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Information till universitetsstyrelsens sammanträde 6 november 
 
Informationen täcker perioden 8 september – 21 oktober 2020 och är 
sammanställd av Rektors kansli samt Kommunikationsavdelningen på 
rektors uppdrag. 

Rektorsbeslut 

I den senaste utlysningen av rektors medel för kvalitetsutveckling av 
utbildning har medel beviljats till 37 projekt, varav sex avser öppen 

nätbaserad utbildning och sex pedagogiskt ambassadörskap. Flera av de 
projekt som tilldelats medel inom den ordinarie utlysningen har även 

inriktning mot undervisning online. 

Rektor har beslutat att befordra följande personer till professorer: 

 Carin Franzén och Krzysztof Bak till professorer i litteraturvetenskap 
vid Institutionen för kultur och estetik 

 Bo Florin och Trond Lundemo till professorer i filmvetenskap vid 
Institutionen för mediestudier 

 Anders Wästfelt till professor i geografi, särskilt kulturgeografi vid 

Kulturgeografiska institutionen 
 Frank Miller till professor i statistik vid Statistiska institutionen 

 Hans Agné till professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga 
institutionen 

 Roland Almqvist till professor i företagsekonomi med särskild 

inriktning mot redovisning vid Företagsekonomiska institutionen  
 Monika Gänssbauer till professor i Kinas språk och kultur vid 

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 
 Lars Brännström till professor i socialt arbete med inriktning 

kvantitativa metoder vid Institutionen för socialt arbete 

 Carolina Överlien till professor i socialt arbete med inriktning barn 

och ungdom vid Institutionen för socialt arbete 

Rektor har beslutat att utnämna professor Christina Nygren till affilierad 

professor vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. 

 



  2 (12) 

 

 

 

Rektors blogg i urval 

Budgetpropositionen – strategi och sifferexercis, 23 september 

Om budgetpropositionen och möte med universitetsstyrelsen med en 

första analys av utfallet för Stockholms universitet på utbildningssidan.  

 

Piloter för kvalitetssäkring av forskning, 13 oktober 

Om kvalitetssystem för forskning, och den pilotomgång vid universitetet 

där data har samlats in inför kommande kvalitetsdialoger. 

 

KAW-satsning på datadriven livsvetenskap, 20 oktober 

Om Knut och Alice Wallenbergs stiftelses satsning på 3,1 miljarder till 

datadriven livsvetenskap, som placeras vid SciLifeLab. 

 

Namn 

Rektor Astrid Söderbergh Widding har valts in som ledamot i Academia 
Europaea i klassen ”Film, Media and Visual Studies”. 

Gia Destouni, professor vid Institutionen för naturgeografi, är en av tre 
personer som tilldelas Sigge Thernwalls pris, Sveriges största pris inom 
hållbar samhällsbyggnad. Priset förvaltas av Ramboll och vinnarna utses 

av Ingenjörsvetenskapsakademin.  

Claudia Mohr, biträdande lektor vid Institutionen för miljövetenskap, är en 
av två forskare som tilldelas årets Schmausspris av The Association for 
Aerosol Research för sin forskning om aerosoler i atmosfären.  

Sofia Lodén, forskare i franska, är en av åtta nya ledamöter som valts in i 
Sveriges unga akademi. Från Stockholms universitet finns för närvarande 
ytterligare tre ledamöter: Aryo Makko (historia), Frida Bender 
(meteorologi) och Ewa Machotka (konst och visuell kultur i Japan). 

Andreas Nordberg, docent i religionshistoria, har valts in i Kungliga Gustav 
Adolfs Akademien för svensk folkkultur som arbetande ledamot. 

 

 

https://rektorsblogg.su.se/2020/09/23/budgetpropositionen-strategi-och-sifferexercis/
https://rektorsblogg.su.se/2020/10/13/piloter-for-kvalitetssakring-av-forskning/
https://rektorsblogg.su.se/2020/10/20/kaw-satsning-pa-datadriven-livsvetenskap/


  3 (12) 

 

 

 

Evenemang och besök 

Den 10 september arrangerades ett onlineseminarium om statskuppen i 

Chile 1973. Arrangör var Nordiska Latinamerikainstitutet. 
 
