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Vi måste ändra vanor, rutiner och beteenden
som vi har kommit att betrakta som normala.
Kevin Anderson, professor i klimatledarskap, sid 20.

Agneta Skoog
Svanberg vid institutionen för kvinnors och
barns hälsa är en av de
nya professorerna,
sid 5.
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FÖRMÅGAN ATT ATTRAHERA kvalificerade forskare och lärare är avgörande för ett lärosäte med ambitionen att tillhöra världens ledande
universitet. Den förmågan grundas
i goda rekryteringsprocesser, tydliga karriärvägar och attraktiva arbetsvillkor. En annan förutsättning
är att vi inom universitetet skapar
underlag för kvalificerade diskussioner om vilka kompetenser vi behöver i dag och i morgon. Det är
bakgrunden till det arbete som nu
sätts igång med att utarbeta komptensförsörjningsplaner inom fakulteter och vetenskapsområden.

Årets upplaga av Uppsala Health
Summit hölls på Uppsala slott.

Om vi ska nå målet att
hälften av professorerna
ska vara kvinnor 2030, betyder
det att vi måste se till att allting
fram till professuren fungerar
lika bra för kvinnor som för män.
Så ser det inte ut i dag.”

MINNA SALMINEN-KARLSSON sid 4.

”Frågorna är
många och
svaren är i de
flesta fall inte
självklara.”

TANKEN ÄR ATT PÅ detta sätt initiera en bred diskussion inom institutioner, fakulteter, vetenskapsområden och universitetet som helhet
runt den akademiska personalens sammansättning
och kompetensprofil, med sikte på att identifiera rekryteringsbehov och formulera långsiktiga strategier.
Hur ser balansen ut mellan läraranställningar (professor, lektor, biträdande lektor, etc.) och anställningskategorin forskare? Är forskarutbildningen rätt dimensionerad? Är fördelningen mellan tillsvidare- och
visstidsanställningar rimlig? Hur uppnår vi könsbalans och lika villkor? Räcker nuvarande satsningar för
att inrätta fler biträdande lektorat? Bör prövning för
befordran till professor vara arbetstagarens rättighet
eller arbetsgivarens möjlighet? Ska vi i ökad utsträckning använda kallelse när vi rekryterar professorer?
Hur kan våra rekryteringsprocesser utvecklas? Behöver anställningsordningen revideras?
FRÅGORNA ÄR MÅNGA och svaren är i de flesta fall inte
självklara. Kompetensförsörjningsplanerna ska på sikt
representera universitetets genomtänkta hållning i
dessa och relaterade frågor, grundad i diskussioner
och ställningstaganden inom institutioner, fakulteter och vetenskapsområden. Det är den kvalificerade
diskussionen, lika mycket som det slutliga dokumentet, som vi tror kommer att stärka universitet. Ett utmärkt tillfälle att ”tjuvstarta” dessa samtal på institutionsnivå är i arbetet med självvärderingarna i Kof17,
som ju ska inledas nu i november.
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I KORTHET
Johan Tysk, vicerektor vid vetenskaps
området för teknik och naturvetenskap
och Maria Strømme, professor i nanoteknologi.

Anna Malmberg

FOTO: BIRGITTA SINDER WILEN

Fullt hus på Forskar Grand Prix
som vann uttagningen till Forskar Grand
Prix. Tävlingen gick av stapeln den 30
september inför en entusiastisk publik
på Västgöta nation. Samtliga åtta forskningspresentationer gav höga poäng
hos juryn, men det var publikens röster
som slutligen vägde tyngst.
Forskar Grand Prix är en nationell
tävling för forskare där det gäller att
på mycket kort tid presentera sin egen
forskning på ett så inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt. Tävlingen arrangeras av organisationen Vetenskap
och allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, Vinnova och Vetenskapsrådet. Deltävlingarna ordnas av lokala arrangörer som en del av den nationella
vetenskapsfesten Forskarfredag.

Presentationerna i Uppsala, som
var och en framfördes på fyra minuter,
spände över ämnesområden som fission, arkeologi, litteraturterapi, tjocktarmscancer och internetbaserad psykoterapi.
Men det var historien om hur man
kan skapa konstgjord spindelvävstråd,
läkande och så stark att den till och
med kan användas till att sy ihop hjärtan
med, som tog hem första pris och därmed går vidare till final.
Den nationella finalen går av stapeln
på Nalen i Stockholm den 29 november
och är öppen för alla intresserade.

Se alla forskningspresentationerna
på mp.uu.se

med ett stort antal lärosäten fått uppdraget att koordinera projektet Event,
European and Vietnamese Collaboration on Graduate Employment, som
finansieras av EU inom ramen för
programmet Erasmus+. Syftet är att
främja modernisering, tillgänglighet
och internationalisering av högre utbildning i länder utanför Europa.
– Det är väldigt tillfredsställande
att vårt projekt har blivit utvalt och
tilldelat finansiering av EU-kommis
sionen, säger rektor Eva Åkesson.

borde vara. Det finns många fördelar
med att vara ett stort och brett universitet, men det finns också utmaningar i
att få ett område som teknik att synas,
säger Maria Strømme.
– Om fler känner till den teknikforskning och utbildning som sker vid universitetet kommer teknikstudenterna att bli
mer attraktiva för arbetsgivare. Universitetet kommer också att bli mer attraktivt som till exempel avtalspartner för
industrin, menar hon.

Marlene
Andersson
från SLU vann
den lokala
uttagningen till
Forskar Grand
Prix.

n Det blev Marlene Andersson från SLU

n Uppsala universitet har i konkurrens
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– Vi har världsledande forskning som behöver bli mer synlig för omvärld, näringsliv och anslagsgivare. Det känns mycket
bra att vi nu kan profilera tekniken vid
Uppsala universitet på ett mer fokuserat sätt med hjälp av centret, säger Johan
Tysk, vicerektor vid vetenskapsområdet
för teknik och naturvetenskap.
Upptech ska vara en träffpunkt för
samordning, diskussioner och gemen-

samma projekt med tekniskt fokus och
ska samla den teknikkompetens som i dag
finns spridd vid ett flertal institutioner.
Runt centret ska man också bygga upp
ett teknikkollegium för att utveckla samarbetsytor och inspirera till nya projekt.
– Samtidigt är det viktigt att också dra
nytta av befintliga samarbeten med de
naturvetenskapliga ämnena inom fakulteten. Här finns stor potential för gränsöverskridande utvecklingsprojekt, menar Johan Tysk.
Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid institutionen för teknikvetenskaper, är utsedd till centrets ordförande.
– Det här är en fråga jag verkligen
brinner för. Jag har många olika uppdrag
utanför universitetet och jag märker att
våra utbildningar och vår forskning inom
teknikområdet inte är så synliga som de

FOTO: ANNELI BJÖRKMAN

En ny centrumbildning har skapats av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Centret går under namnet
Upptech (Uppsala University
School of Technology) och ska arbeta med att synliggöra och förstärka universitetets forskning
och utbildning inom teknik.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Tekniksatsning för
ökad synlighet

Fler projekt i Vietnam

Det var fullt i salen på Västgöta nation när
deltävlingen i Uppsala avgjordes.

Uppsala universitet har sedan hösten
2014 ett regionalt kontor i Hanoi.

54 MILJONER
Regeringen föreslår att 54 miljoner
kronor, motsvarande cirka 970 nybörjarplatser, tillförs lärar- och förskollärarutbildningarna i Sverige. Fullt utbyggd beräknas satsningen omfatta
270 miljoner år 2021, där Uppsala universitets andel beräknas till cirka 32,6
miljoner. Det framgår av regeringens
budgetproposition som presenterades den 20 september.

Fortsatt gott anseende
n Chalmers, KTH, Lunds universitet

och Uppsala universitet är de lärosäten som har högst anseende hos allmänheten 2016. Det visar en undersökning från Sifo, som sedan 2012 gör
mätningar av attityder till 20 lärosäten i Sverige. Karolinska institutet har
till viss del tappat förtroendet hos allmänheten jämfört med tidigare, högst
troligt på grund av den brett uppmärksammade Macchiariniaffären. I
undersökningen har respondenterna bland annat bedömt om lärosätena bedriver forskning av hög kvalitet,
hävdar sig bra i konkurrens med andra
lärosäten, håller internationell klass
och har god förmåga att kommunicera utåt.
UNIVERSEN 5 — 2016
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AKTUELLT/VÄGEN TILL PROFESSUREN

Mer kunskap för ökad
jämställdhet
Trots att andelen kvinnor som installeras vid höstens professorsinstallation är ovanligt hög har universitetet fortfarande en hel del
arbete kvar för att nå jämställdhet
bland nyanställda professorer.

utomlands. Eftersom vi
också rekryterar professorer externt får det en betydande effekt i samband
med rekrytering.
Hur fördelningen mellan undervisning och forskning ser ut är
en annan aspekt som har betydelse för
karriärutvecklingen.
– Det handlar om att man fördelar
uppgifter lika mellan personer av olika
kön. Balansen mellan undervisning och

”Att rekrytera professorer är ju inte enbart en intern
företeelse, så det handlar inte bara om vad vi gör
vid Uppsala universitet. ”
Minna Salminen-Karlsson

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

I våras satte regeringen en nationell målbild om att hälften av de nyrekryterade
professorerna vid de svenska lärosätena
ska vara kvinnor år 2030. Förra året var
37 procent av de nya professorerna vid
Uppsala universitet kvinnor.
– I dag är ungefär hälften av de nydisputerade kvinnor. Om vi ska nå målet att hälften av professorerna ska vara
kvinnor 2030, betyder det att vi måste se
till att allting fram till professuren fungerar lika bra för kvinnor som för män.

Så ser det inte ut i dag, säger Minna Salminen-Karlsson, jämställdhetsspecialist
vid personalavdelningen och forskare vid
Centrum för genusvetenskap.
Något som sätter käppar i hjulen för
kvinnors karriärutveckling är mobiliteten. Att forskare i början av sin yrkesbana förväntas göra postdok utomlands
eller vid ett annat lärosäte resulterar i att
många kvinnor faller ifrån eller halkar
efter när de bildar familj.
– Det här är ett stort problem, även

Kvinnornas andel av de doktorsexaminerade vid svenska lärosäten har under de senaste tjugo åren successivt närmat sig männens.
Under åren 2009 till 2014 var könsfördelningen jämn, runt 50 procent, enligt statistik från SCB och UKÄ.

