen relativt åtskilda i skolunder-
visningen.

– Men i verkligheten är de integrerade. 
Ser man på samhällsproblem så går ämnena 
inte så lätt att skilja från varandra. Det vill vi 
också ska synas i undervisningen, säger Paola 
Valero.

Undervisningen behöver också bli mer  
relevant för olika grupper av elever, främst  
de som i dag underpresterar i dessa ämnen.

– Det handlar om att skapa diversitet i 
undervisningsmetoderna. 

Grundläggande forskning
Forskningen ska ske i samarbete med skolan 
och lärarna. Tanken är att professionen 
ska bidra till att göra forskningsfrågorna 
relevanta.

– Det betyder inte att resultaten ska kunna 
användas direkt. Vi undersöker fenomenen. 
Det här är mer grundläggande forskning, 
säger Paola Valero.

Satsningen finansieras av Vetenskaps rådet 
som skjutit till 40 miljoner kronor. De tre 
universiteten som medverkar – Stockholms 
universitet, Uppsala universitet och Malmö  
universitet – har lång vana att sam arbeta med 
varandra. 

Just nu pågår utlysning av doktorand-
tjänsterna. Bengt-Olov Molander,  
prefekt vid Institutionen för matematik ämnets 
och naturvetenskapsämnenas didaktik, ser 
framför sig lite mer seniora sökande till dokto-
randtjänsterna. 

– I första hand tänker vi oss att de som 
söker är verksamma som lärar utbildare i dag, 
säger han. 

I höst startar en forskarskola som ska göra undervisningen i matematik 
och naturvetenskap mer relevant för eleverna. Tre universitet samarbetar 
om forskarskolan som vänder sig till lärarutbildare.

–  Det handlar om att  

skapa diversitet i under-

visnings metoderna

Det här är frågor som engagerar många  
unga. Men alla har inte lika lätt att ryckas 
med i undervisningen i matematik och natur-
vetenskap.

UNIVERSITETSNYTT NR 1 2020
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Forskning

Med ett stort anslag från 
Wallenbergstiftelserna hoppas 
Nobelpristagaren Frank Wilczek 
att locka ett tjugotal fysiker  
från hela världen till forsknings
centret Nordita. På sikt ska  
de bland annat bidra till att  
programmera framtidens  
supersnabba kvant datorer.

– KVANTDATORN har en oerhört stor poten-
tial, men tekniken är fortfarande i sin linda. 
Vi har precis börjat förstå hur vi kan använda 
kvantbitar och det ska bli spännande att 
fortsätta utforska.

Det säger Frank Wilczek, professor vid 
Stockholms universitet och verksam vid 
Nordiska centret för teoretisk fysik, Nordita. 
Frank Wilczek är en världsledande fysiker 
som 2004 tilldelades Nobelpriset. Till sammans 
med professor John Wettalufer står han 
bakom den nya satsningen, som betonar mate-
matikens betydelse för fysiken och vice versa. 

Ambitionen är att göra Stockholm och 
Nordita till ett ledande nav inom det växande 
område som kallas kvantinformation. 

– Vi kommer inte att kunna konkurrera 
med det utvecklingsarbete som sker inom 
industrin. Men när det gäller långsiktig forsk-
ning strävar vi efter att vara världsledande. 

I början av 1900-talet gjordes revolution-
erande upptäckter om energi och materians 
minsta beståndsdelar, inom det som kallas 
kvantfysik. Kvantfysiken har bidragit till en 
ny syn på materia och universum. 

Under senare år har förhoppningarna växt 
att kvantfysikens lagar också ska kunna till-
lämpas för att bygga så kallade kvantdatorer. 
Beräkningar som tar dagar eller månader för 
en traditionell dator, skulle en kvantdator 
klara på sekunder – åtminstone i teorin. Ännu 
finns ingen fungerande kvantdator, men 
många myndigheter och företag, exempelvis 
Google och IBM, lägger ner stora summor 
pengar för att komma först.

Ny typ av algoritmer behövs
För att dra nytta av kvantdatorns överlägsna 
snabbhet behövs en ny typ av algoritmer, 
skräddarsydda beräkningsinstruktioner.  
Och det är på detta område som den nya 
forskningen vid Nordita ska bidra, säger 
Frank Wilczek. 

