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Information till universitetsstyrelsen inför sammanträdet den 16 
september 2019 
 
Informationen täcker perioden 28 maj – 30 augusti 2019 och är 
sammanställd av Rektors kansli samt Sektionen för kommunikation vid 
Samverkansavdelningen på rektors uppdrag. 

Rektorsbeslut 
 
Rektor har beslutat att befordra följande personer till professorer: 

Una Cunningham till professor i språkdidaktik med inriktning mot engelska 
vid Institutionen för språkdidaktik, 

Ilia Bider till professor i data- och systemvetenskap med inriktning mot 
informationssystem vid Institutionen för data- och systemvetenskap, 

Daniel Daley till professor i biokemi vid Institutionen för biokemi och 
biofysik, 

Henrik Hansson till professor i data- och systemvetenskap vid 
Institutionen för data- och systemvetenskap, 

Joakim Tillman till professor i musikvetenskap vid Institutionen för kultur 
och estetik, 

Johan Edman till professor i kriminologi vid Kriminologiska institutionen, 

Nils Edling till professor i historia vid Historiska institutionen, 

Taras Bodnar till professor i matematisk statistik vid Matematiska 
institutionen och 

Annemarie Luger till professor i matematik vid Matematiska institutionen. 

Haralambos Mouratidis har anställts som gästprofessor i data- och 
systemvetenskap med inriktning informationssäkerhet vid Institutionen för 
data- och systemvetenskap. 
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Rektors blogg i urval  

Media for all, 18 juni 
Film från den internationella forskningskonferensen Media for all som 
invigdes av rektor i Aula Magna. 

Klimatarbetet i fokus, 24 juni 
Om klimatarbetet vid Stockholms universitet och då bland annat 
Hållbarhetsforum som arrangeras i slutet av oktober. 

Almedalen 2019, 4 juli 
Om universitetets deltagande i Almedalsveckan där bland annat 
universitetsalliansen Stockholm trio lanserades. 

Klimatupprop – och CIVIS-nätverket, 17 juli 
Som första svenska lärosäte har Stockholms universitet undertecknat ett 
upprop om ”climate emergency”. Möte inom universitetsnätverket CIVIS 
tas också upp. 

Namn 

Pedagogiska priset Årets lärare 2019 går till Christoffer Carlsson, 
universitetslektor vid Kriminologiska institutionen, Nicklas Selander, 
biträdande lektor vid Institutionen för organisk kemi och Helena Bani 
Shoraka, universitetslektor vid Institutionen för svenska och 
flerspråkighet. 

Av de fem Pro Futura-forskare som Riksbankens Jubileumsfond utsett är 
två från Stockholms universitet. Det är Linn Holmberg, forskare och lärare 
i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, samt Kieron Barclay, 
gästforskare vid Sociologiska institutionen.  

Sabina Cehajic-Clancy vid Sarajevo School of Science and Technology och 
nominerad av Psykologiska institutionen, får ett Riksbankens 
Jubileumsfonds 1 year research grant. 

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

https://rektorsblogg.su.se/2019/06/18/media-for-all/
https://rektorsblogg.su.se/2019/06/24/klimatarbetet-i-fokus/
https://rektorsblogg.su.se/2019/07/04/almedalen-2019/
https://rektorsblogg.su.se/2019/07/17/klimatupprop-och-civis-natverket/
https://www.sdgaccord.org/climateletter
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Annika Sandén, docent vid Historiska institutionen, har tilldelats Stora 
historiepriset. Hon får priset för sin förmåga att nå ut till en bredare 
allmänhet så att historisk forskning och kunskap kommer fler till del. 

Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid Institutionen för material- och 
miljökemi, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för kemi.  

Erik Lindahl, professor i biofysik vid Institutionen för biokemi och biofysik 
och Science for Life Laboratory, har valts in i Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien. 

Per-Olof Mattsson, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur 
och estetik, tilldelas Nexø Fondens pris. Han får det för sin bok “Martin 
Andersen Nexø – den nordiska arbetarlitteraturens pionjär”. 

