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Serviceledare Maria
Larsson och intendent
Peter Götlind jobbar
på Ekonomikum, en
arbetsplats som i år
firar 40-årsjubileum.

SÅ KOM DEN proposition som vi väntat
på under hösten. Jag måste medge att
jag kände viss oro redan när listan för
regeringsärendena publicerades och
jag såg titeln: ”Kunskap i samverkan –
för samhällets utmaningar och stärkt
konkurrenskraft”. Var det inte forskning det skulle handla om?
Utfallet av propositionen är svårt
att tyda då det fortfarande finns
mycket som regeringen avser att återkomma till. Där ingår bland annat internationalisering, holdingbolagens
roll och ett nytt system för styrning
och resurstilldelning.

Teorierna säger att så fort
du visar engagemang som
anställd så kommer ledningen
att försöka utnyttja det”


ANNIKA SKOGLUND sid 20.

”Var det inte
forskning
det skulle
handla om?”

INTENTIONERNA ÄR GENERELLT GODA. Ökade anslag
ska göra det möjligt för oss att ta ett långsiktigt ansvar
för utvecklingen av forskningen samt för att ytterligare stärka vår samverkansförmåga. Det presenteras viktiga forskningsområden som klimat, hälsa och
en ökad digitalisering. Den omtalade långsiktigheten
dyker upp i form av strategiska satsningar inom de
fem innovationsprogram som handlar om nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär
och biobaserad ekonomi, life science samt uppkopplad industri och nya material. Här ingår flera områden
som Uppsala universitet fört fram och många spännande forsknings- och samverkansmöjligheter för
vårt universitet!
LÄROSÄTEN SKA INOM RAMEN för sina ökade basanslag kunna återrapportera hur man förbättrar kvaliteten i forskningen, jämställdhet, samverkan, karriärvägar, mobilitet och samband mellan forskning och
utbildning. Totalt för hela landet blir det en ökning
av basanslagen med 1,3 miljarder under fyra år. Det
kommer inga nya pengar till lärosätena 2017, 500
miljoner 2018, 250 miljoner 2019 och 550 miljoner
2020.
Hur mycket stärks då Uppsala universitets basanslag kan man undra? Prognosen är tyvärr att resurserna för vår del nog realt sett ökar ganska minimalt.
Men, med tanke på vad som skett i våra grannländer
Danmark och Finland med stora neddragningar inom
högre utbildning och forskning kanske vi trots allt
ska vara nöjda med att vi ges möjlighet att fortsätta
vår strävan för en bättre värld. Även om jag tycker att
”forskningspropositionen” denna gång blev mer av en
samverkanshistoria än en solskenshistoria.
Slutligen vill jag passa på att önska er alla en god
jul och ett gott nytt år!
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I KORTHET

– Det här är ett sätt att förklara för oss
själva och inte minst för andra hur vi
jobbar. Vi är ett universitet med många
starka discipliner som kan angripa olika
samhällsutmaningar och framtidsfrågor från olika utgångspunkter, säger Eva
Åkesson.
– Vi har tittat på vad som är framgångsfaktorer för forskningen, vi lyfter

en del styrkeområden men också framtida forskningsutmaningar. Det som ligger långt fram vet vi inget om, utan det
här är vad vi ser i kristallkulan just nu.
Några av de teman som pekas ut för
nya satsningar är antibiotikaresistens,
e-hälsa, migration, integration och rasism, psykisk ohälsa, nya smarta material
och precisionsmedicin. Alla har de sin
utgångspunkt i internationellt ledande
forskning vid universitetet och bygger på
gränsöverskridande samarbeten mellan
discipliner samt nationella och internationella samarbetspartners.
– Vid nya Uppsala antibiotikacentrum