Nytt gästprofessorsprogram
Ett nytt gästprofessorsprogram
ska knyta fler internationella toppforskare till Uppsala universitet.
Finansieringsmodellen premierar
även gästprofessorer av underrepresenterat kön.
Konsistoriet beslutade i verksamhetsplanen för 2017 att avsätta 10 miljoner
kronor för att inrätta ett nytt gästprofessorsprogram och därmed stärka rekry4
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teringen av gästprofessorer. Målet är att
dubbla antalet gästprofessorer och knyta
fler internationellt framstående forskare
till universitetet.
Uppsala universitet har de senaste
åren haft omkring 30 till 40 gästprofessorer per år. Det är både nationella
och internationella rekryteringar där
anställningarna i genomsnitt har omfattat cirka 20 procent av en heltidsanställning.

För att sätta fart på rekryteringen av
gästprofessorer ska det nya programmet
finansiera 50 procent av kostnaderna
med universitetsgemensamma medel.
I de fall en forskare är av underrepresenterat kön finansierar den universitetsgemensamma delen 75 procent av
gästprofessuren.
– Det har varit viktigt att lägga ett lika
villkorsperspektiv på detta, precis som
i allt annat arbete, för att stimulera re-

forskning och hur tiden
fördelas mellan olika juniora forskare har visat sig
vara särskilt viktig, säger
Minna Salminen-Karlsson.
Det handlar inte bara
om hur många timmar man undervisar utan också om vilken typ av kurser
som är aktuella. En liten avancerad kurs
med intresserade studenter ger andra förutsättningar än en stor grundkurs, som
innebär många rättningar och mycket
administration. Om man får undervisa
inom sitt eget forskningsområde eller
inte har också stor betydelse.
MER KUNSKAP OM HUR forskningsmedel
fördelas, både internt och externt, är också viktigt för att nå en ökad jämställdhet.
– När det till exempel gäller interna
medel finns de ju både på fakultets- och
institutionsnivå och det är ofta lite oklart
hur de delas ut. Vi behöver skaffa oss mer
information och se till att de fördelas efter jämställda principer.
Minna Salminen-Karlsson pekar också
på vikten av att alla lärosäten, både i Sverige och utomlands, ser över sina åtgärder för att det ska vara möjligt att nå en
jämställd professorsrekrytering.
– Att rekrytera professorer är ju inte
enbart en intern företeelse, så det handlar inte bara om vad vi gör vid Uppsala
universitet.
ETT ANNAT SÄTT ATT öka andelen kvinnliga professorer är att fundera kring vilka tjänster som utlyses och i vilka forum
man annonserar ut tjänsterna.
– Om vi framför allt väljer att utlysa
tjänster inom forskningsområden där
det nästan bara finns män, både nationellt och internationellt, är det väldigt
svårt att nå könsbalans, säger Minna Salminen-Karlsson.

Josefin Svensson

kryteringen av kompetenta kvinnor och
män, säger rektor Eva Åkesson.
Programmet inleds omgående och avser i en första omgång rekryteringar fram
till slutet av 2017.
– Det är bra för universitetet och vår
verksamhet att vi får intryck och kompetens utifrån, säger Eva Åkesson.
– De som kommer hit ska ju inte bara
verka som forskare utan också som lärare. Det är viktigt att våra studenter får
träffa professorer från andra länder och
lärosäten och det stärker Uppsala universitet som en internationell mötesplats, fortsätter hon.
Josefin Svensson

Professorer i
siffror 2015
n Universitetet nådde 2015 upp till
regeringens mål om att minst 36 procent av de nyanställda professorerna
under perioden 2012–2015
ska vara kvinnor.

566
st

Antal professorer

27%
Kvinnor

73%
Män

37%
Kvinnor

63%
Män

Antal professorer per
vetenskapsområde

Totalt

276 st

MEDICIN OCH FARMACI

TEKNIK OCH NATURVETENSKAP

65 st
kvinnor

230 st

Källor: Uppsala universitets
årsredovisning 2015 & Primula

HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

94 st
kvinnor

43 st
kvinnor

279 st
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51 st

Antal nyanställda
professorer

Det är 22 män och 23 kvinnor
som installeras som nya
professorer i november.
Agneta Skoog Svanberg,
barnmorska och professor i
reproduktiv hälsa vid
institutionen för kvinnors och
barns hälsa, är en av dem.

Fler kvinnliga
professorer
Vid professorsinstallationen den
20 november installeras för första
gången fler kvinnor än män som
nya professorer. Fem av dem har
meriterat sig vid institutionen för
kvinnors och barns hälsa.
– Det är extra roligt i en tid då
det ännu inte är fullt jämlikt på
professorsnivån på universitet,
säger Agneta Skoog Svanberg,
prefekt vid institutionen och en av
de fem nyblivna professorerna.
Agneta Skoog Svanberg är inne på sitt
tredje år som prefekt och fick sin professorsutnämning i november förra året.
Hon har en bakgrund som barnmorska
och doktorerade 2003 på en avhandling
om psykosociala aspekter vid infertilitet
och provrörsbefruktning.
– Att bli professor gör att man till viss
del får en ökad exponering utåt och har
större möjligheter att få vara med och
påverka i olika sammanhang, menar hon.
Grunden för hennes forskningsintresse ligger i den kliniska vardagen och
drivkraften har hela tiden varit att identifiera frågor där det finns möjligheter att
förändra och göra det bättre för kvinnor

inom främst infertilitets- och förlossningsvård. En annan stark drivkraft har
varit att skapa forskningssamarbeten där
personer med olika professionella kompetenser och från olika discipliner kan
komplettera varandra.
– Att möta intressanta forskare och
hitta samarbeten som befruktar varandra
är en väldigt rolig del av arbetet.
Det finns omkring 150 disputerade
barnmorskor i Sverige, vilket är en procentuellt sett relativt hög siffra jämfört
med andra professioner som till exempel
sjuksköterskor. Det är däremot få som
når professorsgraden och en gemensam
nämnare för många är att de, liksom Agneta Skoog Svanberg, doktorerar ganska
sent under sin yrkesbana.
– Mina barn var tonåringar när jag dis-

”Att möta intressanta
forskare och hitta
samarbeten som
befruktar varandra
är en väldigt rolig del
av arbetet.”
Agneta Skoog Svanberg

puterade och jag tror att sådana praktiska
förutsättningar spelar roll, men vi börjar
faktiskt se att allt fler påbörjar sin forskarutbildning tidigare vilket är glädjande.
Att komma in i akademin med en
annan yrkesbakgrund bakom sig är något som hon i vissa fall upplevt som en
utmaning.
– Det är klart att vid den här tiden
vimlade det ju inte av barnmorskor som
hade disputerat i den traditionella miljö
som Uppsala universitet var.
Hon menar att ett sätt att ta sig fram
har varit att skapa sina egna förutsättningar i den mån det varit möjligt.
– Som barnmorska har man inte haft
en tradition av att göra en akademisk karriär på samma tydliga sätt som inom vissa
andra områden, även om det här är något som håller på att förändras. Jag kan
inte säga att det har påverkat mig negativt under min tid vid institutionen, men
jag tror att mitt sätt att hantera det här i
början var att söka anslag och skapa intressanta projekt själv som jag bjöd in till,
snarare än att vänta på att bli inbjuden.
ATT DET I DAG finns en större acceptans
för olika sätt att forska är något som hon
tror underlättar för unga forskare med
annan bakgrund än den traditionellt akademiska.
– Det handlar i dag inte enbart om
kvantitativa studier med slumpmässigt urval utan det finns en respekt för
att också bra kvalitativa studier är en
utmaning att få till och har ett stort värde.
Det finns helt enkelt en större mångfald
av olika typer av forskning.

Josefin Svensson
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AKTUELLT

HALLÅ DÄR
CAROLA LEMNE,

ordförande i konsistoriet och vd för
Svenskt näringsliv.

”Vi måste få
till en balans”

Hur lärosätenas
ledningar ska
utses har varit
föremål för en
intensiv debatt
under hösten.

Hur ledningen för universitet och
högskolor ska utses har den senaste tiden skapat debatt med utgångspunkt i en rapport från Näringslivets forskningsberedning.
Ämnet blir extra aktuellt mot bakgrund av att Uppsala universitet står i startgroparna för ett nytt
rektorsval och att konsistoriets
ordförande, Carola Lemne, även
är vd för organisationen Svenskt
näringsliv.
Den 17 september skrev Näringslivets
forskningsberedning en debattartikel i
Dagens Nyheter där de menar att Sveriges universitet och högskolor lider av
ledarskapsproblem: ”Våra universitet och
högskolor riskerar alla, på grund av systemets vaghet, att vid varje enskilt tillfälle fatta felaktiga beslut om nya chefer
och spetsforskare.” I artikeln presenteras
tre förslag till förändringar: Studenternas och de universitetsanställdas reella
beslutandemakt över rektorstillsättningarna måste strypas, transparensen vid
chefstillsättningar måste minska och
möjligheterna att avsätta svaga rektorer måste öka.
Artikeln har skapat debatt i universitetsvärlden och gett upphov till en rad
6
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reaktioner. Fyra Uppsalaforskare replikerade på DN Debatt den 20 september
med krav på att Svenskt näringsliv tar avstånd från rapporten: ”Att Näringslivets
forskningsberedning vill skapa universitets- och högskoleledningar enligt den
näringslivsmodell som visat sig oduglig för lärosäten inger inte respekt. (…)
Svenskt näringsliv bör som organisation
göra klart om man står bakom de långtgående förslag som läggs fram i rapporten.”
PÅ UNT:S DEBATTSIDA DEN 26 september
uppmanade sedan 17 forskare vid Uppsala universitet Carola Lemne, konsistoriets ordförande, att klargöra att hon
inte står bakom förslaget från Näringslivets forskningsberedning: ”Vi vill för det
första försäkra oss om att rapporten inte
avspeglar synen på det kommande rektorsvalet i Uppsala. Vi vill därför uppmana konsistoriets ordförande, Carola
Lemne, vd för Svenskt näringsliv, att offentligt delge oss sin syn på rektorsvalet
och dess genomförande.”
Forskarna ger sedan sin syn på hur
rektorsvalet bör gå till och föreslår att
formerna för valet stipuleras i universitets arbetsordning.
Även de sex studentkårerna vid Uppsala universitet ställer sig bakom argu-

FOTO: DAVID NAYLOR

Universitetens
ledarskap
debatteras
menten i en artikel på UNT:s debattsida
den 3 oktober: ”Vi finner det mycket oroande att den kollegialitet och det studentinflytande som så länge har genomsyrat
universiteten i Sverige så kraftigt ifrågasätts.” I artikeln betonas också vikten av
transparens och kollegialitet inför det
stundande rektorsvalet.
Den 11 oktober publicerades sedan
ett tredje debattinlägg i UNT där sex
tidigare rektorer och prorektorer menar att valet av rektor måste förankras
i kollegiet.
Det var vid konsistoriets möte i mitten
av september som det beslutades att en
öppen rekryteringsprocess ska genomföras då rektors och prorektors mandatperiod går ut den 31 december 2017.
Formerna för processen ska preliminärt
beslutas vid konsistoriets möte den 27
oktober, efter Universens pressläggning.
Josefin Svensson

Läs mer på medarbetarportalen och i
nästa nummer av Universen.