Den 10 september arrangerades onlineseminariet Covid-19 and 

international law. Bland arrangörerna fanns Stockholm Center for 
International Law and Justice vid Juridiska fakulteten.  
 
Den 17 september arrangerade Fysikum en digital föreläsning med 
professor Mohamed Bourennane under rubriken ”Quantum secure 

communication”. 

Den 21 september arrangerade ABF Stockholm och Statsvetenskapliga 
institutionen en webbföreläsning i serien Statsvetare pratar politik. 

Professor Karin Bäckstrand talade undre rubriken ”Svensk klimatpolitik – 
hur står det till?” 

Den 30 september anordnades Mötesplats barnkultur om barns rädslor nu 

och då på Teater Tre. Talare var Helena Hörnfeldt, docent i etnologi. 

Den 1 oktober invigdes Digital Futures på KTH:s campus. Målet är att det 
ska bli en av världens främsta forskningsmiljöer i sitt slag. Initiativet 

stöttas årligen med 115 miljoner kronor från statsbudgeten och är ett 
samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet 
och Research Institutes of Sweden (RISE). Vid invigningen deltog bland 

andra Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.  

För tredje året i rad arrangerade Stockholms universitet aktiviteter med 
koppling till Nobelpriset i samarbete med Nobel Prize Museum i början av 

oktober. Aktiviteterna inkluderade i år en virtuell rundtur med Olof 
Somell vid Nobel Prize Museum med Nobeltema och en öppen föreläsning 
på Kulturhuset Stadsteatern med två forskare vid Stockholms universitet 

om jakten på ett botemedel mot covid-19. 

Den 7 oktober arrangerade Östersjöcentrum Baltic Breakfast. Temat var 
“The New Baltic Sea Action Plan – Contributions from Science”. 

Den 7 oktober höll Karin Carlsson, forskare vid Historiska institutionen, en 

öppen föreläsning på Historiska muséet under rubriken ”Köksvägen till den 
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stängda salongen”. Föreläsningen var ett samarbete mellan Historiska 

institutionen, Historiska museet och Stockholms Kvinnohistoriska. 

Den 8 oktober sände Bildningspodden live med publik på Accelerator. 
Bildningspodden bjöd tillsammans med Stockholms Kvinnohistoriska in till 
ett samtal om konstnären Frida Kahlo med konsthistorikerna Eva 

Zetterman och Jessica Sjöholm Skrubbe samt grafikern Parasto Backman. 

Den 13 oktober arrangerade Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete 
med Nationalekonomiska Föreningen och Stockholms universitet en öppen 

lunchföreläsning i Aula Magna om årets mottagare av Sveriges Riksbanks 
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 

Den 14 oktober höll My Hellsing, forskare vid Historiska institutionen, en 

öppen föreläsning på Stockholms stadsarkiv under rubriken ”Från hovet till 
spinnhuset – en kvinnlig politikers öde”. 

Den 19 oktober talade statsvetaren Joost de Moor undre rubriken ”Kräva 

handling eller gör-det-själv? Klimatrörelsen och staten” i en digital öppen 
föreläsning. Den ingick i serien ”Statsvetare pratar politik” som arrangeras 
av Statsvetenskapliga institutionen och ABF Stockholm. 

Under hösten bjuder Barnrättscentrum, Unga Klara och Dramaqueen podd 

in till publika samtal under rubriken "Aldrig våld – om barns rättigheter". 
Forskare från Humanvetenskapliga området och scenkonstnärer samtalar 

kring frågor om barns rätt till kultur. Samtalsserien är en del av projektet 
"Aldrig våld" som fått samverkansmedel från Humanvetenskapliga 
området inom satsningen Barn, migration och integration. 