– Jag hoppas att vi kan bidra till att visa 
olika tillämpningar av kvantdatorer. Kanske 
inom kemi, kanske inom biovetenskap. Men 
det finns också mer vardagliga problem som 
kvantberäkningar kan hjälpa till att lösa, 
exempelvis att schemalägga flygrutter.

De senaste åren har Wallenbergstiftelserna 
satsat flera miljarder kronor på svensk 
forskning inom kvantteknologi. Anslaget 
till Nordita är en del av den jättesatsningen. 
Bland annat tilldelades Chalmers för ett 

par år sedan cirka en miljard kronor för att 
utveckla en fungerade kvantdator. 

– Vi kommer att samordna våra insatser 
med Chalmers. Norditas forskning blir dock 
mer teoretisk och mer fokuserad på långsiktig 
potential, säger Frank Wilczek.

Forskningscentret Nordita inrättades 
1957 på initiativ av den danske fysikern Niels 
Bohr – som av många anses som kvantteorins 
skapare. Det nya anslaget innebär att centret 
fortsätter vara en betydande aktör inom nord-
isk och internationell fysikforskning, konsta-
terar Norditas föreståndare Niels Obers. 

– Nordita har en lång historia av att ligga i 
framkant av nya forskningsområden. Anslaget 
innebär att vi kan fortsätta att göra det, säger 
Niels Obers. 

Anslaget från Wallenbergstiftelserna avser 
forskning under en tioårsperiod – i ett första 
skede handlar det om 95 miljoner kronor 
för sex år. Ett tjugotal forskare kommer att 
nyanställas och två forskargrupper etableras. 
Förutom en grupp inriktad på kvantinfor-
mation startar även en forskargrupp inom 
komplexa nätverk runt årsskiftet 2020/2021. 
Möjliga tillämpningar, förutom kvantdatorer, 
finns inom artificiell intelligens och maskin-
inlärning, så kallad deep learning. 

– Dessutom kommer satsningen att inne-
bära intressanta synergier med annan forsk-
ning vi bedriver vid centret, bland annat finns 
kopplingar till högenergifysik och astrofysik, 
säger Niels Obers. 

Nytt anslag ska bidra till  
utveckling av kvantdatorn
Frank Wilczek, professor vid Stockholms universitet och verksam vid Nordiska centret för teoretisk fysik, Nordita,  
har varit huvudsökande för den nya satsningen som betonar matematikens betydelse för fysiken och vice versa. 

TEXT HENRIK LUNDSTRÖM FOTO NIKLAS BJÖRLING
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Tunnel för ny elförbindelse 
under Frescati
STOCKHOLM VÄXER och för att möta ett 
ökat elbehov påbörjar Svenska kraftnät  
bygget av en ny elförbindelse genom staden  
under 2020. Förbindelsen ska gå i en drygt  
13 km lång tunnel på 35–100 meters djup 
från Danderyd till Skanstull och vid Frescati-
området går tunneln som närmast markytan. 
Eftersom tunneln kommer att gå under 
delar av bland annat Geohuset inventerar 
berörda institutioner vilka instrument och 
verk samheter som kan vara känsliga för 

JANA WEISS,  
forskare, Institutionen för  
miljövetenskap
Jag går till Frescatihallen, det är 
fantastiskt. Jag går på deras  
personalpass, till exempel Tone  
på torsdagar. Det är väldigt puls-

intensivt, man står och studsar mycket, det är skönt 
att ta ut sig och få mer syre i kroppen. Jag mår 
definitivt bättre av det och blir piggare i huvudet. 

EMILY BAIRD,  
universitetslektor,  
Zoologiska institutionen
Jag tränar allt möjligt, löpning  
och cykling på gym, eller så går  
jag på något pass i Frescatihallen. 
Jag försöker träna varje dag,  

gärna på morgonen, för att det känns bra.

PER HOLMLUND,  
professor, Institutionen  
för naturgeografi
Jag använder inte friskvårds-
timmen alls tyvärr, jag har inte 
kommit igång med det och har 
ingen relation till att gå på gym 

eller gympa regelbundet. På fritiden försöker jag 
däremot vara ute och röra på mig, jag åker gärna 
skidor och skridskor på vintern. När jag är ute  
på längre forskningsexpeditioner försöker jag  
träna på det gym som brukar finnas ombord på 
fartyget, som ett sätt att hålla igång. Jag har varit  
i Antarktis och Arktis vid ett antal tillfällen och  
de expeditionerna kan pågå i flera månader.