1 Vad tycker du om slutsatserna i rapporten från Näringslivets
forskningsberedning?
– Jag behöver inte tycka någonting om deras förslag, de är en självständig tankesmedja och det är inte
Svenskt näringslivs åsikter som de
representerar. Vi finansierar visserligen deras verksamhet, men det gör
vi också med en rad andra verksamheter. Det betyder inte att vi står
för vad de säger, det får stå för dem.
2 Hur anser du att en rektor ska
utses?
– En rektor som inte har stöd av
lärare, studenter och anställda kommer att ha mycket svårt att lyckas. En rektor som inte har konsistoriets förtroende för att han eller
hon klarar av att hantera över 6 000
anställda och de komplicerade ledningsuppdrag som rollen innebär
kommer inte heller att lyckas. Vi
kan varken ha ett förfaringssätt där
kollegiet väljer allt och konsistoriet bara godkänner eller tvärtom, vi
måste få till en balans.
VID KONSISTORIETS MÖTE I september lades ett förslag fram där hörandeförsamlingen delas upp i två
delar. Vidare föreslogs det att rekryteringsgruppen ska utses av konsistoriet och endast bestå av ledamöter i konsistoriet. Tidigare var
det hörandeförsamlingen som valde rekryteringsgruppen utan krav
på tillhörighet i konsistoriet. Förslaget innehöll även en punkt som
beskrev att rekryteringsgruppen
endast behöver föreslå en till två
kandidater, tidigare har det funnits
krav på flera.
3 Är det här förslag som pekar i
samma riktning som Näringslivets forskningsberedning?
– Det var ett förslag med ett antal olika perspektiv som var viktiga
att diskutera. Nu tar beredningen
vid universitetet vid. När konsistoriet har bestämt sig för hur processen ska se ut kan man mycket väl
skicka ut förslaget på remiss igen,
men vi måste besluta om en process
senast vid mötet i december.

Josefin Svensson

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Årets upplaga av
Uppsala Health Summit
hölls på Uppsala slott.
Resultaten från mötet
ska presenteras i en
rapport som kommer i
januari 2017.

Toppmöte om barnfetma
samlar experter
Även mötesdeltagare behöver
pausgymnastik.

I mitten av oktober var det dags
för den tredje upplagan av Uppsala Health Summit. En rad utvalda beslutsfattare, opinionsbildare
och experter från vård, akademi
och företag hade samlats för att
diskutera den växande fetmaepidemin hos barn.
Förra året handlade Uppsala Health
Summit om antibiotikaresistens. Den
här gången var det fetma hos barn som
stod i fokus. Övervikt hos barn innebär
en allvarligt förhöjd risk för diabetes,
hjärt- och kärlsjukdomar och olika cancerformer. Prorektor Anders Malmberg
invigde mötet som hölls på Uppsala slott:
– Oavsett vilka samhällssektorer ni representerar är var och en av er här av en
anledning. Uppsala Health Summit ska
vara en arena för rak och öppen dialog.
Genom att dela med er av era erfarenheter kan ni bidra till konkreta åtgärder
för att stoppa den växande fetmaepidemin hos barn.
Under mötesdagarna fick 200 deltagare från hela världen möjlighet att dis-

kutera förebyggande arbete och behandlingar, liksom hur man hanterar barns
ojämna livsvillkor när det gäller tillgång
till hälsosam mat och motion.
– Vår ambition är att diskutera hur
WHO-kommissionens rekommendationer kan omvandlas till konkreta handlingar, baserat på aktuell forskning och
utveckling från olika områden, för att
minska barnfetman, säger Madeleine
Neil, projektledare för Uppsala Health
Summit.
SOM INSPIRATION TILL SAMTALEN hölls
flera föreläsningar med toppnamn inom
forskning kring barnfetma. Även hälsoministern Gabriel Wikström och Douglas Bettcher, chefen för WHO:s avdelning för kroniska sjukdomar, fanns med
på talarlistan.
– Som alltid är vi angelägna om att
få med skilda perspektiv. Det är speciellt viktigt i den här frågan, där många
aktörer i samhället måste samarbeta för
att barn ska säkras en hälsosam uppväxtmiljö, säger Madeleine Neil.

Josefin Svensson

Stefan Swartling Peterson, professor i
global hälsa vid institutionen för kvinnors
och barns hälsa, samt chef vid Unicefs
hälsosektion i New York.

Projektledare Madeleine Neil.
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AKTUELLT
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Eliane Forsse kommer närmast från Polismyndigheten. Bakom sig har hon en
chefskarriär både inom kommunal verksamhet och landstinget. Hon är socionom, legitimerad psykoterapeut och lärare och handledare i psykoterapi.
– Jag har ju gjort några lappkast. Jag
har gått från socialtjänst till sjukvård, från
sjukvård till polis och nu från polis till
universitet. Den gemensamma nämnaren är att jag alltid har jobbat med HR,
ledarskap och människors utveckling i
någon form. Det är det som har drivit
mig och det är det som ger mig energi.
Trots att det handlar om till synes olika
verksamheter finns det ändå mycket som
förenar, menar hon.
– När jag kom till polisen tänkte jag
”oj, vad har jag gjort”, men efter ett tag

började jag se likheterna. På sjukhuset
har de vita kläder, här har de blåa, där var
det kvinnodominerat, här är det mansdominerat. Båda organisationerna har
stora grupper medarbetare med liknande
uppgifter, en stark hierarkisk organisation och verksamhet dygnet runt. Det
viktiga blir att hålla balansen mellan att
kunna utveckla verksamhet och följa ramar, såväl etiska som ekonomiska.
VID UPPSALA UNIVERSITET VAR det den
innovativa och intellektuella miljön
som lockade. Även om det första ord
hon associerade till Uppsala universitet var ”gammalt”.
– Det var det svar jag gav vid anställningsintervjun, men för mig är det inte
negativt. Det har att göra med tradition,
kultur, böcker och gamla vackra byggnader, förklarar hon.
Efter bara några veckor på plats är det

”Min bild är att
medarbetarna på
personalavdelningen
är kunniga och erfarna.”
Eliane Forsse

HENNES SYN PÅ LEDARSKAP handlar om
att skapa förutsättningar för ett gott HRarbete, både i den egna verksamheten
och utåt.
– Ibland kan det innebära att fatta beslut och vara tydlig. Andra gånger kan
det betyda att delegera mer ansvar till
andra. Viktigast av allt är att uppmuntra
till samarbete och att ha människan i
centrum.
Hon menar också att det är angeläget att veta hur ramarna och möjligheterna ser ut.
– Jag tänker att ska man låta tusen
blommor blomma är det bra att veta
var rabattstenarna finns. Sedan kan stenarna vara runda och stora och man kan
ta sig över dem någon gång, men det är
bra att veta vad som gäller. Annars kan
det bli det en väldig osäkerhet i en organisation. Om HR kan ge ett gott stöd
så kan utrymmet öka för kärnverksamheten att utveckla forskning, innovation
och undervisning, säger hon.

Josefin Svensson

 rganisationerna är nu överens om
o
tidsplanen för nästa lönerevision.
Efter lönesamtal, lokala förhandlingar och lönesättande samtal betalas
den nya lönen ut i mars 2017. De nya
lönerna gäller från och med den
1 oktober 2016, vilket innebär
retroaktiv utbetalning.

FOTO: MATTON

Sedan den första september är
Eliane Forsse ny HR-direktör och
chef för personalavdelningen.
Hon är socionom och psykoterapeut i grunden och har lång erfarenhet av att vara chef inom den
offentliga sektorn.
– Jag vill bidra till HR-fokus
inom organisation, ledarskap,
medarbetarskap och omvärld,
säger hon.

för tidigt att gå in på hur hon vill driva
HR-arbetet rent konkret, men några linjer börjar bli tydliga.
– Min bild är att medarbetarna på
personalavdelningen är kunniga och erfarna. Vi behöver kanske jobba mer med
att kommunicera vilken kompetens som
finns, så att vi blir mer integrerade i helheten Uppsala universitet. Det kan handla
om att knacka på och vara ännu mer
proaktiva och berätta vad vi kan ge för
stöd. Vi behöver även öka samarbetet,
både inom avdelningen och med andra.

n Arbetsgivaren och de fackliga

Studieadministratörers
digitala arbetsmiljö
n Under hösten 2016 ska studieadministratörernas digitala arbetsmiljö
vid Uppsala universitet undersökas
för att se hur införandet av systemet
Nya Ladok påverkar organisationen
och den digitala arbetsmiljön vid
institutionerna.

Verktyg för talsyntes
n TorTalk är ett nytt läsverktyg som

kan läsa upp all slags text från både
papper och skärm. Verktyget kan
reglera läshastigheten och totalt ingår 60 röster på runt 20 språk. Både
studenter och anställda kan använda
programmet som finns att ladda ned
för PC eller Mac. Studenter hänvisas
till studentportalen där programmet
kan laddas ned efter inloggning. Anställda kan ladda ned programmet
via medarbetarportalen.