Utbildning 

Närmare 53 000 personer har sökt utbildning vid Stockholms universitet 
inför vårterminen 2021. Det är en ökning med cirka 20 procent jämfört 
med samma period förra året och innebär en toppnotering för Stockholms 

universitet när det gäller sökande till en vårtermin. Även nationellt 
rapporterar UHR om en toppnotering för antalet sökande. Drygt 257 000 

personer har anmält sig till program och kurser – en ökning med över 28 
000 personer eller tolv procent jämfört med förra toppnoteringen 
vårterminen 2020. Juristprogrammet vid Stockholms universitet är även 

denna gång den utbildning som fått flest förstahandssökande (1 715 
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personer), följt av Juristprogrammet vid Lunds universitet och 

Läkarprogrammet vid Karolinska institutet. 

Sju procent fler har sökt en lärarutbildning vid Stockholms universitet till 
vårterminen 2021 jämfört med förra vårens toppnotering. Antalet 
förstahandssökande uppgår till 1 765, medan det totala antalet 
anmälningar till vårens lärarutbildningsprogram uppgår till 7 177. Det är 
över tusen fler anmälningar än förra våren. 

Urvalet till vårens internationella kurser och program på grundnivå visar 
att 1 383 personer antagits – en minskning med sex procent jämfört med 

vårterminen 2020. Totalt var det 1 609 behöriga sökande till vårens 
internationella program och kurser på grundnivå. Nu har 1 383 av dem 

blivit antagna, jämfört med 1 476 våren 2020. Fyra universitet och 
högskolor har fler antagna jämfört med vårterminen 2020. Ett av dessa är 
Stockholms universitet som har 195 antagna inför vårterminen 2021 

jämfört med 156 mot vårterminen 2020. 

Organisationen och ledningen av lärarutbildningarna har gradvis 
förändrats sedan de integrerades i universitetets verksamhet 2008. 

Inriktningen har varit att lärarutbildningarna ska beredas och beslutas på 
samma sätt som övrig utbildning vid universitetet och att 

lärarutbildningarna ska vara hela universitetets angelägenhet. En ny 
utredning föreslår omfattande förändringar i linje med detta och vars mål 
är en samlad lärarutbildning med mindre komplex organisation. 

Förslagen innebär bland annat att en ny ämnesdidaktisk institution skapas 
som samlar ansvaret för de lärarutbildningsprogram som nu finns vid tre 

ämnesdidaktiska institutioner (HSD, ISD och MND). Den nya institutionen 
föreslås ha programansvar för grundlärarutbildningarna F-3 och 4-6 samt 
ämneslärarutbildning, medan verksamheten med praktisk-estetiska 

lärprocesser flyttas till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, från 
nuvarande Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik. Utredningen har gått ut på internremiss. Eventuella 
beslut fattas av Universitetsstyrelsen under 2021. 

Statistik från UHR över sökande och antagna till universitet och högskola 
på grund- och avancerad nivå visar att både antalet sökande och antalet 
antagna till höstterminen 2020 har ökat kraftigt jämfört med höstterminen 
2019. Antalet sökande som inte tidigare har varit registrerade i högskolan 
ökade med närmare 16 000 personer till knappt 142 000, vilket motsvarar 
en uppgång med 13 procent. Ökningar syns i alla åldersgrupper, men är 
särskilt stor bland de allra yngsta. I åldersgruppen 19 år var det 28 
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procent fler sökande utan tidigare högskoleerfarenhet höstterminen 2020 
jämfört med föregående hösttermin. Antalet antagna som inte tidigare har 
varit registrerade i högskolan ökade med närmare 7700 personer till drygt 
64 000 personer. Liksom för antalet sökande har antalet antagna ökat 
framför allt bland 19-åringar. 