Frida Bender, docent i meteorologi vid Meteorologiska institutionen, och 
Ewa Machotka, docent i konst och visuell kultur i Japan vid Institutionen 
för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, har valts in i Sveriges unga 
akademi. 

Jenny Berglund, professor i religionsdidaktik vid Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, har valts till 
generalsekreterare för the European Association for the Study of Religions. 

Ester Pollack och Sigurd Allern vid Institutionen för mediestudier tilldelas 
Kurslitteraturprisets hederspris 2019 för boken "Källkritik! Journalistik i 
lögnens tid”.  

Nils Wahl har utsetts till ny domare i EU-domstolen. Han är professor i 
europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet och har tidigare 
arbetat som domare i Europeiska unionens tribunal och som 
generaladvokat vid EU-domstolen. 

Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Institutionen för 
ekonomisk historia och ordförande för Svenska Pugwash, har av Svenska 
Läkare mot Kärnvapen tilldelats Anti-atombombsdiplomet. 

Richard Swedberg, professor emeritus i sociologi vid Cornell University, är 
innehavare av Scores gästprofessur i offentlig organisation under läsåret 
2019-2020.  

Regeringen har utsett nomineringspersoner för landets statliga universitet 
och högskolor. Dessa har i uppgift att ta fram förslag på externa 

https://www.su.se/profiles/jebe9474-1.367972
http://www.easr.eu/
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styrelseledamöter. Nomineringspersoner för Stockholms universitet är 
Susanna Axelsson, generaldirektör för Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering och universitetets tidigare rektor Kåre Bremer. 

Evenemang och besök 
 
Den 3-4 juni arrangerades Förskolesummit i Aula Magna av Stockholms 
universitet och Stockholms stad. Det är en konferens som samlar forskare 
och förskolans pedagoger i en gemensam strävan efter en verksamhet 
som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Den 4 juni anordnades ett symposium i Aula Magna om svensk-polska 
förbindelser under tidig modern tid och polskt kulturarv i svenska 
samlingar. Arrangörer var Polska Institutet samt Institutionen för slaviska 
och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. 

Den 8-14 juni arrangerades European Conference on Information Systems 
– ECIS 2019 i Stockholm och Uppsala. Temat var ”Information Systems 
for a Sharing Society”. Institutionen för data- och systemvetenskap var en 
av arrangörerna. 

Den 10 juni besökte statsrådet Jacqueline Poh från Singapore Sociologiska 
institutionen för att informera sig om familjepolitik. 

Den 11 juni arrangerade Östersjöcentrum Baltic Breakfast om 
fosforläckage till havet på Scandic Klara. 

Den 12 juni delades Svend Pedersen Lecture Award 2019 ut. Priset gick till 
Nathalie Sinclair, professor vid Simon Fraser University. Pristagaren höll 
även en öppen föreläsning. 

Den 17 juni arrangerade AlbaNova och Nordita en föreläsning med Saul 
Perlmutter, Nobelpristagare i fysik och professor vid University of 
California i Berkeley, om ”Science, Reality, and Credibility”. 

Den 17-18 juni arrangerade The Berkeley Comparative Equality and Anti-
Discrimination Law Study tillsammans med Juridicum konferensen 
“Comparative Equality and Anti-Discrimination Law”. 

Den 17–19 juni arrangerades konferensen ”Media for All” för första 
gången i Skandinavien och det vid Stockholms universitet. Konferensen 
handlade om medieöversättning och medietillgänglighet, på plats fanns 

http://ecis2019.eu/
http://ecis2019.eu/
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forskare från hela världen liksom representanter för medieindustrin. Värd 
var Tolk- och översättarinstitutet. 

Den 19-20 juni reste rektorerna vid sju svenska universitet, bland annat 
Stockholms universitet, tillsammans med företrädare för universiteten 
med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur, till London för att träffa 
brittiska rektorer och andra företrädare inom forskning och utbildning. 