Eliane Forsse
kommer närmast från
Polismyndigheten.

Webbkurs ska öka
kunskapen om våld
n Nationellt centrum för kvinnofrid

(NCK) har tillsammans med Social
styrelsen och länsstyrelserna utvecklat en webbkurs om mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen finns tillgänglig på
NCK:s webbplats och är kostnadsfri
att använda.
– Målsättningen med webbkursen
är att förbättra bemötandet och öka
möjligheterna att upptäcka våldsutsattheten. Men också att förändra attityder när det gäller våld i nära
relationer. Det är bara genom ökad
kunskap vi kommer att kunna ta ytterligare steg framåt, säger Gun Heimer, professor vid Uppsala universitet och chef för NCK.
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Ny HR-direktör
på plats

Ny lön i mars

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Ling Chen, Nikolas
Spanoudukis och
Bertrand Philippe
diskuterar sina
erfarenheter av
svenskarnas sätt att
kommunicera.

VARFÖR ÄR DU
HÄR I DAG?
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

INGRID AJAXON,

doktorand vid
institutionen för
teknikvetenskaper.
– Det är ett
spännande ämne.
Jag har själv bott
utomlands och tänkte ofta på hur jag
uppfattades av andra när jag pratade
olika språk.
LISELOTTE
ALDÉN,

Betyder ett ja alltid ja och vilka
förväntningar finns på svensken
och det svenska språket? Svensk
kommunikation i mångkulturella arbetsmiljöer var temat för ett
välbesökt seminarium med efterföljande workshop på Ångström
laboratoriet.
Det var många intresserade medarbetare
och studenter som samlats i Polhemsalen
på Ångströmlaboratoriet för att diskutera
vad svensken egentligen menar när hen
säger ja, nej eller nja. Forskningsingenjör
Alejandro López var initiativtagare till
seminariet. Han är verksam vid institutionen för teknikvetenskaper där medarbetare från omkring 40 länder samsas
på samma arbetsplats. Han fick kontakt
med Djina Wilk och Sofi Tegsveden Deveaux, som jobbar med att utbilda företag och organisationer i hur man kan
förbättra kommunikationen på internationella arbetsplatser, och bjöd in dem
till Ångströmlaboratoriet.
– Ämnet är viktigt för integrationen,
det förekommer kommunikationsmissar
mellan svensktalande och studenter och
kollegor från andra länder. Jag föreslog
att vi skulle ordna ett seminarium och en
workshop och institutionen bidrog med
lite pengar så att evenemanget kunde bli
av, säger Alejandro López.
Har betoningen betydelse? Spelar det
någon roll vilka förväntningar till exempel en medarbetare från en annan kul-

tur har inför mötet med de nya arbetskamraterna? Hur lätt är det egentligen
att kommunicera så att alla förstår? Frågorna är många och exemplen som Sofi
Tegsveden Deveaux tar upp får flera i
den fullsatta salen att dra på munnen
och nicka igenkännande.
EN RELATIVT VANLIG UPPFATTNING är att
svenskar inte tar en diskussion utan
nickar och säger ja fast de egentligen
tycker något helt annat. Ett ja kan alltså betyda nej, lite beroende på hur man
säger det. Något som också anses vanligt är att svensken inte tycks vilja stå
i skuld, till exempel delar man nästan
alltid på notan vid ett restaurangbesök.
– Och att gå hem tidigare från jobbet en
eftermiddag i maj ”bara för att det är soligt” skulle inte fungera i en annan kultur, men i Sverige kan det förekomma,
säger Sofi Tegsveden Deveaux.
De medverkande i den efterföljande
workshopen kommer från vitt skilda länder; Frankrike, Pakistan, Grekland, USA,
Sverige, Ryssland, Kina och Schweiz är
några exempel. Alla får i uppgift att bilda
grupper med de personer man tror sig
ha minst gemensamt med. Sedan tar diskussionen vid. Bland annat avhandlas ut-

”Ämnet är viktigt
för integrationen ”
Alejandro López

EN SLUTSATS EFTER DAGENS seminarium är att det är viktigt att diskutera hur vi pratar med varandra för att
undvika missförstånd. Att kommunicera kan vara svårt oavsett språk. Ett
vanligt problem är att man utgår ifrån
att alla har vissa förkunskaper och informationen blir alltför kortfattad.
– Många svenskar har också goda kunskaper i engelska, men det betyder inte
nödvändigtvis att vi är bra på att förmedla ett budskap. Vi kanske helt enkelt måste anstränga oss mer, avslutar
Sofi Tegsveden Deveaux.

Birgitta Sinder Wilén

ELEANOR
COGHILL,

professor i semitiska språk vid
institutionen för
lingvistik och filologi.
– Sverige är alldeles nytt för mig, jag har just kommit
hit och jag vill försöka förstå hur jag
ska uttrycka mig för att undvika att
förolämpa människor.
DMITRY
TYUTYUNNIKOV,

postdok vid institutionen för fysik
och astronomi.
– Jag har varit
här ett år och är
nyfiken. Kanske
finns det många skillnader mellan
olika kulturer och mellan människor
med olika mentalitet.

Debashree Banerjee, forskare vid
institutionen för
teknikvetenskaper.
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Många ville
diskutera språk
och kultur

talanden som i princip betyder samma
sak men som upplevs olika beroende
på ordval, meningssammansättning och
kroppsspråk. Ljudnivån ökar drastiskt
och alla deltar intensivt. En grupp som
i början var lite missnöjda eftersom de
trodde att de hade för mycket gemensamt, konstaterar raskt att de har ett bra
diskussionsklimat eftersom de trots allt
är ganska olika.

universitetsadjunkt, institutionen för geovetenskaper på
Campus Gotland.
– Jag arbetar
med människor från olika kulturer
och tycker att det är intressant att
diskutera vad som händer i kommunikationen mellan människor med olika
nationaliteter.
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PÅ JOBBET/I VISBY OCH UPPSALA

EN ARBETSPLATS
I TVÅ STÄDER
Centrumbildningen Swedesd har sin verksamhet i både
Visby och Uppsala. Arbetet präglas av öppenhet och
digital teknik för att överbrygga de fysiska avstånden och
hålla fokus på lärande för hållbar utveckling.
för hållbar utveckling. Det är en ständig
blandning av språk, ibland kan jag se att
jag skrivit tre rader svenska följt av tre
rader engelska, säger koordinatorn Susanne Zetterblom.
EFTERSOM VERKSAMHETEN TILL stor del
är unik, menar personalen att de arbetar som en form av stigfinnare.
– För oss gäller det att hitta aktörer
som kan vara representanter i olika naturliga grupper och hitta samverkanseffekter mellan olika aktörer, en form
av katalysator inom lärande för hållbar
utveckling, säger Susanne Zetterblom.
Swedesd är den första verksamheten
på Campus Gotland som expanderat till
Uppsala efter samgåendet.

– Det är jättebra med kontor på Blåsenhus. Ett stort hinder för oss var att
hitta kvalificerad personal som ville flytta
till Gotland. Nu kan vi erbjuda möjligheten att sitta i Uppsala, säger Marie-Louise
Skölfman, administrativ samordnare.
När de expanderade till Uppsala behöll de tanken om ett öppet kontorslandskap. Den största skillnaden mellan lokalen på Blåsenhus och på Campus Gotland
är fönstren. På Campus Gotland ligger
rummet högst upp med vindsfönster, på
Blåsenhus är det stora panoramafönster
från golv till tak.
– Våra två kontor går förstås inte riktigt ihop ur ett hållbarhetsperspektiv
om alla i personalen ska träffas ofta. Vi
har därför dragit ner antalet tillfällen

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

NÄR MAN KLIVER IN genom dörren till
Swedesds (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development) lokaler på Campus Gotland
slås man direkt av att miljön skiljer sig
från många institutioner vid universitetet. Man kommer in i ett öppet kontorslandskap, med ett antal skrivbord samlade i ett stort rum. Folk kommer och
går och det pågår samtal lite här och var.
Ungefär som i ett labb där det i ett gemensamt rum pågår olika verksamhet
vid de olika borden men ändå med ett
gemensamt fokus. I det här fallet på lärande för hållbar utveckling.
– Jag kommunicerar med hela världen
från mitt skrivbord för att leda förändringsprojekt och projekt inom utbildning

när alla träffas och vi använder Skype
för personalmöten däremellan. Nu är
det mest jag som far som en skottspole
mellan Visby och Uppsala, säger föreståndaren Eva Friman.
Vi sitter i en soffgrupp i lokalerna på
Blåsenhus och har nu flyttat oss tvärs över
Östersjön från vindsrummet på Campus
Gotland. Fem meter bort vid ett mötesbord pågår en intensiv men lågmäld diskussion. Vid några skrivbord sitter personal och arbetar. Susanne Zetterblom
på Campus Gotland berättade att de
använder en gruppchatt för att minska
avståndet som uppstod i och med expansionen till Uppsala och att de i dag
har jättebra kommunikation inom personalgruppen.
– Gruppchatten Slack underlättar oerhört, instämmer Eva Friman. Tekniken
har skapat en känsla av samhörighet. Vi
upplever det inte som två kontor utan
som att vi arbetar tillsammans.
DE ANVÄNDER FLERA OLIKA kommunikationsverktyg för olika behov och situationer. Gruppchatten Slack för den snabba, dagliga kommunikationen. Adobe
Connect för strukturerade arbetsmöten, Skype för enhetsmöten och e-post
för vanliga ärenden. Men de fysiska mötena finns också kvar.
– Det går faktiskt inte helt utan resande, vi behöver bland annat åka på
forskningskonferenser. Man får ta det
viktigaste när man träffas och skapa ett
sammanhang, sedan kan man använda
olika digitala tekniker för att fortsätta
arbetet, säger Eva Friman.

Anders Berndt

Internationell verksamhet
n Swedesd startades på initiativ av Sida

Mitt ibland skrivborden på Campus Gotland finns ett gemensamt ståbord där det ofta uppstår spontana diskussioner. Från vänster Martin Mickelsson, doktorand, Shepherd Urenje, specialist, Marie-Louise Skölfman, administrativ samordnare och Susanne
Zetterblom, koordinator.
10
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2008 för att arbeta med lärande för hållbar utveckling som biståndsfråga. Forskningen står för en tredjedel av verksamheten, i övrigt arbetar personalen med
internationella och nationella samarbeten för att utveckla styrdokument, läroplaner och verktyg för att hantera
komplexa samhällsproblem runt om i
världen. Många av de anställda arbetar
som projektledare med allt ifrån utvecklingsprojekt i Sverige till läroplansutveckling i södra Afrika.