Forskning 

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) satsar 3,7 miljarder kronor på 
grundforskning kring läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi, 
precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt cell- 
och molekylärbiologi. Värd för programmet är SciLifeLab. Satsningen 
består av två delar, den ena är en ny nationell satsning på datadriven life 
science med 3,1 miljarder kronor under tolv år. Den andra delen är en 
förlängning med 600 miljoner av nuvarande stöd till SciLifeLab samt till 
WCMM, Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, 
Linköping och Umeå universitet. 

Christian Broberger, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, 
är en av 18 forskare som tilldelas anslag av Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse inom årets utlysning av medel till forskningsprojekt med hög 
vetenskaplig potential. Han tilldelas 20,4 miljoner kronor under fem år till 
projektet Anger Management: Neuronal Network Organization, Plasticity 
and Sex-Specificity in Aggression and other Social Behaviours för 
forskning om hur aggression styrs i hjärnan och vilka metoder som kan 
använda för att påverka den.  
 
Peter LeFanu Lumsdaine, biträdande universitetslektor vid Matematiska 
institutionen, är medsökande på ett annat av de Wallenbergfinansierade 
projekten, ”Type Theory for Mathematics and Computer Science”, som 
leds av professor Thierry Coquand vid Göteborgs universitet. Projektet 
tilldelas 34,7 miljoner under fem år.  

Vivi Vajda, professor vid Naturhistoriska Riksmuseet och lektor i 
paleobotanik vid universitetet, har beviljats anslag av KAW om 28,6 
miljoner för ”PlantEra: Biomolecular and structural comparisons of ancient 
and modern plants– tools for tracing phylogeny and survival strategies 
during mass extinctions”. 

Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030.  
Tre projekt leds av forskare verksamma vid Stockholms universitet. Dessa 
är: ”Vetenskapen interagerar: Hur vägar till att nå de globala målen 
korsas i torrområden” som leds av forskaren Ana Paula Aguiar vid 
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Stockholms resilienscentrum, ”Ojämlikheter och biosfären: Att uppnå de 
globala hållbarhetsmålen i en ojämlik värld” som leds av professor Carl 
Folke vid Stockholms resilienscentrum, men ligger under Beijerinstitutet 
vid Kungliga Vetenskapsakademien samt ”Transformativa partnerskap för 
hållbar utveckling. En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av 
FNs partnerskap och samverkansinitiativ i förverkligandet av de globala 
målen och Agenda 2030” som leds av professor Karin Bäckstrand vid 
Statsvetenskapliga institutionen, men ligger under Institutet för 
framtidsstudier. Forskare vid Stockholms resilienscentrum medverkar 
även i projektet ”Den globala ekonomin och de planetära 
begränsningarna” som leds från Uppsala universitet. Samtliga projekt 
tilldelas närmare 20 miljoner kronor var. 

Forte har publicerat bidragsbeslut för Årliga öppna utlysningen samt 
Synteser av arbetslivsforskning. Forskare vid Stockholms universitet 
beviljas totalt närmare 73 miljoner kronor (av totalt 320 miljoner) fördelat 
på 18 bidrag varav 2 för juniorforskare, 14 projekt samt 2 ”synteser av 
arbetslivsforskning”. 

Projektet ”Ny terapeutik med robusta C1 foto-linchpins” med Astra Zeneca 
och Abraham Mendoza vid Institutionen för organisk kemi får anslag från 
Stiftelsen för strategisk forskning för att anställa en industridoktorand. 

Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, är 
delaktig i ett samarbetsprojekt tillsammans med University of Glasgow och 
University of Essex som beviljats ett ERC Starting Grant. Projektet blir 
baserat vid University of Glasgow under ledning av professor Vittal 

Katikireddi och ska titta på effekterna av beskattning och social trygghet 
på befolkningens hälsa och dödlighet i Europa. 

Fyra forskare vid Stockholms universitet får medel från Stiftelsen Konung 
Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. 