Under Almedalsveckan i början av juli medverkade Stockholms universitet 
i ett samarrangemang om hållbarhet tillsammans med Stockholm – 
Uppsala Universitetsnätverk (SUUN). Där var det bland annat 
paneldiskussion med representanter från forskningsfinansiärer, näringsliv, 
studentorganisationer och politik kring hur universiteten kan bidra till ett 
hållbart samhälle. Rektorerna för Handelshögskolan, Stockholms 
universitet, KTH, SLU, KI och Uppsala universitet deltog även. 
Universitetsalliansen Stockholm trio presenterades under Almedalsveckan 
av rektorerna för KI, KTH och Stockholms universitet. Östersjöcentrum var 
vidare medarrangör till flera seminarier om Östersjön. Som vanligt deltog 
dessutom ett stort antal forskare från universitetet i olika evenemang av 
andra aktörer. 

Den 3 augusti deltog Stockholms universitet och Stockholm universitets 
studentkår i Prideparaden under parollen ”Academic Pride”, som är ett 
samarbete mellan flera av Stockholms lärosäten och studentkårer. 

Den 14-18 augusti arrangerade bland andra Institutionen för kultur och 
estetik en av världens största internationella forskarkonferenser inom 
området barn- och ungdomslitteratur. Konferensen, IRSCL Congress 2019, 
var på Stockholm City Conference Centre och samlade nära 500 forskare.  

Den 19-23 augusti arrangerade Östersjöcentrum Baltic Sea Science 
Congress 2019 i Aula Magna. Närmare 400 forskare delade kunskap om 
Östersjön. Bland talarna fanns miljö- och klimatminister Isabella Lövin. 

Den 28 augusti invigde Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen sina 
nya lokaler i Frescati Backe.  

Sista veckan i augusti anordnades flera aktiviteter för att ta emot 
nyanlända studenter vid Stockholms universitet. På Arlanda möttes de av 
studentambassadör och bussar som tog dem till Stockholm. Den 28 
augusti var det välkomstträff med information i Aula Magna och under 
veckan erbjöds flera sociala aktiviteter. 
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Den 30 augusti arrangerades välkomstdag för nya studenter i Aula Magna. 
Studenterna fick information om studier och studentliv samt möjlighet att 
träffa olika funktioner inom universitetet och studentföreningar.  

En särskild introduktion hölls samma dag för lärarstudenterna, där 
utbildningsminister Anna Ekström medverkade med ett anförande.  

Utbildning 

Antalet förstahandssökande till vårens internationella kurser vid 
universitetet ökar med 23 procent jämfört med vårterminen 2019. För 
hela landet ökar antalet sökande till internationella kurser och program på 
grundnivå med 5 procent och antalet sökande till masterprogram med 34 
procent. 

En granskning av Universitetskanslersämbetet visar att antalet 
disciplinärenden ökat med 51 procent jämfört med 2015. Plagiering är den 
vanligaste orsaken till disciplinåtgärder, näst vanligast är att använda 
fusklappar eller otillåtna hjälpmedel. Stockholms universitet har flest 
disciplinåtgärder, 145 stycken, följt av Linköpings universitet och 
Mälardalens högskola. Flest disciplinära åtgärder per student har 
Mälardalens högskola och Södertörns högskola med 1,08 procent. 
Stockholms universitet återfinns på plats nio med 0,55 procent. 

Forskning 
 
Mistra satsar tillsammans med industrin 100 miljoner kronor på 
forskningsprogrammet SAFECHEM som har som mål att skapa en hållbar 
kemiindustri och minska exponeringen av farliga ämnen. SAFECHEM 
koordineras av Svenska Miljöinstitutet (IVL). Den totala budgeten är på 
100 miljoner kronor, varav 70 miljoner från Mistra och 30 miljoner från 
industrin. Cirka en tredjedel av summan går till Stockholms universitet. 
Lennart Bergström, professor i materialkemi, och Magnus Breitholz, 
professor i ekotoxikologi, har koordinerat ansökan från universitetet. 

