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Information till universitetsstyrelsens sammanträde 23 september
Informationen täcker perioden 18 maj – 8 september 2021. Den är
sammanställd av Rektors kansli och Kommunikationsavdelningen.
Rektorsbeslut
Rektor har beslutat att inrätta Centrum för indoeuropeiska språk- och
kulturstudier vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska,
nederländska och tyska. Föreståndare blir professor Jenny Larsson.
Rektor har beviljat medel för kvalitetsutveckling av utbildning i omgång 7.
Rektor har beslutat att anställa Beatrice Crona som professor i hållbar
utveckling med inriktning mot hållbara livsmedelssystem vid Institutionen
för miljövetenskap och att anställa Nicole Pamme som professor i analytisk
kemi vid Institutionen för material- och miljökemi.
Rektor har beslutat att befordra följande personer till professorer:
* Frantzeska Papadopoulou Skarp till professor i civilrätt med inriktning
mot immaterialrätt vid Juridiska institutionen
* Petri Laukka till professor i psykologi, särskilt kognitiv psykologi, vid
Psykologiska institutionen
* Peter Sundkvist till professor i engelska med språkvetenskaplig
inriktning vid Engelska institutionen
* Pål Stenmark till professor i neurokemi vid Institutionen för biokemi och
biofysik
* Fredrik Fahlander till professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi
och antikens kultur.
Rektor har utnämnt professor Niklas Bruun till affilierad professor vid
Juridiska institutionen.
Rektor har fastställt Plan för ökad digital tillgänglighet.
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Rektors blogg (i urval)
Brysselkontoret lanserat, 8 juni
Om att Stockholm trios gemensamma Brysselkontor lanserats.
Förslaget om kvalitetsbaserad resursfördelning, 14 juni
Om förslaget från Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova till en ny
modell för kvalitetsbaserad resursfördelning.
Magna Charta Universitatum 2020, 17 juni
Om lanseringen av Magna Charta Universitatum 2020, som handlar om
akademins kärnvärden och grundläggande ansvar.
Forskningsinfrastrukturutredningen överlämnad, 12 augusti
Om utredningen av Tobias Krantz om forskningens infrastruktur.
Välkomstdagen, 27 augusti
Välkomsthälsning till nya studenter och en uppmaning att följa
pandemirestriktionerna samt att vaccinera sig.
Namn
Utmärkelsen Årets lärare vid Stockholms universitet går till Matilda
Baraibar, Institutionen för ekonomisk historia och internationella
relationer, Sören Holst, Fysikum, Adam Jacobsson, Nationalekonomiska
institutionen, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen
samt Anna-Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik.
Åsa Borin är ny universitetsdirektör och chef för universitetsförvaltningen.
Hon har sedan i våras varit tillförordnad universitetsdirektör.
Överbibliotekarie Wilhelm Widmark har utsetts till rektorsråd för öppen
vetenskap vid Stockholms universitet.
Rektor Astrid Söderbergh Widding är sedan i somras vice ordförande i
Magna Charta Observatory som värnar autonomi och akademisk frihet.
Universitetsstyrelsen har beslutat att föreslå regeringen att rektor Astrid
Söderbergh Widding, omförordnas för tiden 2022-02-01 – 2025-01-31.
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Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid
Institutionen för språkdidaktik, har utsetts till huvudsekreterare för
utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet.
Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och
estetik, har tilldelats H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i
Serafimerordens band.
Klas Åmark, professor emeritus i historia, har tillsammans med Göran
Sommardal av Svenska Akademien tilldelats Karin Gierows pris för sin
gärning som kunskapsförmedlare.
Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet
och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, har tilldelats
KTH:s stora pris.
Utmärkelsen “Global Swede Award” delas ut för att uppmärksamma
internationella studenter som utmärkt sig inom områden kopplade till
innovation och entreprenörskap och visat sig vara goda representanter för
både Sverige och det egna landet. Årets pristagare vid universitetet är
Riana Harvey från Storbritannien som studerar europeisk immaterialrätt.
Utrikesdepartementet och Svenska Institutet står bakom utmärkelsen
Områdesnämnden för naturvetenskap har utsett mottagare av 2021 års
stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond. Stipendiet har karaktären av
pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till
doktorsexamen. Årets stipendiat är Marcus Högås vid Fysikum.