JOHAN NILSSON,  
professor, Meteorologiska  
institutionen 
Jag har köpt ett kort för klättring 
inomhus. Klättring har jag hållit 
på med sedan 1982 då jag började 
klättra utomhus i Kullaberg i 

Skåne. Då var det inte så många som klättrade i 
Sverige. Sedan dess har jag klättrat på många  
platser i Skåne och även i Göteborg och Kalifornien. 
Nu klättrar jag mest för motionens skull, det är 
en bra sport när man sitter mycket med böjd rygg 
över datorn på dagarna. Klättringen gör att man 
sträcker ut och använder ryggmusklerna mycket 
och det känns bra.

LEILA AHONEN,  
ekonomi- och personaladministratör, 
Samverkansavdelningen 
Jag och en kollega tog för några 
år sedan initiativ till en gemensam 
friskvårdstimme utomhus varje  
tisdag. Vem som helst kan vara 

med, alla övningar går att anpassa efter egen 
förmåga. I början hade vi backträning vid Brunns-
viken, nu kör vi funktionsträning på gräsmattan 
utanför Samverkansavdelningen, oavsett väder. Vi 
tränar styrka, rörlighet, uthållighet och puls, vid 
varje pass siktar vi in oss på någon kroppsdel som 
vi tränar lite extra. Och så har vi musik till!

Alla anställda har rätt till  
friskvård en timme i veckan, 
hur använder du den?

TEXT ANNIKA HALLMAN FOTO JENS LASTHEIN

störningar i samband med tunnelborrningen 
liksom eventuell påverkan när kraftledningen 
är i drift.

Projektet väntas pågå i omkring sju år,  
och det dröjer innan arbetet når Frescati. 

  Mer information till berörda verksamheter 
kommer efter hand.  
Kontakt vid Fastighetsavdelningen:  
Anette Lebbad, anette.lebbad@su.se

Nytt centrum för hälsodata
Region Stockholm har öppnat ett nytt centrum för hälsodata, dit forskare ska 
kunna vända sig för att få tillgång till stora datamängder.

Centrum för hälsodata ska vara en samlad funktion för Region Stockholms 
sekretess prövning och datautlämning till forskare. Dessutom ska Centrum för  
hälsodata stötta hälso- och sjukvården med olika underlag för att analysera, för-
bättra och följa upp vården.

– Centrum för hälsodata ger nya och mycket intressanta möjligheter för forskning 
kring flera viktiga frågor inom hälso- och sjukvården, som frågor kring kvalitet och 
patientsäkerhet. Det ger goda möjligheter att studera psykisk ohälsa, vilket är ett  
av de områden som samarbetsavtalet fokuserat på. Det blir spännande att följa 
utvecklingen kring hur vi kan använda hälsodata i Stockholms universitets sam-
verkan med Region Stockholm, säger Astri Muren, dekan för Samhällsvetenskapliga 
fakulteten och ny ordförande i den Strategiska arbetsgruppen för samarbetsavtalet 
med Region Stockholm. 

ANN PANZAR
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Min arbetsplats: Växthusen, Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik FOTO JENS LASTHEIN TEXT ANNIKA HALLMAN

ANNA PETTERSSON är träd
gårdsmästare vid Institutionen 
för ekologi, miljö och botanik 
och ansvarig för institutionens 
växthus i Arrhenius labora
torierna. Växthuset har tio 
moduler där olika klimat finns 
representerade. Det växer bra, 
så hon och kollegan Johanna 
Grahn får ofta rensa och klippa 
för att inte växterna ska bli för 
höga.

VÄXTERNA används i forsk
ning och inom grundkursen i 
biologi. De måste vattnas varje 
dag, året runt. Trädgårds
mästarna turas om att ta vissa 
helger och jul och sommarlovs
veckorna schemaläggs. 

ODLING FÖR FORSKNING. I 
forskningsavdelningen pågår 
olika experiment. Här odlas 
växten Casuarina, som kan  
fixera kväve.