I början av augusti påbörjades en polarexpedition på isbrytaren Oden till 
Ryderglaciären på norra Grönland med forskare från Sverige, USA och 
Kanada. Expeditionen pågår till början av september. Martin Jakobsson, 
professor i maringeologi och geofysik vid Institutionen för geologiska 
vetenskaper, är en av två vetenskapliga ledare. Det övergripande syftet är 
att förstå orsaker till dynamiska förändringar av de flytande delarna av 
glaciärer som dränerar nordvästra Grönlandsisen. På expeditionen finns 



  7 (13) 

 

 

 

även arkeologer från Stockholms universitet med för att söka efter DNA 
som kan beskriva hur Grönland koloniserats. 

I början av sommaren ledde Margareta Hansson, professor i 
miljövetenskap med inriktning mot naturgeografi och kvartärgeologi, 
borrningarna i ett iskärneprojekt på Grönland. The East Greenland Ice-
core Project koordineras av Center for Is og Klimat i Danmark och syftar 
till ökad kunskap om hur inlandsisen reagerar på temperaturökningarna, 
hur snabba isströmmar fungerar och hur de kommer att bidra till 
havsnivåhöjningen. 

Fem forskningsprojekt vid Stockholms universitet har beviljats EU-medel 
inom utlysningen MSCA-ITN (Marie Sklodowska-Curie Innovative Training 
Networks). Universitetet är koordinator i ett av dem, där Ian Cousins vid 
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är ansvarig forskare, 
och partner i de återstående fyra. Samtliga projekt inkluderar partners 
från ett flertal länder. 

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

Projektet “Financial contracts, small firm growth, and job creation: 
experimental evidence from Uganda” får stöd av brittiska vetenskapsrådet 
ESRC om närmare 100 000 pund. Projektet koordineras av Andreas 
Madestam, forskare vid Nationalekonomiska institutionen, och inkluderar 
partners från Israel, Italien och Uganda. 

Sju unga forskare vid SU har beviljats internationell postdok från 
Vetenskapsrådet för våren 2019. 

Christopher Stroud, professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, 
beviljas av Riksbankens jubileumsfond ett anslag för ”Språkligt 
medborgarskap: Dekoloniala dialoger” inom satsningen Mixade metoder. 

Åtta forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel i Fortes 
riktade utlysningar Arbetslivets utmaningar respektive Åldrande och hälsa. 
Forte tilldelar även Stockholms universitet ett postdok-bidrag. 

Forskare vid Stockholms universitet, New York University och 
Northwestern University visar i en studie stora likheter mellan dofthjärnan 
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hos människor och råttor, vilket kan hjälpa oss att utveckla nya mediciner 
mot Alzheimers sjukdom. Personer med svårigheter att identifiera dofter 
har nämligen större risk att utveckla sjukdomen. Jonas Olofsson, docent i 
psykologi, är huvudförfattare till studien.  

Häften av de metallföremål som hittas vid arkeologiska utgrävningar 
slängs och det saknas uttalade riktlinjer för vad som ska bevaras. Det 
visar en studie i samarbete mellan Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur samt Statens historiska museum.  
 
Regeringen har överlämnat lagrådsremissen Etikprövning av forskning – 
tydligare regler och skärpta straff till Lagrådet. Remissen innehåller förslag 
om ändringar i etikprövningslagen, bl a att forskningshuvudmannens 
ansvar för information, kontroll, utbildning och uppföljning förtydligas och 
att underlåtelse att vidta åtgärder kan bli straffbart. 

Den 27 juni utfärdades en ny lag om ansvar för god forskningssed och 
prövning av oredlighet i forskning. Lagen fastslår att forskare ansvarar för 
att följa god forskningssed i sin forskning. Forskningshuvudmännen ska 
dock även fortsättningsvis hantera avsteg från god forskningssed. 
 