Personalen träffas
fysiskt tre gånger per år. I
övrigt blir det personalmöten
via Skype. I förgrunden i mötesrummet på Campus Gotland sitter
Martin Mickelsson, Shepherd Urenje,
och Marie-Louise Skölfman. I mötet
deltar också Neil Powell, Hanna
Hofverberg, Stefan Bengtsson
och Petra Hansson, via skärmen från Blåsenhus.

I Swedesds lokal
på Campus Gotland.
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FORSKNING

Maria Ågren,
professor i
historia, och
Eva Pettersson,
postdoktor i
datorlingvistik.

Gender and Work

Digital
humaniora
blir verktyg
för historiker
Datorlingvisten Eva Pettersson
har utvecklat ett verktyg som ska
underlätta för historiker att hitta
det de söker i mycket gamla dokument.
Eva Petterssons språkteknologiska utvecklingsarbete i projektet Gender and
Work är också hennes doktorsavhandling.
Under fyra års tid har hon tagit fram ett
verktyg som både hon och forskningsledaren Maria Ågren, professor i historia,
bedömer har potential.
12
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– Jag har utvecklat en helhetslösning.
Nu behöver den förfinas, berättar Eva
Pettersson.
Målet är ett program som med mycket
hög tillförlitlighet markerar alla verb i
texten och dessutom rangordnar de verbfraser som handlar om arbete högst.
Maria Ågrens forskarlag har ett mycket
tidskrävande arbete. De går manuellt igenom handskrivna rättsprotokoll som kräver särskilda kurser i handskrift för att
kunna läsas. De identifierar verbfraser
som beskriver arbete, skriver av mate-

n Projektet Gender and Work

rialet och sorterar in det i en databas.
I dag finns 20 000 verbfraser i en öppen,
sökbar databas.
– Tack vare stora forskningsanslag har
vi kunnat arbeta med detta i fem år. Men
det finns enorma skillnader i förutsättningar att samla data mellan de naturvetenskapliga och de humanistiska disciplinerna. Därför är det väldigt viktigt
att utveckla de digitala verktygen för oss,
säger Maria Ågren.
FÖRSTA STEGET I Eva Petterssons arbete
var att manuellt översätta historisk stavning till modern stavning. Det blir så
kallad träningsdata som ”lär” modellen
hur historiska ord stavas i nutid. Det är
nödvändigt för att de program som används för att hitta ordklasser ska kunna
söka upp verben i de historiska texterna.
– De här två stegen har vi testat med
goda resultat. De två följande stegen är
mer komplicerade, att lära verktyget att
hitta verbfraser och att sedan rangordna
dem, berättar Eva Pettersson.
De program som används för att hitta
de satsdelar som hör ihop med verbet
har hon testat på de översatta texterna
med viss framgång. Men historisk text
kan till exempel ha en meningsbyggnad
som programmen inte känner igen. Eva

”Jag har utvecklat en
helhetslösning. Nu
behöver den förfinas.”
Eva Pettersson

undersöker hur män och kvinnor i
Sverige försörjde sig mellan 1550
och 1800. Forskarna letar efter
verbfraser som beskriver arbete
i handskrivna rättsprotokoll. Ett
intressant resultat visar att civilstånd hade större betydelse än
könstillhörighet för vilken typ av
försörjning människor hade. Projektledare Maria Ågren har nu fått
förlängt anslag som Wallenberg
Scholar med tre miljoner kronor
per år i ytterligare fem år. Nästa
steg är att utforska arbetslivet
mellan 1720 och 1880.

Pettersson arbetar med att förfina verktyget för att hitta satsdelar och utveckla
rangordningen. Forskarna vill vara säkra
på att verbfraserna rangordnas efter relevans så att meningar som beskriver arbete kommer högst upp.
Än så länge innebär verktyget inga
tidsvinster, men arbetet för att nå dit
fortsätter.
– Eva använder det material vi skriver
in för att träna sin modell och samtidigt
får vi anledning att reflektera över våra
manuellt framtagna resultat. Har vi kanske tänkt fel eller missat någon verbfras?
Ett kanske ännu större problem att
lösa för att vinna tid är hur handskrivna
dokument ska kunna översättas till digital
text automatiskt, utan manuellt arbete.
– Det är något vi ska undersöka framöver, säger Maria Ågren.
Lisa Thorsén

ringar är ett allvarligt hot mot
människor, djur
och jordens ekosystem, men det
finns de som fortfarande förnekar
problemen. I en ny
Kirsti Jylhä,
nybliven doktor avhandling i psykologi har Kirsti
i psykologi.
Jylhä undersökt
psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar. Resultaten visar att
individer som accepterar hierarkiska
maktstrukturer har större benägenhet att förneka problemet. Så kallad
social dominansorientering (SDO),
mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper.
Denna acceptans av hierarkier gäller
också människans dominans över
naturen.

Bra motorik förbättrar
inlärningen
n Spädbarn med bra motorik är bätt-

re på att lösa uppgifter som kräver
bra tankeförmåga. Det visar en ny
studie gjord vid Uppsala universitets
barn- och babylab. Forskaren Janna
Gottwald har studerat 70 barn som
är 18 månader gamla, med en motorisk del och en utförandedel där barnet ställdes inför tre olika kognitiva
problem som skulle lösas.
– De barn som var snabba och
framgångsrika i det motoriska momentet var bättre på uppgifterna
som krävde arbetsminne, än de
långsammare barnen, säger Janna
Gottwald.
Det kan vara ett argument för att
satsa mer på idrott i grundskolan
och aktiv lek inom förskolan.
Jungfruslända med
vingar som
syns.

Rosetta ger ny
bild av kometer
En helt förändrad bild av kometer.
Det kan vara resultatet av rymdsonden Rosettas tolvåriga färd genom solsystemet, som avslutades fredagen den 30 september.
Nu fortsätter diskussionen bland
forskare om hur man ska tolka alla
data som Rosetta har samlat in under åren.
På Ångströmlaboratoriet bjöd institutet för rymdfysik in till rymdvaka för att
uppmärksamma slutet för Rosettas rymdfärd: en kraschlandning vid kometen 67P/
Churyumov-Gerasimenko.
En av talarna vid rymdvakan var Hans
Rickman, professor emeritus i astronomi.
Han har varit med i projektet sedan starten, som en i teamet bakom kameran Osiris som satt på Rosetta.
Hur känns det att projektet slutar nu?
– Varje dag har det strömmat in mejl
om Rosetta med bilder och information.
Jag har levt med det här i flera år. Nu återstår det att försöka komma överens om
hur vi kan tolka bilderna. Fortfarande försöker vi komma fram till vad vi har lärt
oss om kometer. Det ska bli kul att se.
Stämmer det ni fått fram med den
förväntade bilden av kometer?
– Nej, inte ett dugg. Det är det starkaste intrycket, vi har sett så många vik-
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n I djurriket kan det innebära både

fördelar och nackdelar att vara en
färgstark individ. Forskare vid institutionen för ekologi och genetik har
studerat de iögonfallande vingarna
hos två arter av jungfrusländor. Deras resultat pekar på att hanarna,
men inte honorna, betalar ett högt
pris för att se attraktiva ut för andra
jungfrusländor. Det handlar både
om risken att skrämma bort sina bytesdjur och risken att själv bli uppäten.

En av alla fantastiska
bilder från kameran Osiris,
som satt på Rosetta. Hans
Rickman deltog i utvecklingen av filter till kameran
inför rymdfärden.

tiga saker som verkar gå på tvärs mot vår
förutfattade mening.
Det gäller till exempel kometers sammansättning, där man tidigare trott att
kometer huvudsakligen innehåller is. Nu
börjar det ifrågasättas.
– Jag har haft uppfattningen att en
kometkärna är som en smutsig snödriva,
sedan har jag börjat se smutsen som mer
viktig än isen. Det är bara indikationer än
så länge, men vissa av oss hävdar ganska
bestämt att isen bara är en mindre del.

En mer teoretisk fråga är hur pass ursprunglig kometkärnan är. Är kometerna
helt intakta från tiden när solsystemet
skapades, eller är de i själva verket bara
fragment?
– Forskarna tillhör i dag två läger. En
del tror att kometen 67P/ChuryumovGerasimenko är ett fragment och andra
hävdar bestämt att det är en ursprunglig komet. Vi är i ett väldigt spännande
skede, konstaterar Hans Rickman.
Annica Hulth

4 FRÅGOR TILL FELICIA SUNDSTRÖM,
student på psykologprogrammet.

Forskar parallellt
med studierna
Du går tredje året på psykologprogrammet och ska
samtidigt forska vid sidan av
studierna under ett år. Vad är Junior
Researcher Programme?
– Det drivs av en organisation som ursprungligen startades av en europeisk studentförening för psykologstudenter. Organisationen har ett tätt samarbete med
universitetet i Cambridge och syftet är
att hjälpa psykologstudenter att få in en
fot i forskningen redan som studenter.
Tanken är också att föra ut psykologisk
forskning så att den kan göra skillnad för
människor i verkliga livet.

1

Färgstarka sländor
riskerar mycket

FOTO: ESA/ROSETTA/MPS FOR OSIRIS TEAM
MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

n Klimatföränd-
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Psykologin hos
klimatförnekare

Vad ska ni forska om?
– Vi är studenter från bland
annat Storbritannien, USA, Indonesien, Tyskland och Norge som ska
undersöka minimaliströrelsen och se om

2

den faktiskt kan påverka våra konsumtionsmönster och hur vi mår. Om rörelsen
kan minska konsumtionen och öka välbefinnandet finns det behov av att forska
mer på området, vilket i sin tur kan bli
ett litet steg på vägen till ett mer hållbart samhälle.
Vad är minimaliströrelsen?
– Det är en rörelse framför allt
bland yngre som sprider sig via
sociala medier. Det handlar om att leva på
mindre tillgångar som en motreaktion mot
konsumtionen. Bloggare inom rörelsen fokuserar ofta på klädkonsumtion och berättar till exempel om sin garderob med bara
några få plagg. Det kan också innebära att
spendera mindre på prylar och transporter,
vilket i sin tur leder till att man inte behöver arbeta lika mycket. Det anser många
har lett till ett ökat välmåendet.