GIVEAWAY PLANTS sorteras 
regel bundet ut. De brukar gå  
åt. ”Vissa medarbetare tar en 
sväng förbi här varje vecka  
för att se om det har kommit 
några nyheter”, säger Anna  
Pettersson.

I EN DAMM FINNS OLIKA 
VATTENVÄXTER. Sam
lingen med 1 200 arter ska 
visa så stor mångfald som 
möjligt. ”Det är vårt upp
drag att se till att alla väx
ter i samlingen överlever 
och frodas, att förvalta 
den samling som finns.”

SEKATÖREN är kanske 
det viktigaste verktyget. 
”Jag känner mig tomhänt 
utan den”.

NAMNLAPP på en 
Welwitschia från Namibia.  
Alla växter listas i ett 
register med information 
som namn, insamlings
plats och vem som har 
samlat in växten. 

MARKTÄCKAREN 
TRADESCANTIA på 
betonggolvet håller kvar 
luftfuktigheten i rummet. 
”Den brukar också  
användas i kurserna i 
växtfysiologi”.
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NAMN OCH NYTT
Hallå där

Klara Bolander Laksov, före
ståndare för Centrum för 
Universitetslärarutbildning.  
I mars arrangerar ni en  
lärarkonferens på temat  
”Det akademiska lärarskapets  
möjligheter” för undervisande 
lärare och pedagogiskt  
ansvariga ledare vid 
Stockholms universitet. 
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Vad är syftet med konferensen?
Syftet är att möjliggöra för alla som är invol-
verade i universitetets utbildningar att lyfta 
blicken och få inspiration, idéer och  
perspektiv på den egna utbildningsverk-
samheten genom att ta del av vad andra har 
gjort och deras resultat. På så sätt skapar 
lärarkonferensen en mötesplats som bäddar 
för ett vetenskapligt förhållningssätt till  
universitetets pedagogiska verksamhet, och 
det är det som vi kallar för Akademiskt 
lärarskap.

Vilken nytta kan lärare ha av att gå?
Det är lätt att tänka att man är ensam om 
både problem och lösningar som rör under-
visning. Det är också lätt att tänka att så som 
det fungerar på vår kurs, på min institution, 
fungerar det på hela universitetet. Men ofta  
är det inte så. Även om man delar många 
utmaningar i utbildningarna finns det  
nästan lika många lösningar som det finns 
institutioner. På konferensen kan man få 
förslag på hur problem kan lösas och få syn 
på nya sätt som man kan pröva i sin under-
visning.

Någon särskild programpunkt som du ser 
fram emot?
Jag ser så klart fram emot att lyssna på vår 
keynote Elisabeth Cleaver. Hon kom nyligen 
ut med en bok, Teaching and Learning in 
Higher Education: Disciplinary approaches 
to educational enquiry, som handlar om 
hur universitetslärare kan undersöka och 
utveckla sin egen undervisningspraktik med 
veten skapliga metoder från det egna ämnet. 
Viktigast är kanske ändå att man träffar  
massor med engagerade och duktiga lärare 
som finns på universitetet och att man kan 
ta del av all kreativitet och engagemang som 
finns hos våra lärare, och lära av varandra.

  Information och anmälan:  
su.se/ceul/lararkonferensen

ANNIKA HALLMAN

Nu har nomineringsperioden till 
Stockholms universitets pedago-
giska pris Årets lärare startat och 
är öppen till den 15 mars. Förutom 
studenter kan du som är anställd 
vid universitetet nominera till priset. 
Det gör du via ett nominerings-
formulär på universitetswebben. 
Priset Årets lärare delas sedan 
1992 årligen ut till en eller flera 
lärare som främjat studenters 
lärande genom framstående 
pedagogiska insatser och engagerat 
sig i utveckling av undervisning. 
Stockholms universitet ska ge 
utbildning av hög kvalitet och vill 
genom priset uppmärksamma goda 
pedagogiska insatser. Priset består 
av 50 000 kronor som ska användas 
för lärarens fortsatta kompetens-
utveckling och ett diplom som 
delas ut vid universitetets installa-
tions- och promotionshögtid.  
Årets lärare utses av rektor i juni. 

 Mer om priset och nominerings-
formulär: su.se/pedpris

Vem skulle du ge priset Årets lärare?