Från slutet av september till början av november pågår den rysk-svenska 
forskningsexpeditionen ISSS-2020 ombord på fartyget Akademik Keldysh i 
Östsibiriska havet. Tolv forskare från Institutionen för miljövetenskap 

deltar och ska främst studera tinande permafrost och utsläpp av 
växthusgaser. Professor Örjan Gustafsson är biträdande forskningsledare 

på expeditionen. (Se även om artikeln nedan av samma forskare.) 

Sediment från Arktiska oceanens botten kan hjälpa oss att förstå vad som 
händer med permafrosten vid ett varmare klimat. Ny forskning från 
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forskare vid Institutionen för miljövetenskap visar att permafrosten tinade 

när klimatet blev varmare i slutet av förra istiden. Resultaten är 
publicerade i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, och varnar 
för vad som kan hända i en nära framtid. Några få grader varmare i Arktis 

kan leda till en mycket stor upptining av permafrost, erosion av kusterna, 
och utsläpp av växthusgaserna koldioxid och metan i atmosfären. 

Den nybildade stiftelsen BalticWaters2030 kommer att utveckla och 

genomföra nya miljöprojekt men också bygga vidare på den verksamhet 
som bedrivits av stiftelsen BalticSea2020, som nu planenligt avslutar sitt 
miljöarbete. Flera forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum 

kommer tillsammans med Havsmyndigheten att delta i 
demonstrationsprojektet ”Levande vikar” som ska ta rätt på hur man på 

bästa sätt kan återställa grunda vikars ekosystem. Totalt satsas närmare 
40 miljoner kronor på projektet av stiftelsen och dess partners. 

Människors förväntade livslängd har förbättrats avsevärt under de senaste 

årtiondena i både Sverige och Finland, men ojämlikheten i förväntad 
livslängd mellan regioner är nästan oförändrad. Det visar en ny studie från 
Stockholms universitets demografiska avdelning, SUDA, vid Sociologiska 

institutionen, och internationella medförfattare. 

Övrigt 

I slutet av våren genomförde Centrum för universitetslärarutbildning 
(CeUL) en enkätstudie där studenter och lärare vid Stockholms universitet 

besvarade frågor om sina upplevelser av vårens undervisning online. 
Totalt svarade 3 937 studenter och 637 lärare på enkäten. I somras 

presenterade CeUL de första resultaten från studien. De visade att 
undervisningen online inneburit stora utmaningar för studenterna och 

ökad arbetsbelastning för lärare. 
CeUL har nu analyserat resultaten vidare. Det visar sig då bland annat att 
studenternas ålder hänger ihop med deras upplevelse av vårens 

undervisning online. Studenterna har delats upp i två grupper, de som är 
25 år eller yngre (yngre studenter) och de som är 26 år eller äldre (äldre 

studenter). Fler av de yngre männen hade en sämre upplevelse av 
onlinelärandet än vad äldre män och äldre kvinnor upplevde. Yngre 
studenter beskrev också i högre grad sina studier som mer oorganiserade 

i jämförelse med äldre studenter. Yngre studenter är vidare mer oroade 
över sina studier. 
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Val har skett till områdesnämnderna och fakultetsnämnderna för 

mandatperioden 2021-2023. Den 8 oktober presenterades valresultaten, 
som var enligt respektive valberednings förslag. Den 22 oktober beslutar 
rektor om dekanat. 

Den 21 september presenterade regeringen budgetpropositionen. Där 
finns flera satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
med anledning av coronakrisen. För 2021 föreslås medel som ska göra det 
möjligt att skapa nära 19 000 nya utbildningsplatser vid landets lärosäten. 
Stockholms universitet föreslås få 1 257 nya platser (räknat i 
helårsstudenter) för 2021. Stockholms universitet föreslås för 2021 få ett 
takbelopp på drygt 1 956 miljoner kronor (jämfört med drygt 1 812 
miljoner för 2020). Budgeten innehåller även en generell besparing inom 
statsförvaltningen. En generell besparing görs både på anslaget för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och på anslaget för forskning.  