Övrigt 

En universitetsallians av internationell modell har etablerats mellan 
Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Syftet är att stärka 
utvecklingen i Stockholmsregionen och synliggöra den framstående 
forsknings- och utbildningsmiljö som de tre lärosätena tillsammans utgör. 
Den 27 maj undertecknade rektorerna överenskommelsen som underlättar 
för de tre universiteten att ingå gemensamma samarbeten med universitet 
runt om i världen. Överenskommelsen syftar inte till ett framtida 
samgående mellan universiteten, men vissa gemensamma funktioner 
inrättas för Stockholm trio, till exempel ett samordningssekretariat.  

Universitetsalliansen CIVIS (European Civic University Alliance), där 
Stockholms universitet ingår tillsammans med sju andra universitet, är ett 
av sjutton utvalda pilotprojekt som får anslag inom Europeiska 
kommissionens utlysning ”European Universities”. I CIVIS ingår: Aix 
Marseille Université (Frankrike), National and Kapodistrian University of 
Athens (Grekland), University of Bucharest (Rumänien), Université Libre 
de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), 
Sapienza Università di Roma (Italien), Stockholms universitet och 
Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland). Ytterligare fem svenska 

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=51883&eml=per.larsson@su.se&rid=1164673
http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=51883&eml=per.larsson@su.se&rid=1164673
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lärosäten deltar i projekt som får finansiering inom ”European 
Universities”.  

Forskningsinstitutet RISE och Stockholms universitet har tecknat ett 
ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. I 
ett inledande skede ska parterna samarbeta inom områdena digitalisering 
i skolan, material- och miljökemi samt psykologi. RISE har tidigare tecknat 
avsiktsförklaringar med Lunds universitet och Uppsala universitet. 
Diskussioner om ramavtal förs med flera andra lärosäten. 

Stockholms universitet och IBM Sverige fördjupar sin mångåriga 
samverkan. Överenskommelsen löper inledningsvis över fyra år och 
intentionen är att säkerställa kontinuerliga projekt inom de fyra 
fokusområdena utbildning, forskning, arbetsmarknad och nätverkande.  

Stockholms universitet hamnar på plats 73 i 2019 års Academic Ranking 
of World Universities (ARWU), Shanghairankningen. Årets placering 
innebär att Stockholms universitet går fram fyra placeringar jämfört med 
2018. Karolinska Institutet rankas främst bland de svenska lärosätena, på 
plats 38, och Uppsala universitet på plats 62. 

Geografi vid Stockholms universitet ligger på plats nio bland 
geografiutbildningarna i världen enligt 2019 års Academic Ranking of 
World Universities. Stockholms universitet är bland de femtio bästa i 
världen i sex ämnen: Geografi (9), Atmosfärsvetenskap (23), 
Miljövetenskap (23), Sociologi (30), Ekologi (31) och Oceanografi (45). 

Stockholms universitet hamnar på plats 191 i QS World University Ranking 
2020, upp nio steg jämfört med förra årets placering. Nationellt hamnar 
Stockholms universitet på femte plats efter Lunds universitet (92), KTH 
(98), Uppsala universitet (116) och Chalmers tekniska högskola(140). De 
ämnen vid Stockholms universitet som rankas inom topp hundra i världen 
är bland annat miljövetenskap (30), socialpolitik och administration (31), 
sociologi (33), lingvistik (42) samt geografi (46). 
 
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (Stint), 
tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i 
Sverige är. Av de 28 lärosäten som indexet omfattar får tre maximala fem 
stjärnor: Handelshögskolan i Stockholm, KTH och Chalmers. Sju lärosäten 
får fyra stjärnor, varav Stockholms universitet är ett.  

Från den 15:e juli kan forskare vid Stockholms universitet publicera sig 
utan avgift i drygt 500 open access-tidskrifter från Springer Nature. 



  10 (13) 

 

 

 

Pilotavtalet som tecknats mellan det nationella Bibsamkonsortiet och 
Springer Nature finansieras till lika delar av forskningsfinansiärer och 
forskningsinstitutioner, där Stockholms universitet är ett av nära 30 
lärosäten som står bakom. 