Alla studenter och anställda kan nominera!
Bra undervisning ska prioriteras och utvecklas. Genom det pedagogiska priset Årets lärare  
vill Stockholms universitet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse  
för studenters lärande. 

➡ Nominera fram till 15 mars på su.se/pedpris

Med en nominering till
Årets lärare har du chansen
att lyfta fram och premiera
just din eller er lärare.

Utse Årets lärare 2020
Nominera på 
su.se/pedpris

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
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I korthet
ILONA RIIPINEN, professor vid Institutionen 
för miljövetenskap, har valts in i Kungliga 
Vetenskapsakademien.

JONAS TALLBERG, professor vid Statsve-
tenskapliga institutionen, har valts in som 
ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien.

ANNA SPARRMAN har anställts som profes-
sor i barn- och ungdomsvetenskap.

TINE ROSTGAARD har anställts som pro-
fessor i socialt arbete med inriktning äldre 
personer.

JENS CHRISTIAN MOESGAARD har anställts 
som professor i numismatik och penninghis-
toria.

MARGARETA IHSE och KARNA LIDMAR- 
BERGSTRÖM, båda professorer emeritæ 
vid Institutionen för naturgeografi, tilldelas 
Johan August Wahlbergs medalj i guld av 
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geo-
grafi (SSAG).

MARINA DAHLQUIST har befordrats till 
professor i filmvetenskap vid Institutionen för 
mediestudier.

PERNILLA LEVINER har befordrats till profes-
sor i offentlig rätt.

JONAS HÄCKNER har utsetts till ny inneha-
vare av Lars Hiertas professur vid National-
ekonomiska institutionen.

MIKAEL GÄHLER har befordrats till professor 
i sociologi.

MEERI HELLSTÉN har befordrats till 
professor i internationell och jämförande 
pedagogik.

DIRK GINDT har befordrats till professor i 
teatervetenskap.

STAFFAN BERGWIK har befordrats till pro-
fessor i idéhistoria.

MATS EKENDAHL har befordrats till profes-
sor i socialt arbete.

AXEL ENGLUND har befordrats till professor i 
litteraturvetenskap.

Läs mer på su.se/medarbetare

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS stiftelse 
har utnämnt följande forskare till Wallenberg 
Academy Fellow: Wushi Goldring, Mate-
matiska institutionen, Johannes Haushofer, 
Nationalekonomiska institutionen, Ville 
Kaila, Institutionen för biokemi och biofysik, 
och Karin Lind, Institutionen för astronomi. 
Följande Wallenberg Academy Fellows har 
beviljats förlängningsanslag: Axel Englund, 
Institutionen för kultur och estetik, Rachel 

Foster, Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik samt Martin Ott, Institutionen för 
biokemi och biofysik. Följande Wallenberg 
Academy Fellows har befordrats till  
Wallenberg Scholar: Helen Frowe, Filosofiska 
institutionen, David Drew, Institutionen  
för biokemi och biofysik, Martin Högbom, 
Institutionen för biokemi och biofysik samt 
Sara Strandberg, Fysikum.

WEB OF SCIENCE GROUP har publicerat 
sin årliga lista över världens mest citerade 
forskare. Nio forskare vid Stockholms univer-
sitet finns med 2019. Det rör sig om Reinette 
(Oonsie) Biggs, Stockholms Resilienscentrum, 
Barbara Cannon, Institutionen för molekylär 
biovetenskap Wenner-Grens institut, Carl 
Folke, Stockholms Resilienscentrum, Stefano 
Manzoni, Institutionen för naturgeografi, 
Claudia Mohr, Institutionen för miljöveten-
skap, Jan Nedergaard, Institutionen för  
molekylär biovetenskap Wenner-Grens 
institut, Per Olsson, Stockholms Resiliens-
centrum, Ilona Riipinen, Institutionen för 
miljövetenskap och Johan Rockström,  
Stockholms Resilienscentrum.

VETENSKAPSRÅDET har fattat beslut om 
vilka ansökningar som beviljas bidrag inom 
Rådsprofessorprogrammet. Två anslag går till 
Stockholms universitet. Anders Götherström, 
professor vid Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur, får 50 miljoner kronor och 
Xiaodong Zou, professor vid Institutionen 
för material- och miljökemi, får 49 miljoner 
kronor.