Johan Sör och Aurora Halili, juriststudenter vid Stockholms universitet,
vann "GTTC Universities Project V" - en internationell tävling i skatterätt
som anordnas av skatteinstitutet The International Bureau of Fiscal
Documentation, IBFD.
Agneta Pantzare har anställts som ekonomichef vid universitetet.
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Evenemang och besök
Den 18–19 maj hölls digital slutkonferens inom projektet CALIE, som står
för Sweden-USA project for collaboration, academic leadership and
innovation in higher education. Det är ett treårigt samarbete mellan Lunds
universitet (koordinator), Stockholms universitet, Uppsala universitet,
Göteborgs universitet, University of California Berkeley, Stanford
University och University of Washington, där universitetsledningarna har
möjlighet att utbyta erfarenheter kring akademiskt ledarskap och
förnyelse av utbildning. Projektet finansieras av Vinnova.
Den 3 juni anordnade Världslitteraturprogrammet ett digitalt samtal om
reseskildringarnas möjligheter och begränsningar, om hur de bidrar till att
skapa världar i litteraturen och i journalistiken. Världslitteraturprogrammet
samlar litteraturvetare och antropologer och har bas vid Stockholms
universitet.
Den 4 juni arrangerades magisterpromotionen, denna gång i digital form.
Den 8 juni ordnade universitetsalliansen Stockholm Trio ett digitalt
evenemang om ”How to accelerate Europe’s recovery and resilience
through research and innovation collaborations”: Bland talarna fanns Jean
Eric Paquet, chef för EU:s direktorat för forskning och innovation, samt
Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr.
Den 18 juni anordnade universitetet ett webbinarium om öppen vetenskap
med bland andra rektor Astrid Söderbergh Widding, riksbibliotekarie Karin
Grönvall och Sven Stafström, GD för Vetenskapsrådet.
Den 29–30 juni genomfördes den första upplagan av Euroscience Policy
Forum under rubriken ”Sustainable Academia: Opening new pathways to
knowledge and the future”. Stockholm trio stod bakom fyra av nio
sessioner och en arrangerades i Aula Magna. Evenemanget var digitalt.
Under Stockholm Pride i början av augusti arrangerade Stockholms
universitet inom ramen för samarbetet Academic Pride ett seminarium om
hur binära könsnormer påverkas av språk.
Under perioden 11 augusti – 19 september arrangerar Accelerator en
utställning om Experimentalfältet.
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Den 13–14 augusti arrangerades den digitala internationella konferensen
”Suffrage Now!” för att uppmärksamma 100 år av allmän rösträtt i
Sverige. Arrangörer var en tvärvetenskaplig grupp av forskare vid
Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Den 19–21 augusti anordnades Nordiska Dyslexikongressen av Svenska
Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen tillsammans med
Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Under kongressen
presenterades aktuell forskning och utveckling inom områden som har
anknytning till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Inspelningar med talare
gjordes i Aula Magna och visades digitalt.
Den 24 augusti anordnade Östersjöcentrum digital Baltic breakfast om
”Healthy coastal ecosystems are crucial to mitigate climate change”.
Den 24 augusti anordnades Orientation Day för nya internationella
studenter. Denna gång i digitalt format med möjlighet att se i efterhand.
Den 27 augusti arrangerades digitala välkomstdagen med information för
nya studenter.
Den 6 september invigdes Centrum för indoeuropeiska språk- och
kulturstudier.
Den 8 september arrangerade Romanska och klassiska institutionen ett
digitalt boksamtal om Frankrike med Fanny Härgestam, författare och
journalist, och Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert och författare.
Utbildning
Antalet personer som har antagits till minst en högskoleutbildning i höst
vid något lärosäte har efter andra urvalet ökat med två procent till totalt
273 011, jämfört med hösten 2020. Det visar statistik från UHR. Vid
Stockholms universitet är antalet antagna till utbildningar som startar i
höst 28 122 personer, jämfört med 26 722 personer under hösten 2020,
en ökning med 5,2 procent. Juristprogrammen vid Stockholms, Uppsala,
Lunds och Göteborgs universitet har flest behöriga sökande.