Universitets- och högskolerådet genomför höstens högskoleprov den 25 
oktober. Provet genomförs med två begränsningar – endast personer utan 
giltigt provresultat kan anmäla sig och maximalt 27 600 kommer att få 

skriva provet. Respektive provanordnare kommer att ha ett visst antal 
platser, som fördelas i turordning till de anmälda. Regeringen har även 
beslutat att förlänga giltighetstiden för provresultat från fem till åtta år. 

Regeringen har på hennes begäran entledigat Karin Röding som 
generaldirektör för UHR och utsett vikarierande generaldirektör för 
myndigheten. Det är avdelningschefen och ställföreträdande 

generaldirektören Maria Linna Angestav. Regeringen har även utsett Peter 
Honeth som nationell samordnare för att arbeta för att högskoleprovet 

genomförs hösten 2020 och våren 2021. Den nationella samordnaren 
kommer även lämna förslag på en permanent organisation för 
genomförandet av högskoleprovet. 

I år är det 60 år sedan Stockholms högskola blev statligt universitet och 

invigdes vid en ceremoni i Stockholms stadshus. Den 1 juli 1960 bildades 
Stockholms universitet. Den 3 september samma år skedde invigningen i 

Stockholms stadshus. 700 gäster fanns på plats, däribland kung Gustaf VI 

Adolf. 

Universitetets svenska och engelska webbplatser har fått ett nytt utseende 
med mer utrymme för bilder och rörligt material. De nya webbplatserna 
har utvecklats med utgångspunkt i användarnas behov och med höga krav 
på tillgänglighet och användbarhet. I den första fasen av projektet 
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lanserades en ny utbildningsingång och utbildningskatalog. Nu lanseras 

hela centrala webbplatser i nya mallar, med ingångar för forskning, om 
universitetet och startsida. Parallellt med utvecklingen av de centrala 
webbplatserna pågår arbete med att föra över institutioners och centras 

webbplatser i nya mallar. Från oktober börjar institutionerna att lansera 
sina nya utbildningsingångar. Webbprojektet avslutas i mitten av nästa år. 

Stockholm Science City har presenterat rapporten ”Kartläggning och 

behovsanalys av resor och kommunikationer mellan universiteten” som 
beskriver hur behoven ser ut avseende kommunikationer mellan 
Stockholms campusområden. Resultaten visar att kommunikationerna 

mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet uppfattas 
som undermåliga och behöver stärkas för att ytterligare underlätta ökad 

samverkan mellan de tre universiteten. Över 4 400 svar från studenter 
och anställda ligger till grund för resultatet. Specifikt visar resultaten att 

det är mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet, samt 
mellan Karolinska Institutet och KTH som störst behov av förbättrade 
kollektivtrafikförbindelser finns. Även för cykel finns det önskemål om 

bättre, säkrare och bättre skyltade resvägar. 
 

Universitetet i media 4 september – 15 oktober 2020 

Forskare som publicerat sig på debattplats i de större medierna: 
Victor Galaz, docent i statsvetenskap och ställföreträdande föreståndare 
på Stockholms Resilienscentrum, med "Vem blir väl manligare av att äta 
en blodig biff?" på SvD Under strecket. 

Fredrik Blix, universitetslektor i cybersäkerhet vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap, med "Jag är radikaliserad på nätet – och livrädd" på 
Aftonbladet Debatt. 

Pål Wrange, professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, med ”Markera 
mot USA:s angrepp på ICC” på SvD Debatt. 

Lena Lind Palicki, universitetslektor i svenska vid Institutionen för svenska 
och flerspråkighet, med "Vi läser och skriver troligen bättre i dag" på SvD 
Kultur. 

Mikael Holmqvist, docent i sociologi, professor i företagsekonomi vid 
Företagsekonomiska institutionen samt prodekan för 
samhällsvetenskapliga fakulteten, med ”En upphöjelse av nästan 
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himmelska proportioner” på SvD Under strecket, samt med Är 
”Nobelpriset i ekonomi” verkligenen klok investering för framtiden?” på DN 
Debatt. 