Regeringens särskilda utredare Anna Tansjö har överlämnat ett 
delbetänkande med förslag på kontroller vid högskoleprovet. Utredningen 
föreslår att nya lag- och förordningsbestämmelser ska tillämpas första 
gången vid högskoleprovet hösten 2020. 

Universitetskanslersämbetets årsrapport visar att allt fler studenter och 
anställda på svenska universitet och högskolor kommer från andra länder. 
Fler än var tredje doktorand är utländsk och 78 procent av postdoktorerna 
har rekryterats från andra länder eller har utländsk bakgrund. En motsatt 
trend är att svenska studenter som väljer att åka utomlands och studera 
har minskat. För första gången på flera år ökade antalet helårsstudenter 
läsåret 2017/18.  

Under sommaren deltog 100 tjejer i årskurs 5-9 på grundskolan i en 
sommarkurs för tjejer som anordnades av Vetenskapens hus på Kemiska 
övningslaboratoriet. Syftet var att väcka intresse för naturvetenskap, 
teknik och matematik bland tjejer. Samarbetspartners för årets 
sommarkurs var KTH och SU, Scania, Equinix, FLIR.  
 
Under sommaren har ett nytt ”forskarhus” byggts vid Tarfala 
forskningsstation som ersätter en av de gamla byggnaderna.  

Universitetet i media 27 maj – 26 augusti 2019 
 
Forskare som publicerat sig på debattplats i de större medierna: 
Ruhi Tyson, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och 
didaktik, med ”Läroplaners påverkan överdrivs” på SvD Debatt. 

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga 
institutionen, med ”Valet är ett styrkebesked för EU:s legitimitet” på SvD 
Debatt. 

Christoph Humborg, professor i biogeokemi och vetenskaplig ledare vid 
Östersjöcentrum, Henrik Svedäng och Sofia Wikström, båda docenter i 
marinekologi vid Östersjöcentrum, med ”Yrkesfiskarna är fel ute om krisen 
för torsken” på SvD Debatt. 
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Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi, med "Integrationsproblemen i Sverige sticker ut i 
en nordisk jämförelse" på DN Ledare. 

Johan Lagerkvist, professor i Kinas språk och kultur vid Score samt 
föreståndare vid Forum för Asienstudier, med ”När ska vi sluta dansa efter 
Pekings pipa?” på SvD Under strecket, samt med ”Protester i Hongkong 
väcker hopp om revansch” på DN Kultur. 

Åsa Sundelin, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, m.fl. 
med ”Riv upp den djupt orättvisa gymnasielagen” på SvD Debatt. 

Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi, m.fl. med ”Svenska bostadsmarknaden fungerar 
sämre än någonsin” på DN Debatt.  

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Juridiska institutionen, med ”Så 
kan alla utnyttja sina rättigheter i kampen för klimatet” på DN Kultur. 

Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell 
ekonomi, med ”Låt FN:s klimatkonferens införa global koldioxidskatt” på 
DN Debatt.  

Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Institutionen för 
Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier, med ”Kravallerna som bidrog till 
en friare syn på sex” på SvD Under strecket, samt med "Åkesson vill bara 
värna vissa rättigheter" på SvD Debatt. 

Hans-Roland Johnsson, fil dr i franska vid Romanska och klassiska 
institutionen, med ”Plötsligt fylldes Bibeln av sinnlighet och åtrå” på SvD 
Under strecket. 

Lena Holmquist, docent i laborativ arkeologi, Sven Kalmring, gästforskare 
och Kerstin Lidén, professor i laborativ arkeologi, alla vid Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur, med ”Världsarvet Birka är hotat – ta ditt 
ansvar, Amanda Lind!” på SvD Kulturdebatt. 

Joakim Westerlund, universitetslektor i psykologi vid Psykologiska 
institutionen, m.fl. med "Betygssystemet slår ut för många elever" på SvD 
Debatt. 

Adam Kjellgren, doktorand i idéhistoria vid Institutionen för kultur och 
estetik, med "Därför är en strategisk hopplöshet klimatutmaningarnas 
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hopp" på DN Kultur. 
 
Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia vid Historiska 
institutionen, med "Europas långa kamp mot missväxt och svält" på SvD 
Under strecket. 

Daniel Pedersen, forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur 
och estetik, med "Dags att bränna Franz Kafkas manuskript" på DN Kultur. 

Charlotte Alm, docent i psykologi vid Psykologiska institutionen och 
Michael Tärnfalk, universitetslektor i socialt arbete vid Institutionen för 
socialt arbete, med ”Ingen vill ta hand om barn som begått grova brott” 
på DN Debatt.  

Forskare som uttalat sig i sin expertroll: 
Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeteorologi vid Meteorologiska 
institutionen, hördes inte bara i Sommar i P1 utan har även intervjuats om 
klimatpåverkan och extremvärme i flera medier under sommaren. Flera 
andra forskare vid universitetet har också kommenterat klimatet utifrån 
olika perspektiv. Bland andra Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid 
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, om klimatångest, 
Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Meteorologiska institutionen 
och Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid 
Institutionen för geologiska vetenskaper, om glaciärernas smälttakt på 
Arktis, Nina Kirchner, universitetslektor och föreståndare vid Bolincentret 
för klimatforskning om extremväder och Johan Kuylenstierna, adjungerad 
professor vid Institutionen för naturgeografi om såväl klimatpanik som hur 
bränderna i Amazonas påverkar klimatet. 

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen, har 
kommenterat fallet Asap Rocky i alla större medier.  

Efter införande av den nya röklagen syntes en stor ökning av köpta 
nikotinläkemedel. Detta kommenterades i media av Tove Sohlberg, 
forskare vid Sociologiska institutionen.  

Petra Lindfors, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen, har 
pratat om semesterstress och jobbstart efter semestern i media. 

Situationen i Kina har kommenterats av Torbjörn Lodén, professor 
emeritus i Kinas språk och kultur vid Institutionen för Asien- Mellanöstern- 
och Turkietstudier och Paul Levin, föreståndare vid Institutet för 
Turkietstudier. 
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Inför sommarens förmodade ökning av alkoholdrickande intervjuades 
Jukka Törrönen, professor i sociologi vid Institutionen för 
folkhälsovetenskap, om varför vissa blir beroende av alkohol. 

Drude Dahlerup, professor emeritus i statsvetenskap vid 
Statsvetenskapliga institutionen, kommenterade valet i Danmark i ett 
flertal medier. 

Exempel på pressaktiviteter som fått genomslag i media: 
Genom historien har södra Europa tenderat att bli torrare och norra 
Europa fuktigare under varmare klimatperioder. Samtidigt faller de nutida 
trenderna i sommartorka hittills inte utanför ramen för de senaste tolv 
århundradenas naturliga variationer. Det visar en ny internationell studie, 
ledd från Stockholms universitet, som studerat sambandet mellan 
sommartemperatur och torka runt om Europa. TT, Sydsvenskan och UNT 
uppmärksammade dessa resultat. 

I början av augusti åkte svenska, amerikanska och kanadensiska forskare 
iväg på en expedition till Ryderglaciären i nordvästra Grönland. Martin 
Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Institutionen för 
geologiska vetenskaper, intervjuades i alla stora medier om såväl det 
unika i att forskare för första gången studerar Ryderglaciären som 
kopplingen mellan klimatförändringar och glaciärer.  

Ett presstips om att forskare sökte hjälp att kartlägga fladdermössens 
beteende genom appen Batmapper uppmärksammades av TT. 

Forskare vid Stockholms universitet och Lunds universitet har tillsammans 
med forskare från University of California hittat ett nytt toxin selektivt 
inriktat på malariamyggor. Upptäckten kan leda till nya och miljövänliga 
sätt att bekämpa malaria. Forskningen presenteras i tidskriften Nature 
Communications och genererade medieuppmärksamhet genom bland 
andra Sveriges radio, SVT, TT och Sydsvenskan. 