På grund av lågkonjunkturen som coronapandemin medfört valde allt fler
svenskar att börja studera. Samtidigt minskade antalet inresande
studenter med totalt 14 procent under hösten 2020 jämfört med 2019,
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enligt en analys från SCB. Totalt kom 3 400 utbytesstudenter hösten
2020, vilket är det lägsta antalet sedan 1998. Många utbytesprogram
avbröts på grund av pandemin och en del började istället erbjudas online.
Antalet freemover-studenter ökade marginellt höstterminen 2020 jämfört
med 2019. De freemovers som studerade i Sverige för första gången
minskade däremot. Hösten 2020 minskade utbytesstudenterna från Asien
med 89 procent. Nästan inga utbytesstudenter kom från Nordamerika.
Utbyten mellan Sverige och andra länder inom Europa har inte avbrutits i
lika stor utsträckning, men har ändå halverats.
Regeringen tillsatte i september 2020 en nationell samordnare för
högskoleprovet, med uppdrag att bistå UHR med att genomföra provet
hösten 2020 och våren 2021. I uppdraget ingick även att föreslå en
framtida ansvarsfördelning för högskoleprovet. I det betänkande som nu
lämnats till regeringen föreslås att UHR ska få ansvar för att genomföra
högskoleprovet. De lärosäten som använder provet för urval ska bistå UHR
vid genomförandet. I utredningen föreslås även att det ska regleras i
högskoleförordningen att två högskoleprov per år ska anordnas. Vidare
föreslås en höjning av anmälningsavgiften. Utredningen föreslår också att
UHR får i uppdrag att påbörja en digitalisering av högskoleprovet.
Forskning
Vetenskapsrådet beviljar totalt 79 miljoner kronor till tre forskarskolor vid
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
(MND). MND är värd för forskarskolorna ”RelMaS2: Att göra matematik
och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för
lärarutbildare ” och ”Forskarskola ReMath: Forskning på, om och med
praktikbaserat matematiklärarutbildning”. Dessutom deltar MND i
forskarskolan ”Assess II Kunskapsmätningar inom utbildningssystem”.
MND är också medsökande på ytterligare en forskarskola (ASSESS II),
placerad vid Göteborgs universitet.
Institutionen för pedagogik och didaktik var medsökande i två
forskarskolor som vardera tar emot nio doktorander. De får båda nära 40
miljoner kronor.
Stockholms universitet har beviljats bidrag till fem nya Horisont 2020projekt där universitetet deltar som partner. Ansvariga forskare för
projekten är Paul Zieger vid Institutionen för miljövetenskap, Susa
Niiranen vid Stockholms Resilienscentrum, Karine Elihn vid Institutionen
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för miljövetenskap, Stefano Manzoni vid Institutionen för naturgeografi
och Frida Bender vid Meteorologiska institutionen.
Vetenskapsrådet har beviljat stöd till fem projekt vid Stockholms
universitet inom den nya satsningen på befintlig forskningsinfrastruktur.
Sammanlagt får universitetet 80,2 miljoner kronor. De fem projekten är:
– Östersjöobservatoriet: Ekosystem- och klimatforskning i kustnära
områden (Östersjöcentrum)
– Uppgradering av stabila isotoplaboratoriet (SIL) för att analysera
kombinationer av ”tunga” isotoper som ett nytt verktyg inom
geovetenskap i Sverige (Institutionen för geologiska vetenskaper)
– SciLifeLab Spatial Omics (Institutionen för biokemi och biofysik,
SciLifeLab)
– En optimerad nationell infrastruktur för automatiserade mätningar och
avbildningar av geologiska sedimentkärnor och prover (Institutionen för
geologiska vetenskaper)
– Avancerat mångsidigt svepelektronmikroskop för materialforskning
(Institutionen för material- och miljökemi)
Ytterligare tre projekt där Stockholms universitet är partner får medel.
Centrum för kustekosystem- och klimatforskning (CoastClim) är en ny
mångvetenskaplig satsning som blir möjlig genom en donation från Jane
och Aatos Erkkos stiftelse. Centrumet för samman expertis i
Östersjöområdet inom marinekologi, biogeokemi och atmosfärsforskning
för att få mer integrerad kunskap om hur olika processer i havet och
Östersjöns kustmiljöer samverkar med processerna i atmosfären och vad
det betyder för klimatet. CoastClim bygger vidare på Helsingfors och
Stockholms universitets strategiska samarbete inom Östersjöforskning,
Baltic Bridge.