3

Felicia Sundström studerar
minimaliströrelsen i sociala medier.

Hur går programmet till?
– Vi hade ett uppstartsmöte
i Slovenien i somras där vi planerade projektet. Annars arbetar vi via
Skype. Just nu skriver vi en artikel inför
studien som förhoppningsvis ska publiceras efter referentgranskning i tidskriften
Frontiers in Psychology. Vi söker också
finansiering. Programmet avslutas med
en konferens i Cambridge och möjlighet till fem veckors praktik.

4

Anders Berndt
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Universitete
I höst befinner sig delar av Uppsala
universitets konstsamling på Zornmuseet
i Mora. Det är första gången som
universitetet lånar ut så många föremål till
en utställning vid ett annat museum.
TEXT & FOTO: JOSEFIN SVENSSON

samlingar

I

tets

MORA MÖTER universitetets konstsamling en ny publik.
– Man kan säga att vi gör en presentation av oss själva på en annan
plats. Det är just nu ett speciellt tillfälle för oss när universitetshuset renoveras och all konst har evakuerats
därifrån, berättar Mikael Ahlund, universitetsantikvarie för universitetets
konstsamling och biträdande museichef för Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.
– Det här är en unik möjlighet att
göra våra samlingar tillgängliga för
en publik som annars inte har möjlighet se våra konstskatter, fortsätter han.
Att det blev just Zornmuseet som visar delar av
universitetets samlingar förklaras bland annat av Anders Zorns kopplingar till Uppsala och universitetet.
Han är ju framför allt förknippad med Dalarna, men
blev faktiskt till i Uppsala. I katalogen som satts ihop
inför utställningen berättar Zornmuseets chef Johan
Cederlund historien om hur Anders Zorns mor, Grudd
Anna Andersdotter, arbetade som buteljsköljerska på
Svartbäcksbryggeriet i Uppsala. Sommaren 1859 hade
hon en kort romans med den tyska bryggarmästaren
Leonhard Zorn. Äktenskap var dock inte aktuellt och
Grudd Anna återvände hem och födde sin son på föräldrarnas gård i Mora. Anders Zorn träffade aldrig sin
far, men faderskapet erkändes och efter faderns död
fick Anders Zorn ut ett arv som räckte till studier både
i Enköping och vid Konstakademien i Stockholm.
SENARE I LIVET BLEV Anders Zorn en återkommande besökare i Uppsala, bland annat efter att han lärt känna
Henrik Schück, Uppsala universitets rektor från 1905.
När vännen Simon Boëthius blev skytteansk professor 1901 och sedan inspektor vid V-Dala nation blev
Anders och Emma Zorn engagerade också i nationens
verksamhet. De deltog flera gånger i valborgsfirandet
och gjorde en rad donationer till nationen.
Makarna testamenterade stora delar av sin egendom till svenska staten. Till donationen hörde ett kapital som enligt testamentet skulle skötas av Uppsala
universitet. I dag är det Uppsala akademiförvaltning
som tar hand om fonden och fortfarande utses två av
de sex ledamöterna i styrelsen för Zornsamlingarna
av universitetet.
– Zorn hade ju många personliga kontakter vid universitetet och tyckte nog att universitetets erfarenheter av kapitalförvaltning och stipendieutdelning skulle
garantera att pengarna förvaltades väl. Och det var ju

I Mora blir
universitetets
samlingar
tillgängliga
för en ny publik.

Fia Bladh och Daryl Van Essen hänger
upp Emerik Stenbergs målning
”Teologiska fakulteten” från 1911.
UNIVERSEN 5 — 2016
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Universitetsantikvarie Mikael Ahlund och
antikvarie Anna
Hamberg har
i samråd med
Zornmuseet valt
ut de konstverk
som visas i
Mora. ”Allt har
setts över av
en konservator
som bedömt
vad som kunde
åka iväg. Vissa
bilder är ju för
känsliga för
att lånas ut”,
berättar Anna
Hamberg. Alla
kostnader står
den inlånande
institution för,
vilket är praxis
när det gäller
konstutlåning.

FOTO: PRIVAT

Målningen av Gustav
Vasa som Anders
Zorn restaurerade 1911.
Porträttet är målat under
1500-talets andra hälft
efter en förlaga av Jacob
Binck från 1542.

Konsten från
universitetet
packas upp.

Anders och
Emma Zorn.

smart av dem för det har gått väldigt bra, säger Johan Cederlund, som förutom att vara museidirektör för Zornmuseet också är professor i konsthistoria vid Uppsala
universitet. Han har tidigare arbetat som universitetsantikvarie vid universitetets konstsamling, vilket är en
annan anledning till att samarbetet mellan Zornmuseet
och Uppsala universitet fallit sig naturligt.
– Det kunde inte ha fungerat bättre. Vi har haft ett
väldigt trevligt samarbete, säger han.
Utställningen, som går under namnet ”Konstskatter från Uppsala universitet”, öppnades officiellt på
universitetets 539-årsdag den 7 oktober. När Universen besöker museet en strålande höstdag några dagar
före invigningen är bara ett fåtal konstverk på plats.
– Vi är inte oroliga, vi hinner alltid klart i tid, säger
Fia Bladh, konstpedagog vid Zornmuseet.
16
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På museets bottenvåning visas den ordinarie Zornsamlingen som fått klämma ihop sig lite när konstverken från universitetet tar plats en våning upp. Det första
som möter besökarna är Anders Zorns rektorsporträtt
av Henrik Schück. I samma rum hänger det berömda
porträttet av Gustav Vasa. För omkring hundra år sedan var målningen föremål för en livlig debatt då Anders Zorn restaurerat målningen. Kritikerna hävdade
att han hade förstört verket.
– Men Zorn själv menade att han bara tagit bort senare påmålningar, säger Mikael Ahlund.
Vi träder sedan in i 1600-talet, då den första donationen av konstföremål gjordes till Uppsala universitet. Rummet har mörklagts för att skapa en intimare
atmosfär och för att den känsliga Blomboken från slutet av 1600-talet inte ska ta skada.

Vinterutställning
n Zornmuseets utställning ”Konstskatter från Upp-

sala universitet” pågår till och med den 5 mars 2017.

Nästa rum tar oss till universitetshuset och 1800-talets estetik. Konsthallen har inretts som ett fakultetsrum i universitetshuset.
– Vi visar originalmöbler och har målat om väggarna
i samma kulör som i universitetshuset, säger Fia Bladh.
Förutom ett stort antal porträtt innehåller universitetets samlingar många andra typer av konst. Landskapsmålningar, stilleben, skulpturer och föremål av
olika slag visas i slutet av utställningen, där även Linnés Hammarby är representerat.
UPPSALA UNIVERSITETS KONSTSAMLING är en av Sveriges största, men kanske också en av de mer okända.
Till vardags är många av verken placerade i universitetets lokaler, dit allmänheten har begränsat tillträde.
– Universitetets konstsamling innehåller tusentals
föremål – målningar, skulpturer och konsthantverksföremål. Bara det berömda konstskåpet från Augsburg
innehåller hundratals inventarier. Om man jämför oss
med andra samlingar i Sverige, så har vi den näst största
samlingen efter Nationalmuseum, åtminstone vad gäller den äldre konsten, säger Anna Hamberg, antikvarie vid Gustavianum. l

OMVÄRLD

Fler hotade
forskare
söker fristad
Nätverket Scholars at Risk har
sett antalet förfrågningar från hotade forskare tredubblas det senaste året. Vid svenska lärosäten
tar man under innevarande läsår
emot tre forskare inom ramen för
samarbetet.

UPPSALA UNIVERSITET HAR varit medlem
sedan 2014, men den svenska sektionen
lanserades i våras och består i dag av tretton svenska lärosäten.
Vid Göteborgs universitet tar man under innevarande läsår emot två forskare,
något man även gjorde förra året. Också
Högskolan i Borås tar emot en forskare
inom ramen för nätverket.
– Det pågår arbete på olika vis ute på
lärosätena, men det är inget stort antal
forskare som tas emot. Det finns olika
sätt att använda medlemskapet. Vissa
ser det mer som ett stödmedlemskap
och andra har kanske inte budget eller
struktur för att ta emot forskare, säger
Karolina Catoni.
Vid Uppsala universitet har man tagit
emot personer i behov av skydd bland
annat genom Svenska Pen, men ännu
inte inom ramen för Scholars at Risk.
– Vi har för avsikt att fortsätta att ta
emot hotade akademiker och att använda
oss av Scholars at Risk för detta arbete.
Sedan vill vi också prioritera Students
at Risk. Många gånger ser vi att universitet, akademiker och studenter är väldigt utsatta i konflikter. Universitetens
roll i samhället och i den demokratiska
utvecklingen är otroligt viktig och det är
därför mycket angeläget att vi sträcker
ut en hand till både studenter och akademiker som lever under hot, säger rektor Eva Åkesson.
Josefin Svensson
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Scholars at Risk är en internationell organisation som erbjuder gästforskarplatser
för hotade forskare. Närmare 380 lärosäten ingår i nätverket som det senaste
året har sett en stor ökning av antalet
förfrågningar. Från september 2015 till
augusti 2016 har man tagit emot 560
ansökningar, att jämföra med omkring
200 året innan.
– Antalet inkomna ansökningar har
stigit de senaste åren. Situationen i till
exempel Syrien och Turkiet spelar säkerligen en roll i detta, men att kännedomen om Scholars at Risk växer bidrar
också till att vi får in fler ansökningar, säger Daniel Munier vid Scholars at Risk
i New York.