PETER GILLGREN, professor i konstvetenskap 
vid Stockholms universitet, är ny preses i 
Kungliga Vitterhetsakademien. Han ersätter  
Anders Cullhed, professor emeritus i litteratur-
vetenskap vid universitetet.

ANNA DAHLGREN, professor i konstvetenskap 
vid Institutionen för kultur och estetik, är en 
av två mottagare av Rettigska priset som delas 
ut av Kungliga Vitterhetsakademien. Akademin 
belönar fler forskare vid universitetet. Chris 
de Bont, postdoktor vid Kulturgeografiska  
institutionen, får pris för ”förtjänt veten-
skapligt arbete”. Maria Walecka-Garbalinska, 
professor emerita vid Romanska och klassiska 
institutionen, tilldelas Uno Lindgrens pris. 
Professorerna Anders Cullhed (litteratur-
vetenskap), Anders Andrén (arkeologi) och 
Mats Widgren (kulturgeografi) tilldelas även 
medaljer.

ILONA RIIPINEN, professor vid Institutionen 
för miljövetenskap, har tilldelats ett ERC 
Consolidator Grant för att studera interak-
tioner mellan aerosolpartiklar och moln i 
atmosfären. Syftet med forskningen är att 
bättre förstå den mänskliga påverkan på det 
atmosfäriska systemet och klimatet. Bidraget 
är på fem år och nära tre miljoner euro.

Forskare får  
Wallenbergfinansiering

De är mest citerade 
vid universitetet

Två nya  
rådsprofessorer 

Peter Gillgren  
ny preses 

Belönade av  
Vitterhetsakademien

Consolidator  
Grant från ERC 

Gör din röst hörd! Skriv ett inlägg till Universitetsnytt: annika.hallman@su.se, per.larsson@su.se
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IN ENGLISH
Research infrastructure must be secured
THE TIME HAS once again come round for the government to submit a 
research and innovation policy bill for the next four years. From various 
stakeholders, the Ministry of Education and Research has received no less 
than 300 different documents. Analysis of these is now in full swing. To 
discuss various aspects, the National Research Committee has had three 
meetings. The most recent of these tackled, amongst other things, research 
infrastructure and digitalisation. 

When, in the autumn, Stockholm University submitted its views 
on the draft research policy, we initially emphasised the need for: a 
long-term approach; the safeguarding of academic core values; and, 
constitutional protection of the role of higher education institutions as 
an independent and critically reflective force in society. 

Otherwise, securing research infrastructure is unquestionably the 
most important issue this time. According to its forecast, the Swedish 
Research Council’s Council for Research Infrastructures will, as early 
as 2021, have no new funds to allocate for national infrastructure. 
Thus, reinforcement is immediately required here. The rising costs 
of e-infrastructure also need to be attended to. Besides storage and 
management of research data, this is also a matter of capitalising on 
the revolution in AI and machine learning. Funds have to be secured 
for the operation of MAX IV and the upgrading of beamlines. Action 
is additionally required as regards SciLifeLab. Although this is already 
extraordinarily successful, reinforcement is necessary in respect 
of, for example, national access to existing advanced technology. 
Furthermore, permanently securing funds for strategic research areas 

is essential for the continued success of research activities. Last but 
not least, the European Spallation Source (ESS) must be given special 
attention. 

Issues covered in the documentation we submitted include 
collaboration (where we are seeking a wide definition of the concept 
and argue against indicator-based fund allocation) and gender 
mainstreaming initiatives (which we will be maintaining, but where  
we do not want any further impetus). 

When government minister Matilda Ernkrans met the country’s 
university heads at the annual meeting in Steningevik, she repeated 
three priorities for education and research. These were: nationwide 
talent management; secure higher education institutions; and, 
knowledge and research to meet the challenges of society. She also 
strongly emphasised the political problem of research not figuring 
in the January agreement. It seemed to be clear that no strong 
reinforcement of research resources was to be expected. However, 
merely maintaining the level of state investment in  
research (currently 0.76% of GNP) requires the  
addition of SEK 2.6 billion. Thus, whether we want  
to maintain the goal of being a leading knowledge  
nation should be a question of urgency for Sweden. 

ASTRID SÖDERBERGH WIDDING 
President
 rektor@su.se

Uncertainties after Brexit

“STOCKHOLM UNIVERSITY is as well 
prepared for Brexit as it is possible to be, but 
no one really knows what preparation should 
involve,” declares Maria Wikse, international 
coordinator at the Research Support Office.