Charlotta Nilsen, postdoktor vid Psykologiska institutionen, med ”Att satsa 
på forskning inom åldrande och hälsa är livsviktigt” på Dagens Samhälle 
Debatt. 

Malena Janson, universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen samt föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, med 
"Värt att tänka på när barnet fastnat i mobilen" på SvD Under strecket. 

Arne Jarrick, professor emeritus i historia vid Institutionen för arkeologi 
och antikens kultur, Klas Åmark, professor emeritus i historia vid 
Historiska institutionen m.fl., med "Sverige får inte tiga om 
rättsövergreppet mot Jurij Dmitrijev" på DN kulturdebatt. 

Lars Calmfors, professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi 
och David Seim, docent vid Nationalekonomiska institutionen, med ”Slopa 
dyra reformen – få mer för pengarna” på SvD Debatt. 

Lars-Göran Öst, professor emeritus i klinisk psykologi vid Psykologiska 
institutionen m.fl., med ”Pseudovetenskap frodas i vården och på 
universiteten” på DN Debatt. 

Forskare som uttalat sig i sin expertroll: 

Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeteorologi vid Meteorologiska 

institutionen, har i flera medier kommenterat en ny studie som visar att 
avsmältningen av havsis i Arktis och Antarktis är rekordstor. 
 

Ett förslag från moderaterna om att ge polis och åklagare befogenhet att 
omhänderta barn enligt Lagen om vård av unga, LVU, kritiseras av Pernilla 

Leviner, professor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen och 
föreståndare för Barnrättscentrum. I bland annat SVT Nyheter och 
Svenska Dagbladet kommenterar hon att en sådan tillämpning kan gå ut 

över barnen och att LVU är en skyddslagstiftning, inte en strafflagstiftning. 
 

Alexis Brandeker, docent i astronomi vid Institutionen för astronomi, har i 
flera medier kommenterat nyheten om att forskare nu potentiellt har hittat 
spår av liv på Venus. 
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Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för 

internationell ekonomi, har kommenterat Riksbankens ekonomipris till 
Alfred Nobels minne. 
 

Sveriges Radio Ekots twitterkonto hackades under oktober och i den 
efterföljande diskussionen deltog Fredrik Blix, universitetslektor i 

cybersäkerhet vid Institutionen för data- och systemvetenskap. 
 

Exempel på pressaktiviteter som fått genomslag i media: 

 
En ny studie från Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen 
uppmärksammade kopplingen mellan arbetsrelaterade sexuella 

trakasserier, självmord och självmordsförsök. Den fick bred spridning i 
Sverige där bland andra Dagens Nyheter skrev en artikel, men den 

fångades även upp internationellt. Bland annat lyftes den i indiska 
National Herald. 

När alkoholkonsumtionen i samhället ökar så ökar också de 

alkoholrelaterade dödsfallen. Men en ny studie, gjord bland annat av 
forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), visar att dödligheten 
inte är lika stor sett till hela befolkningen utan drabbar personer med lägre 

utbildningsnivå extra hårt. Aftonbladet, Dagens Medicin och TT med flera 
skrev om detta.  

En expertlista med forskare som kan kommentera presidentvalet i USA 

skickades ut under oktober. Flera av forskarna från listan har medverkat i 
medier som SVT, Aftonbladet, Svenska Dagbladet med flera. Några av 
ämnena har varit president Trumps ovilja att ta avstånd från den 

högerextrema grupperingen ”Proud Boys”, processen kring att välja en ny 
domare till Högsta domstolen efter Ruth Bader Ginsburg och Donald 

Trumps ekonomi. 

Den återkommande mätningen av Kebnekaise uppmärksammades då 
nordtoppen även i år är den högsta punkten efter att sydtoppen fortsatt 

att smälta. TT gjorde en artikel som spreds brett i lokalmedia över hela 
landet. 