Ian Cousins vid Institutionen för miljövetenskap har beviljats ett Horisont
2020-bidrag inom ”Gröna given-utlysningen” till projektet ”ZeroPM: Zero
pollution of Persistent, Mobile substances”.
Zahra Kalantari vid Institutionen för naturgeografi har beviljats medel i
innovationsprogrammet Smart Built Environments till ”AI-baserad
kunskapsintegration för omställning av städer och samhällen till
klimatneutralitet”.
Tre forskare vid Stockholms universitet beviljas medel från Formas. Det
rör sig om Anna Christiernsson vid Juridiska institutionen, Marlene
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Ågerstrand vid Institutionen för miljövetenskap, och Aji Mathew vid
Institutionen för material- och miljökemi.
Forskningsprogrammet Mistra TerraClean med KTH som programvärd
tilldelas av Mistra medel för en andra fas. Mistra TerraClean arbetar med
att utveckla smarta och säkra material och tekniker som eliminerar
föroreningar i luft, vatten och mark. I Mistra TerraClean ingår forskare vid
Institutionen för material- och miljökemi.
Fyra forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel av Forte inom
Årliga öppna utlysningen – postdokbidrag. En forskare har beviljats medel
inom utlysningen Internationell postdok.
Ny forskning visar att gravplundring under medeltiden snarare handlade
om återöppnandet av gravar som en del av begravningsceremonin.
Studien har publicerats i tidskriften Antiquity och letts av forskare vid
Institutionen för arkeologi och antikens kultur.
Med hjälp av ultrasnabb elektrondiffraktion har fysiker vid Stockholms
universitet tillsammans med kollegor vid SLAC National Accelerator
Laboratory studerat hur vattenstrukturen ändras efter en snabb förändring
i kvantfördelningen av avstånd i den interna bindningen. Resultaten har
publicerats i Nature.
Putsarfiskhonor har bättre självkontroll än putsarfiskhanar, medan
hanarna är bättre på att lära sig saker. Eftersom putsarfiskar är
hermafroditer och byter kön betyder det att fiskarnas kognitiva förmåga
förändras utifrån vilket kön de har. Det visar forskning från Zoologiska
institutionen publicerad i Royal Society Open Science.
Under en observation av två planeter runt en närliggande stjärna fick
rymdteleskopet CHEOPS oväntat syn på hur en tredje planet passerade
framför stjärnan. Planetens passage avslöjar nya detaljer om en sällsynt
planet utan känd motsvarighet. Bakom studien, publicerad i Nature
Astronomy, står bland annat forskare vid Institutionen för astronomi.
SciLifeLab har av regeringen fått uppdraget att stödja viktiga
samhällsfunktioner att samordnat utöka laboratoriekapaciteten vid
eventuella framtida pandemier.
Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova har presenterat ett förslag på
en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av nya medel inom
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basanslaget. Modellen bygger på att lärosätena själva definierar
profilområden som bedöms av sakkunniga inför att regeringen ska fördela
resurser. Modellen är tänkt att ersätta den nuvarande indikatorbaserade
resursfördelningsmodellen från 2023 och bygger på regeringens
formuleringar i forskningspolitiska propositionen och innebär att
universitet och högskolor, istället för att få anslag på basis av
indikatorerna externa medel och citeringar, ansöker om medel till
strategiska profilområden som de själva definierar. Regeringens
bedömning är att minst 500 miljoner kronor bör fördelas i den nya
modellen för åren 2023 och 2024.
Regeringens utredare Tobias Krantz har överlämnat sin utredning om
forskningens infrastruktur. Utredaren föreslår flera reformer för att
förbättra och utveckla styrningen, bland annat att inrätta en ny myndighet
för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse.
Vetenskapsrådet har inlett en process för att etablera en ny organisation
som kan möta forskningens behov av storskaliga beräknings- och
lagringsresurser. Som ett första steg har Rådet för forskningens
infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet beslutat att inte förnya
finansieringen av den nuvarande organisationen SNIC (Swedish National
Infrastructure for Computing) efter 2022. För att säkerställa att svenska
forskare har tillgång till beräknings- och lagringsresurser samt
användarstöd från 2023 och framåt kommer Vetenskapsrådet och RFI att
påbörja arbetet med att ta fram en ny utlysning.