Målet med verksamheten är att främja
den akademiska friheten och ge skydd åt
forskare som inte kan verka i sina hemländer. Under läsåret 2015/16 placerades drygt 100 forskare vid europeiska
lärosäten.
– De övriga som ansökt väntar på placering, men det kan också vara så att de
inte uppfyller de krav som ställs. Placeringarna utgör dock bara en del av arbetet, många gånger handlar det om
att ge råd och stöd kring hur forskaren
kan gå vidare på egen hand, till exempel genom att söka en anställning, berättar Karolina Catoni, samordnare för
nätverkets svenska sektion vid Göteborgs universitet.
För att vara behörig för placering krävs
det att man är aktiv akademiker och är
anställd vid ett lärosäte eller nyligen har
publicerat forskning. Kärnan i arbetet består av att hitta en bra matchning.
– Det ska fungera för båda parter där
forskaren ska fylla en kompetens eller
passa in i en forskargrupp. Han eller hon

får ju bara en tillfällig fristad och den
ska vara till nytta för forskaren så att
denne fortsätter att utvecklas, säger Karolina Catoni.

Följer läget
i Turkiet
Efter kuppförsöket i Turkiet i
somras har det rapporterats om
att yttrandefriheten för turkiska forskare och lärare har begränsats.
I somras gick bland annat organisationerna European University Association och Scholars at Risk ut och
fördömde utvecklingen i Turkiet och
uppmanade lärosäten och akademiker att göra detsamma. Rektorer vid
flera svenska lärosäten, däribland Uppsala universitet, uttryckte oro över
utvecklingen.
Vid institutionen för lingvistik och
filologi kontrollerade man i samband
med terrorattacken i Istanbul i juni och
försöket till statskupp i juli vilka forskare och studenter som fanns i landet.
– I samarbete med universitetets
krisorganisation kontaktade vi alla studenter och medarbetare som befann
sig, eller skulle ha kunnat befinna sig,
i Turkiet, berättar Beáta Megyesi, prefekt vid institutionen.
DE STUDENTER SOM ÖNSKADE kunde avbryta sina studier och åka hem. Eftersom ingen av institutionens forskare
var på plats i Turkiet under sommaren fanns det ingen anledning att vidta några ytterligare åtgärder.
– Den enda konsekvensen vi har
sett är att ett planerat lärarutbyte
har avbrutits. Läraren i Turkiet som
”Vi tillåter inga
skulle komma till
resor inom
Uppsala ställde in
tjänsten till
sin planerade vistelse hos oss reställen som UD
dan i somras, säavråder ifrån.”
ger Beáta Megyesi.
Béata Megyesi
Institutionen
följer utrikesdepartementets rekommendation gällande avrådan från resor i specifika
områden eller länder.
– Vi tillåter inga resor inom tjänsten
till ställen som UD avråder ifrån. Vidare uppmanar vi anställda och utresande studenter att hålla koll på UD:s
sidor och kontakta oss varje gång något inträffar med tanke på att konflikter kan förflytta sig snabbt och ändra
fokus, säger hon.
UNIVERSITETETS SÄKERHETSCHEF tillika
krisledningens ordförande Christina
Boman betonar att det är viktigt att
veta var personal och studenter befinner sig när kriser uppstår.
– Vid den här typen av situationer
söker vi information i alla tänkbara kanaler. Vi tar bland annat hjälp av resebyrån, internationella kansliet, prefekter
och andra ansvariga för att inventera var
personal och studenter finns, säger hon.

Josefin Svensson

Süleyman Sah Üniversitesi utanför Istanbul stängdes efter kuppförsöket i juli.

Läs mer om stöd med anledning av
oroligheter utanför Sveriges gränser
på medarbetarportalen: mp.uu.se
UNIVERSEN 5 — 2016
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n Annika Waern, professor i
människa-datorinteraktion vid
institutionen för informatik och
media, har utsetts till Distinguished Scholar av den ledande
internationella organisationen
för spelforskning, Digra – Digital
Games Research Association.
n Dan Larhammar, professor i
molekylär cellbiologi vid institutionen för neurovetenskap, har
fått utmärkelsen Årets Farmaceut 2016 för sitt engagemang
för vetenskaplig evidens och
kritik av pseudovetenskap.
Utmärkelsen tilldelas varje år
en farmaceut i Sverige som
”genom sina insatser inom den
praktiska farmacin bidragit till
att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället”
och delas ut av fackförbundet

3/11. Visning i Tropiska växthuset. Följ med på visning i
Uppsalas enda regnskog. Lär
dig mer om tropikernas växter.
Botaniska trädgården, Tropiska
växthuset, kl 13–14. Fri entré!

n Peter Stoica, professor vid in-

stitutionen för informationsteknologi, har utsetts till ”Foreign
Member” vid amerikanska National Academy of Engineering.

5/11. Gastar på Gustavianum.
Möt gastar, spöken och vålnader från det förflutna på plats i
Gustavianum. Hör deras berättelser om huset och de utställda
föremålen. Ta gärna med dig en
egen ficklampa på spökvandringen. Tur på svenska för familjer kl 18. Tur på engelska med
utökat skräcktema kl 20. Biljetter via Gustavianums butik.

PÅ GÅNG

31/10–4/11. Pumpapyssel.
Gör din egen pumpa- eller
citrusfigur. Klipp och klistra girlanger. Samla frön till nästa års
pumpa-sådd. Ta med en egen
pumpa att dekorera eller köp
av oss.
Fredag 4/11. Pyssla din egen
lykta. Entré 50 kronor. Fri entré
för barn under 18 år, studenter
och anställda vid Uppsala universitet. Botaniska trädgården,
Tropiska växthuset, kl 11–16.
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n Auli Niemi,
professor i
grundvattenmodellering vid
institutionen för
geovetenskaper,
har tillsammans
med Anders
Hagfeldt, solcellsforskare och
gästprofessor vid
institutionen för
kemi, utsetts till
mottagare av Björkénska priset,
Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris.

1–2/11. Ha en riktigt vetenskaplig Halloween. Spännande och
lagom läskiga halloweenexperiment demonstreras och förklaras. Pysselverkstad på samma
tema utlovas också. Museum
Gustavianum kl 12–16.

Sveriges farmaceuter.
Till Årets Farmacistudent
utsågs Uppsalastudenten Jakob
Rasch. Han får utmärkelsen för
sitt stora engagemang inom
Uppsala universitet och den
Farmaceutiska Studentkåren i
Uppsala.
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NAMN SOM NÄMNS

Museum Gustavianum.

rande skanningstjänst för e-fakturor samt skannade leverantörsfakturor. På grund av bytet ändras faktureringsadressen. Leverantörsfakturorna skickas till skanningsföretaget
på samma sätt som tidigare och post som sänds till den
gamla adressen kommer under tre månader att eftersändas
till den nya. Avdelningen för ekonomi och upphandling har
informerat leverantörerna om adressändringen. Svenska leverantörer ska från och med den 1 oktober skicka pappersfakturor till den nya faktureringsadressen:
Uppsala universitet, PG1254, 737 84 Fagersta.
Utländska leverantörer ska skicka fakturor till institutionens
adress på samma sätt som tidigare.

6/11. Sacred Pearls. Välkommen att återigen ta del av den
klassiska musikens mest kända
och omtyckta körsatser med
religiös text. Dirigenten Stefan
Parkman leder evenemanget. I
år har han liksom tidigare med
sig Uppsala Akademiska Kammarkör, dessutom hovsångarna
Elin Rombo och Karl-Magnus
Fredriksson tillsammans med
musiker ur Sveriges Radios
Symfoniorkester. Uppsala
konsert och kongress kl 16–18.
Biljetter via ticketmaster.se eller
Uppsala konsert och kongress.

16/11. Musikaliskt möte. Director musices Stefan Karpe samtalar med biträdande museichef
Mikael Ahlund om 1830-talet i
Europa. Hör mer om denna tid
och lyssna till ”Schwedische
Quartette”, framförda av musiker från Akademiska kapellet.
Museum Gustavianum kl 18–20.

Mitt i karriären som elitbandyspelare drabbades Mathias ”Bissen” Larsson av en
stroke och fick av läkare på Akademiska sjukhuset tio procents chans att klara
sig. Men han överlevde och startade ”Bissen Brainwalks” för att samla pengar till
hjärnforskningen. Den 19 november är det Uppsalabornas tur att promenera.

kammarmusik tillsammans med
pianisten Anna Christensson.
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4,
kl 19. Fri entré.
4/12. El Sistema-konsert. Kungliga Akademiska kapellet samarbetar med Uppsala Kulturskolas
El Sistema-projekt. Stenhagens
Bildnings- och kulturcentrum,
kl 14–15. Fri entré

FRISKVÅRD

19/11. Temadag om politik och
religion. Uppsala universitets
åtta centrumbildningar diskuterar politik och religion utifrån
ett internationellt perspektiv.
Kom och ställ frågor till forskarna och möt världen på plats
i Gustavianum. Föreläsningar
och aktiviteter på svenska och
engelska kl 12–16.
Se hela programmet:
www.gustavianum.uu.se

Funktionell träning
Måndagar kl 11.15–12, lilla salen,
Campus1477 Science park.
Pilates och mindful
Tisdagar kl 11–12, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.
Soma move
Onsdagar kl 11–11.45, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.
Spinning
Torsdagar kl 16–16.45, spinningsalen, Campus1477 Blåsenhus.
Yoga
Fredagar kl 7.15–8.15, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.

29/11. Kammarmusik på
Musicum. Medlemmar ur
Akademiska kapellet spelar

Läs mer: www.campus1477.
se/sv/grupptraning/friskvard/
uppsala-universitet/

18/11. Professorsinstallation.