The university has many important 
research collaboration and student exchange 
partners in the UK. Said collaborations were 
mapped out in 2018 and 2019 by the Research 

As you read this, the UK has left the EU. However, no one knows what 
Brexit will mean for the university’s research collaborations and student 
exchanges with the UK.

Support Office and the Global Engagement 
Team. Contact was increased with many of 
the partners and, along with other heads of 
Swedish universities, our president also met 
the Russel Group. This represents 24 of the 
UK’s leading universities. More meetings are 
scheduled.

“As the UK universities are in the Erasmus+ 
and Horizon 2020 programmes for the 

duration, there is still time to negotiate and 
discuss,” says Maria Wikse. 

Erasmus+ is the EU’s programme for 
collaborations and exchanges. Horizon 2020 
is its ongoing framework programme for 
research. In both these, calls for proposals 
will be made throughout the year. Even after 
2020, the programmes’ projects have finance 
for their full duration.

This text was written in January. Current 
information on Brexit and the higher 
education section is available on the Swedish 
Council for Higher Education’s website:  
uhr.se/brexit 
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Old genes in new centre

Legislative changes in research ethics PhD program now  
available in English 

THE NEW LABORATORY in the Arrhenius 
complex is one of the largest of its type 
in the world and has extreme cleanliness 
requirements. The DNA that is investigated 
here can be anywhere between 50 and 

To strengthen protection of participants 
in research projects, changes in Sweden’s 
Ethical Review Act came into force  
1 January 2020. 

These changes entail, amongst other 
things, a raising of the penalty for breaches 
of said act. Higher education institutions’ 
responsibilities for preventing breaches of 
the act were additionally made clearer. The 
preparatory work for the act highlighted 
the responsibility of heads of departments 
to ensure that researchers know the act’s 
requirements. 

At the start of the year, a new act on 
responsibility for good research and reviewing 

Last years PhD program was highly appre-
ciated by the participants. This semester the 
program is available in English. The PhD 
program aims to strengthen and support the 
doctoral students. The participants will get 
access to academic productivity and preventa-
tive stress management tools. 

The program consists of three modules 
depending on how far and long the students are 
in their studies. Read more and sign up on the 
central staff pages or contact Karin Steffensen at 
Human Resources: karin.steffensen@su.se

500,000 years old. Its source may also be 
anything from the now long extinct Eurasian 
cave lion to a bacterium. Regardless of its 
source, it must not be contaminated by other 
DNA. Once an organism has died, its DNA 

starts to degrade. Recreating DNA is difficult 
and expensive. However, this is what the 
researchers at the Centre for Palaeogenetics 
(CPG) specialise in. Unlike many other 
labs where nothing is allowed to escape the 
environment, this one is designed to maintain 
an overpressure that allows nothing in.

“We want to keep the surroundings out. 
Putting on all the clothing, forensic overalls 
and triple layer gloves, can take half an hour,” 
states Love Dalén, professor of Evolutionary 
Genetics.

The Centre for Palaeogenetics is a 
collaboration between Stockholm University 
and the Swedish Museum of Natural History. 
Thus far, two research groups have moved 
into the centre – Love Dalén’s from the 
Swedish Museum of Natural History and 
Anders Götherström’s from the Department 
of Archaeology and Classical Studies. These 
successful research groups hope to be joined 
by colleagues from more departments. 
Thirteen different nationalities are already 
represented at the CPG.

“I see this being a fantastic environment 
with lots of people. When a creative 
environment such as this reaches a critical 
mass, there will be excellent research,” 
comments Anders Götherström, professor  
of molecular archaeology. 

“We hope to create a fertile environment 
for young scholars, free from academic 
hierarchy,” adds Love Dalén. 

New technology opens new possibilities
Although the idea of a multidisciplinary 
centre with researchers working on degraded 
DNA had been around for a couple of 
decades, realisation began only two years 
ago. The Centre for Palaeogenetics was 
opened on 14 February 2020. Over the past 
10 – 15 years, several new DNA sequencing 
technologies have emerged and opened up 
enormous, new possibilities. 