Övrigt
Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har för andra året i rad
gjort en enkätundersökning om undervisningen online, som besvarades av
drygt 6 000 studenter och över 700 lärare vid universitetet. Resultaten
visar på en rad upplevda förbättringar för studenternas del, som att färre
studenter än förra året tycker att det är svårt att hålla sig till en daglig
struktur som de har satt upp för sina studier. Färre studenter känner sig
hindrade i sina studier på grund av bristen på social kontakt med sina
kurskamrater och lärare. Däremot svarar även i år ungefär en tredjedel av
studenterna att de upplever bristande möjligheter till en god ergonomi.
Stockholms universitet hamnar på plats 74 i 2021 års Academic Ranking
of World Universities (ARWU eller Shanghairankningen). Universitetet
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ligger på andra plats bland Sveriges lärosäten. Främst i Sverige rankas
Karolinska Institutet på plats 42 i världen, följt av Stockholms universitet
på plats 74 och Uppsala universitet på plats 78.
Stockholms universitet rankas på första plats i Sverige när det gäller nio
ämnen i Shanghairankningens ämnesrankning för 2021. De ämnen där
Stockholms universitet fick en förstaplacering i Sverige är: geovetenskap,
atmosfärsvetenskap, geografi, oceanografi, miljövetenskap & teknik,
ekonomi, och sociologi. Inom kemi fick Stockholms universitet en delad
första plats nationellt och även en delad första plats nationellt i ämnet
utbildning. Stockholms universitets bästa placering är inom geografi, med
plats 14 i världen.
Stockholms universitet hamnar på plats 148 i årets upplaga av QS World
University Rankings. Placeringen är bättre än förra årets placering på 181.
Bland svenska lärosäten hamnar Stockholms universitet på femte plats
och Lunds universitet återfinns på första plats.
Stockholms universitet rankas i år på plats 176 i Times Higher Education
World University Rankings, jämfört med plats 183 år 2020. Bäst rankat
bland svenska universitet är Karolinska Institutet, med plats 39. Övriga
svenska universitet på topp 250-listan är Lunds universitet på plats 116,
Uppsala universitet på plats 131, samt Göteborgs universitet på plats 185.
Universitetet har återfått sitt certifikat enligt miljöstandarden ISO 14001.
Universitetet har varit utan miljöcertifikat sedan 2019 på grund av
upphandlingsproblem med den tidigare externa revisorn.
Stockholms universitet har skrivit under en uppmaning, koordinerad av
Scholars at Risk, som innehåller rekommendationer för att stödja
afghanska forskare, studenter och företrädare för civilsamhället.
Allmänhetens förtroende för forskare respektive universitet och högskolor
har i flera år legat stabilt runt 60 procent. I 2020 års SOM-undersökning,
där Vetenskap & Allmänhet samarbetar med SOM-institutet, uppger 62
procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för universitet och
högskolor. Motsvarande resultat för forskare är 67 procent.
Skillnaderna mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är
små, men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel. Det
visar en studie från Vetenskapsrådet. Studien pekar ut två huvudsakliga
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orsaker: Dels är kvinnor i högre grad verksamma inom forskningsfält som
utmärks av en hög andel undervisning, vilket ger dem sämre möjligheter
att meritera sig vetenskapligt. Dels möter kvinnor generellt svårigheter i
lite högre grad än män.
Universitetet i media 18 maj 2021 – 3 september 2021
Forskare som publicerat sig på debattplats i de större medierna:
Här samlar vi ett urval av de forskare på Stockholms universitet som
publicerats inom sina respektive forskningsområden på debatt- eller
krönikeplats i de större medierna.
Staffan Carlshamre, professor emeritus i teoretisk filosofi vid Filosofiska
institutionen, med ”Vi måste ta ansvar för skapandet av Israel” på
Aftonbladet Debatt.
Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för
internationell ekonomi, och Johanna Rickne, professor i nationalekonomi
vid Institutet för social forskning, m.fl. med ”Det pågår ingen elitisering av
svensk politik” på DN Debatt.
Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur
och estetik, med ”Verket som ställer den svenska litteraturhistorien på
ända” på DN Kulturdebatt.
Victor Galaz, docent i statsvetenskap vid Stockholms Resilienscentrum,
med ”Är det så klokt med artificiell intelligens?” på SvD Under strecket.
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Juridiska institutionen, med
”Boliden förvränger historieskrivningen” på SvD Debatt.
Faradj Koliev, forskare i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga
institutionen, med ”Det finns sätt att hjälpa uigurerna” på SvD Debatt.
Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Filosofiska
institutionen, m.fl. med ” ”Schweiz är för dödshjälp vad Polen var för
aborter” på DN Debatt.
Anders Björklund, professor emeritus i nationalekonomi vid Institutet för
social forskning, med ”Sverige är inte ett land med stor och växande
ojämlikhet” på DN Debatt.
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Anna Christiernsson, docent och biträdande lektor i miljörätt, och Brita
Bohman, lektor i miljörätt, båda vid Juridiska institutionen, med ”Dags att
i grunden förändra vår relation till havet” på GP Debatt.
Åsa Backlund, universitetslektor i socialt arbete, Eva Fromholz,
universitetslektor i juridik, båda vid Institutionen för socialt arbete, Andrea
Dunlavy, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Mirjam
Hagström, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, René LéonRosales, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, båda vid Barnoch ungdomsvetenskapliga institutionen, Anders Hjern, professor i social
epidemiologi, Helena Honkaniemi, doktorand, Sol Pia Juáres, docent i
folkhälsovetenskap, alla vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Maria
Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för
svenska och flerspråkighet, Åsa Sundelin, universitetslektor i pedagogik
vid Institutionen för pedagogik och didaktik samt Ben Wilson, docent i
demografi vid Institutionen för sociologi, m.fl. med "Stoppa den nya
utlänningslagen" på GP Debatt.
Erik Sjödin, universitetslektor i civilrätt vid Institutet för social forskning,
med ”Nya las kan leda till mer oförutsägbara uppsägningar” på DN Debatt.
Constanza Vera Larrucea, timlärare vid Statsvetenskapliga institutionen,
m.fl. med ”Återvändare i Afghanistan vill tillbaka till Sverige” på DN
Debatt.
Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska
institutionen, med ”Bostadspolitiken är farligt motsägelsefull” på SvD
Debatt.
Petter Sandgren, universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för
pedagogik och didaktik, med ”Ett klasspecifikt elddop in i vuxenlivet” på
SvD Under strecket.
Olof Ruin, professor emeritus i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga
institutionen, med ”Nu liknar Sverige och Finland varandra igen” på SvD
Under strecket.
Magnus Ullén, professor i engelska vid Engelska institutionen, med ”Rätt
och fel sätts ur spel” på DN Kulturdebatt.
Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Institutionen för
Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier, med ”Presidenten bör utöva ett
moraliskt ledarskap” på SvD Under strecket.
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Nils Funcke, universitetsadjunkt vid Institutionen för mediestudier, med
”JK:s åtal mot Cissi Wallin är problematiskt” på SvD Debatt.
Ian Higham, universitetslektor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga
institutionen, med ”Att tillåta diskriminerande vårdval går mot FNprinciper" på DN Debatt.
Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia och naturgeografi vid
Historiska institutionen, med ”Översvämningarna var lika vanliga förr” och
”Därför har elden tagit fart i skogarna” på SvD Under strecket.
David Collste, postdoktor i hållbar utveckling, My Sellberg, forskare, båda
vid Stockholms Resilienscentrum, Paul Glantz, docent i
atmosfärsvetenskap, Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi, båda
vid Institutionen för miljövetenskap, Caroline Greiser, postdoktor, Mats
Björk, professor i marin växtfysiologi, båda vid Institutionen för ekologi,
miljö och botanik samt Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi
vid Institutionen för geologiska vetenskaper, m.fl. med ”Vi måste genast
sluta utvinna fossil energi” på Aftonbladet Debatt.
Victor Galaz, docent i statsvetenskap vid Stockholms Resilienscentrum,
med ”Nollvisionen har blivit ett sätt att slippa agera” på SvD Under
strecket.