FOTO: MARIA G. NILSSON

Det var 2010 som Mathias Larssons liv tog en hastig vändning när han drabbades av en
stroke. Efter en längre tids vård kunde han lämna Akademiska sjukhuset. Han kände att
han ville ge något tillbaka och med hjälp av sin hustru bjöd han in nära och kära att göra
en vandring tillsammans med honom och samtidigt skänka en slant till den hjärnforskning
som räddat hans liv.
– Jag hoppades ju att vi skulle bli några stycken, men när jag kom till starten väntade
över tusen personer på att göra mig sällskap, säger han.
Sedan dess har promenader arrangerats på flera håll i landet. Förra året
delades nära en miljon kronor ut oavkortat till forskningsprojekt.
Den 19 november kommer Sirius bandy tillsammans med Uppsala universitet att arrangera evenemanget. Syftet är både att sprida
information om hjärnan och dess sjukdomar, och att stödja hjärnforskningen. Hjärnforskare från Uppsala universitet kommer att
finnas på plats för att berätta om sin forskning och svara på frågor.
– Att äntligen få leda en Bissen Brainwalk genom Uppsala! Det
har hela tiden varit min vision, och i november är det dags, säger
Mathias Bissen Larsson. Anneli Waara
UNIVERSEN 5 — 2016

n Universitet har bytt leverantör av fakturaväxel med tillhö-

13/11. Allt ljus på Uppsalas
museer. Fri entré till alla
Uppsala museer.
För program se:
www.uppsalasmuseer.se

Promenera för hjärnforskningen
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Ny faktureringsadress

”Utan att ens har väntat in en högskolestyrelses bedömning pekar regeringen med hela handen i vad
som utan tvekan är en fråga som ett lärosäte självt bör råda över. Det kan inte vara rimligt att regeringen
ska använda sin makt för att sätta en enskild kommuns intressen före ett akademiskt lärosätes bedömning av sitt eget bästa.”
Debattartikel i SvD den 13/10 signerad av 35 rektorer vid svenska lärosäten, med anledning av besked från
utbildningsdepartementet om att Högskolan i Dalarna ska ha kvar verksamhet både i Falun och i Borlänge.

FOTO: REBECCA ZELLER

Stor uppslutning
på personalfesten
Årets personalfest lockade nära
650 medarbetare som fick avnjuta
en trerätters middag med underhållning och efterföljande dans på
Uppsala konsert och kongress.

Josefin Svensson

David Lundgren, Elke Passoth, Olle Jonsson,
Carl-Johan Fridén och Rocio Santiago Kern.

Trita Parsi är
Årets alumn

Bröderna Rongedal
stod för underhållningen
under middagen.
FOTO: DAVID NAYLOR

– Vi har sett ett ökande intresse de senaste åren och det här är faktiskt den
mest välbesökta personalfesten hittills,
säger Kristina Melin som ingår i arbetsgruppen för personalfesten och är en
av de som håller i trådarna för genomförandet av kvällens festligheter.
Planeringen påbörjades redan i slutet av vårterminen.
– Vi börjar ganska långt i förväg med
att boka lokalen och underhållningen.
Sedan är det viktigt att se till att medarbetarna får information om när personalfesten äger rum så att de har möjlighet att gå.
Veckorna innan är det många praktiska detaljer som ska ses över, som till
exempel bordsplaceringen.
– Gästerna placeras med sin avdelning och det är många önskemål som
ska tillgodoses. Placeringen är ju viktig, liksom maten och underhållningen,
för att få en god stämning under kvällen, säger Kristina Melin.
Bröderna Rongedal stod för underhållningen under middagen och bjöd
på välkända låtar som höjde stämningen i lokalen. Lite senare under kvällen
höll coverbandet Dirk Digglerz igång
en trappa upp medan Stockholms
Jazzorkester spelade i Stora salen.
– Det blev en lyckad fest tycker jag.
Folk verkade ha väldigt roligt och det
hade vi också, säger Kristina Melin.

Charlotte Hising, Catrin Schultze, Guri Blomqvist,
Lena Lindskog, Annika
Lundqvist och Madelene
Rönnberg var några av de
nära 650 medarbetarna
som deltog i årets
personalfest.

Maria Vall, Hao Huang, Christian Strietzel,
Albert Mihranyan och Mia Sterby.

Josefin Forss och Christoffer Svensson.

Att skriva för 5 000 år sedan
riologi och hebreiska prova på att skriva under tidstypiska förutsättningar.
– Hur det känns att skriva på ett knöligt och ojämnt material är viktigt för att inse vad det innebar att skriva på den tiden. Till exempel kilskrift är ju ett tredimensionellt skriftsystem och man måste testa och experimentera för att förstå att
skrift kan vara i flera dimensioner, säger Jakob Andersson,
universitetslektor i assyriologi vid institutionen för lingvistik
och filologi.
Med hjälp av krukskärvor, bläck och pinnar fick studenterna skriva bokstäver ur det hebreiska och protosemitiska alfabetet. De lärde sig också hur man formar kilskrift på en lertavla med hjälp av en stylus, en för ändamålet avsett träpinne.
– Det var mycket uppskattat av studenterna som kom
igång med egna exempel, säger Jakob Andersson.
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n Vid en workshop i slutet av september fick studenter i assy-

Studenter i assyriologi och hebreiska fick lära sig att skriva med
kilskrift som man gjorde för omkring 5 000 år sedan.

Utmärkelsen Årets alumn vid
Uppsala universitet tilldelas i
år den politiska rådgivaren och
Iranexperten Trita Parsi. Studierna i Uppsala lade grunden för
en internationell karriär. Han
har bland annat varit rådgivare i
Vita huset, vunnit priser för sina
böcker om internationella relationer och arbetat inom FN:s
generalförsamling med frågor
om mänskliga rättigheter.
Varje år delar Uppsala universitet
ut utmärkelsen Årets alumn till en
alumn som gjort ”framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma”.
I år går utmärkelsen till den politiska rådgivaren och Iranexperten
Trita Parsi.
– Jag föll nästan av stolen när jag
fick samtalet från prorektor Anders
Malmberg. Det är en enorm ära att
få motta det här priset, säger Trita Parsi.
– Jag har alltid känt att utbildningen jag fick vid Uppsala universitet inte enbart gav mig verktygen
som hjälpt mig uppnå mina mål,
utan även värderingarna. Att hjälpa
till att lösa internationella konflikter kräver inte enbart en förståelse för drivkrafterna bakom motsättningarna, utan även en världsbild
där tilltron till möjligheten att skapa fred är starkare än rädslan som
befäster status quo. Jag är för evigt
tacksam till Uppsala universitet för
att ha gett mig en världsbild som
möjliggjort arbetet för fred, säger
Trita Parsi.
Han inledde sina akademiska studier med en magisterexamen i internationella relationer vid Uppsala
universitet. Därefter följde ytterligare en magisterexamen i ekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm. Sin
doktorsexamen i internationella relationer erhöll han vid Johns Hopkins University i USA.
Anna Malmberg
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PROFILEN
/KEVIN ANDERSON

Kevin Anderson och Marika Edoff i en
paneldebatt på Geocentrum i samband med att han tog över Zennströms
professur i klimatledarskap efter
Doreen Stabinsky i slutet av augusti.

Han lever som han lär
Klimatledarskap kan handla om så mycket, menar Kevin
Anderson, nytillträdd professor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Själv har han till exempel inte flugit på 13 år,
eftersom han vill visa att ett hektiskt akademikerliv går att
kombinera med låga utsläpp av koldioxid.
TÅGRESAN FRÅN MANCHESTER TILL Uppsala i slutet av augusti tog 51 timmar, med tågbyten och övernattningar.
Eftersom fler resor mellan hans gamla och nya hemstad väntar, kommer det att bli många timmar på tåget.
– Det ger mindre utsläpp, men ännu viktigare är att
det är en symbolfråga. Vetenskapen säger att vi radikalt måste ändra hur vi gör saker, så jag måste svara på
det som forskare, säger Kevin Andersson.
Han jobbade som ingenjör innan han bytte till forskning om klimat- och energifrågor vid universitetet i
Manchester och Tyndall Centre for Climate Change Research. Nu har inspiratören, vars twitterkonto har 9 200
följare, kommit till Uppsala universitet och Centrum
för hållbar utveckling, som ny innehavare av Niklas
Zennströms professur i klimatledarskap.
EN AV MÅNGA SAKER han ska göra är att möta studentgrupper och ha en dialog med studenterna om vad klimatledarskap innebär i praktiken.
– När det handlar om klimatförändringar har folk
i min generation, med grått hår eller inget hår, misslyckats stort. Så jag tycker vi ska vara ödmjuka när vi

håller föreläsningar. Vad vi kan göra är att förklara hur
man inte ska göra och varför vi har misslyckats. Där
finns viktiga lärdomar att dra.
Han kommer också att ägna sig åt forskning och
är nyfiken på hur klimatförändringarna hanteras här i
Sverige jämfört med i Storbritannien.
– Jag kommer att tolka Parisavtalet i relation till
Sverige och fråga: Vilka minskningar av koldioxidutsläpp krävs i Sverige och vilka är konsekvenserna för
åtgärder och ledarskap inom Uppsala universitet? Med
utgångspunkt i detta vill jag diskutera med beslutsfattare på olika nivåer, från kommunen till regeringen.
HAN PLANERAR BLAND ANNAT en serie workshops med
fokus på olika klimatfrågor. Diskussionerna hoppas
han ska utmynna inte bara i akademiska artiklar utan
också i ”policy briefings” skrivna på ett mer lättillgängligt språk.
– Om Sverige är som Storbritannien, är det bara
akademiker som läser forskningsartiklar. Forskningsartiklar är viktiga, men vi behöver översätta dem till
ett språk som passar folk i allmänhet.

FÖR ATT LEVA UPP till klimatmålen i Parisavtalet räcker
det inte med teknik och ingenjörskonst, menar Kevin
Anderson. Vi som lever i den rika delen av världen,
och står för merparten av utsläppen av koldioxid, behöver ändra våra vanor.
– För tjugo år sedan brukade akademiker sällan flyga.
Nu flyger de hela tiden. Våra bilar är större, vi köper
mer saker och tvättar oftare. Vi måste ändra vanor, rutiner och beteenden som vi har kommit att betrakta
som normala. Detta är en enorm utmaning – att förändra vår livsstil och fortsätta med det tills övergången
till nya energisystem är klar.

Annica Hulth

Professor i klimatledarskap
På fritiden: Cykling, bergsklättring och att titta på världens gång från mysiga kaféer.
Dold talang: Bra på att fixa mekaniska saker.
Gör mig glad: Många saker men här är tre: Att cykla i
en snabb men behaglig takt längs landsbygdsvägar på
våren. Att sitta högt upp på en havsklippa efter att just
ha klättrat upp och betrakta skönheten hos en värld
utan tecken på mänskligt liv. Att dansa entusiastiskt
(och dåligt) till swing och annan liknande musik.
Gör mig arg: Uppenbar orättvisa – särskilt när den
maskeras av vältalig retorik.
Ville bli som barn: Veterinär eller ingenjör.
Längsta resa med tåg: Från Broadbottom nära Manchester till Shanghai i Kina. Elva dagar enkel resa.