“It was like going from being able to 
analyse a glass of water to being able to 
analyse the whole of the Baltic Sea. We can 
study evolution in real time. It is then really 
exciting to analyse why genes changed,” 
concludes Anders Götherström. 

Mammoth, man or microbe. Severely degraded DNA is being investigated  
by researchers brought together by the new Centre for Palaeogenetics. 

of misconduct in research was also introduced. 
As a result of this act, suspicions of misconduct 
in research are to be investigated by a new 
board (the “Board for Review of Misconduct in 
Research”). Higher education institutions are 
still to deal with other departures from good 
research practice. 

  Read more about research ethics: www.
su.se/english/research/research-ethics. For 
Swedish readers, information can be found 
on Medarbetarwebben under Råd & Stöd/
Forskning/Etik i forskningen. If you have 
any questions, please contact the Research 
Support Office via: etik@fs.su.se
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106 91 Stockholm

Posttidning B

”Detta är en krönika. Eventuella åsikter som 
uttrycks är skribentens egna.”

För några år sedan infördes denna etikett 
på Svenska Dagbladets språkspalter. Som 
skribent reagerade jag med obehag och mot-
stånd. Jag skrev inte alltid värderingsfritt (det 
torde vara omöjligt), men det jag förmedlade 
var inte åsikter, eller egna funderingar om 
sakernas tillstånd. Jag skrev ju utifrån min 
profession och den kunskapsgrund den ger.
Etiketten säger mycket om de mediala vill-
koren för vetenskapen: antingen förmedlas 
den som nyheter av journalister (åtminstone 
om det är naturvetenskap), eller så ges 
utrymme åt experter att uttala sig som 
individer – ju kändare och mer profilerade 
desto bättre. Under mitt knappa decennium 
som tidningsskribent blev den tidigare 
anspråkslösa spalten en dryg halvsida, luftig 
med lockande rubrik och illustration. Min 
bildbyline växte och växte. En dagstidning är 
i dag full av ansikten – profilerade, personliga 
krönikörer som tycker och funderar. (Det är 
förstås billigare än att anställa journalister.)

Varför då inte bara anta rollen som  
profilerad röst och ösa på med vetenskapligt 
grundad kunskap? Jo, ett problem är att den 
personliga expertauktoriteten är bräcklig. 
Alla läsare kan ju välja sin egen favorit. Till 
detta kommer att humanistisk kunskap i 
medierna hellre ramas in som spännande 
kuriosa än som forskningsfält där kunskaps-
utveckling ständigt pågår. Dessa faktorer 
tillsammans gör att en medicinprofessor eller 
en politiker lätt kan tilldelas – och ta – rollen 
som expert på skrivutveckling eller fler-
språkighet.

Ett motmedel, både mot personcentreringen 
och mot humanioras tveksamma status, är 
att tala och skriva om vetenskap som process. 
Att inte bara förmedla vad vi vet utan också 
hur vi vet det, och under vilka förutsättningar 
kunskapen gäller. Att påminna om att 
ny kunskap vinns ur en arbetsgång som i 
typfallet utgår från en problemformulering, 
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person centreringen  
och mot humanioras 
tveksamma status, är  
att tala och skriva om 
vetenskap som process.

inordnar den i teori, prövar ett material  
med hjälp av en metod och når ett resultat. 
Man kan se på mediepubliken som vi ser 
på studenter: de ska inte bara få färdiga 
kunskapspaket, utan också verktyg för att 
bedöma kunskaps giltighet. Helst ska de 
också själva kunna söka nytt vetande.

Jag tror att det är möjligt att göra detta även 
från en plattform som är designad för egna 
åsikter eller kul fakta. De strategier jag haft 
som språkspaltskribent med allt större bild-
byline är följande: 
1)  Att klargöra att vad vi vet är resultat av 

undersökningar, nämna forskare och 
sammanhang och ge referenser för fortsatt 
läsning. 

2)  Att vara tydlig med ramar och villkor: 
Detta gäller en viss grupp, ett visst slags 
texter etc. 

3)  Att uppmuntra ett undersökande och 
reflekterande förhållningssätt: Vad ser 
du om du använder dessa redskap och 
perspektiv?

Det går att utmana medielogiken och 
använda den plats som erbjuds till att  
skapa förutsättningar för källkritik och  
vetenskapligt tänkande!

ANNA-MALIN KARLSSON