Filippo Valguarnera, docent och universitetslektor i rättshistoria vid
Juridiska institutionen, med ”Expressen förstår inte hur universitet
fungerar” på Expressens ledarblogg.
Per Carlbring, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen, m.fl.
med ”Psykologiforskning kan lösa problemet med elsparkcyklarna” på DN
Debatt.
Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska vid Institutionen för slaviska och
baltiska språk, finska, nederländska och tyska, med ”Språkliga
symbolfrågor kan avgöra tyska valet” på SvD Under strecket.
Felipe Estrada, professor i kriminologi, och Tove Pettersson, professor i
kriminologi, båda vid Kriminologiska institutionen, med ”Syna felaktig bild.
Politiker blundar för forskning i debatten om brott och invandrare” på DN
Kulturdebatt.
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John Hassler, professor i makroekonomi vid Institutet för internationell
ekonomi, m.fl. med ”Klimatet viktigare än politiska vinster på svenska
särlösningar” på DN Debatt.
Forskare som uttalat sig i sin expertroll:
Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap, samt Elina Druker,
professor i litteraturvetenskap, båda vid Institutionen för kultur och
estetik, har i flera medier kommenterat Alfons Åberg-skaparen Gunilla
Bergströms bortgång.
Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, intervjuades av
TT med anledning av de nya dykningarna vid Estonia där Stockholms
universitet bistår Statens haverikommission. Ett flertal TT-artiklar har
producerats under perioden om dykningarna och där Stockholms
universitet omnämns.
Efter en tweet från Centrum för paleogenetik spreds nyheten om
grottlejonet Sparta över världen och plockades bland annat upp av CNN
och NBS News där Love Dalén, professor i evolutionär genetik,
intervjuades. I anslutning till det skickade universitetet presstips till
svenska redaktioner där bland annat DN, SVT och Aftonbladet plockade
upp nyheten.
I en TT-artikel som spreds i bland annat SvD och Aftonbladet
kommenterar Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Meteorologiska
institutionen, och Gunhild Rosqvist, professor i naturgeografi vid
Institutionen för naturgeografi, FN:s senaste klimatrapport. Gunilla
Svensson har även under perioden kommenterat exempelvis
skogsbränderna i Kalifornien.
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Juridiska institutionen,
intervjuades i flera medier om situationen med Cementa och
kalkbrytningen på Gotland.
Flera forskare vid universitetet intervjuades av större medier som DN, SVT
med flera i anslutning till de extrema skyfall som drabbade Europa under
sommaren. Däribland ovan nämnda Gunilla Svensson, Michael Tjernström,
professor i gränsskiktsmeteorologi vid Meteorologiska institutionen, Zahra
Kalantari, docent inom hydrologi, och Fernando Jaramillo, docent i
naturgeografi, båda vid Institutionen för naturgeografi.
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Efter misstroendeförklaringen mot Stefan Löfven och hans återval till
statsminister kommenterade Tommy Möller, professor i statsvetenskap, s
och Jan Teorell, professor i statsvetenskap, båda vid Statsvetenskapliga
institutionen processen med regeringsbildningen i medier som Ekot, SVT,
DN m.fl.
Exempel på pressaktiviteter som fått genomslag i media:
Ett internationellt pressmeddelande om att den globala situationen med
plastföroreningar i naturen börjar närma sig en brytpunkt fick genomslag i
ett 40-tal internationella medier, bland annat brittiska The Independent
och Tribune India.
Den årliga mätningen av Kebnekaises sydtopp fick, precis som tidigare år,
ett brett medialt genomslag. Några av medierna där nyheten lyftes var
DN, Sveriges Radio, Sky News och Haaretz.
I en studie från Centrum för paleogenetik har forskare analyserat
arvsmassan hos alla nu levande noshörningsarter samt tre utdöda arter
och kan på det sättet fylla i kunskapsluckor om hur släktskapen mellan
arterna ser ut. Studien uppmärksammades bland annat av Science Times
och Gizmodo.
Värt att notera är att flera av de forskare som flitigt figurerar i media för
att kommentera aktuella ämnen, som till exempel klimatförändringar,
finns på universitetets expertlistor som pressmeddelanden skickats ut om.