När alla intagit sina platser i kyrkan inledde rektor Eva Åkesson sitt tal där hon
bland annat tog upp vad det innebär att
vara professor. Hon lyfte även aktuella
frågor som universitetens autonomi och
formerna för rektorsval.
I anslutning till installationsakten hölls
föreläsningar av Per Andrén, Charlotte
Platzer Björkman och Dag Blanck. Universitetets utmärkelser Hjärnäpplet och Pedagogiska priset delades också ut innan
festligheterna fortsatte på Uppsala slott.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Högtidlig professorsinstallation
ningar var det den 18 november dags för
professorsinstallationen där 45 nyblivna
professorer installerades. Eftersom universitetshuset renoveras hölls ceremonin i Uppsala domkyrka.
– Det var omkring 20 år sedan professorsinstallationen ägde rum i domkyrkan. Det var i samband med att golvet i
universitetshuset rustades upp i mitten
av 90-talet, berättar universitetsguiden
Mikael Norrby.

en 250 år. I samband med detta
uppmärksammas det fria ordet och
rätten till fri information av en rad organisationer och myndigheter. Vid
Uppsala universitet genomförs bland
annat seminarier, föreläsningar och
paneldebatter inom ramen för jubileet ”Fritt ord 250”. Temat för Forsskålsymposiet var till exempel ”Tryckfriheten 250 år: Hot, möjligheter och
historiska arv”.
Läs mer: ub.uu.se/om-biblioteket/
utstallningar/frittord250

Läs mer om forskningsstrategierna i
nästa nummer av Universen, samt på
uu.se/forskning

Årets professorsinstallation
i Uppsala domkyrka.

n Efter en vecka av installationsföreläs-

n I år fyller tryckfrihetsförordning-

Annica Hulth
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Vid konsistoriets möte i slutet av
oktober fastställdes universitetets
forskningsstrategier för de kommande fyra åren. En rad breda teman pekas ut för nya satsningar.

Tryckfrihetsförordningen jubilerar
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Nya forskningsstrategier

samarbetar olika discipliner samtidigt
som forskarna har kvar sin identitet på
institutionen. Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism är ett annat exempel.
De fyra utgångspunkterna som anses
främja forskningen är kvalitetsarbete,
tillgång till forskningsinfrastruktur, internationell samverkan och ett gott arbetsklimat. Det pågår många satsningar
just nu inom universitetet som ligger
helt i linje med forskningsstrategierna,
så Eva Åkesson är nöjd.
– Alla nio fakulteter har gjort ett bra
jobb. Det är mycket på gång och ett väldigt bra samarbetsklimat inom universitetet. Det är en förutsättning för att
kunna göra något sådant här.

Rektor Eva Åkesson.

Panelen vid Forsskålsymposiet under
ledning av moderator Ulrika Knutsson.

18

europeiska universitet, inklusive Uppsala universitet, ingår i det nystartade
nätverket ”The Guild
of European Research Intensive Universities”. Syftet med nätverket är att
vara en tydligare röst i Bryssel och påverka den europeiska forskningspolitiken, men också att bidra med forskarkompetens.
– Vetenskapliga och samhälleliga
utmaningar kräver höga ambitioner
från Europas ledande forskningsinstitutioner. Vi vill förbättra dialogen
mellan forskning och politik på europeisk nivå och vara en tydlig röst i
samhället, säger rektor Eva Åkesson.

Ny modell för utvärdering av utbildning
I oktober beslutades det om en ny
modell för utvärdering av utbildning
inom universitet där fakulteter och
vetenskapsområden själva får ansvaret för utformning, genomförande
och uppföljning av utvärderingarna.
I modellen ska det löpande kvalitetsarbetet och årlig uppföljning integreras med utbildningsutvärderingar
vart sjätte år. Arbetet inleds med en
första pilotomgång under 2017.
Läs mer: mp.uu.se
UNIVERSEN 6 — 2016
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AKTUELLT/INFÖR REKTORSVALET

Höga krav på
akademiska ledare
Stor social och kommunikativ
kompetens samt legitimitet inom
organisationen är enligt aktuell
ledarskapsforskning några av de
viktigaste faktorerna för att lyckas
med rektorsuppdraget.
I början av nästa år inleds arbetet med
att utforma en kravprofil för rektorsposten inför nästa mandatperiod. Universen har träffat Carin Eriksson Lindvall för att höra vad forskningen säger
om det akademiska ledarskapets utmaningar och rektors roll. Hon är chef för
enheten för kompetens- och organisationsutveckling vid personalavdelningen
och docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och
ledarskap.
– Under de senaste tio åren har universiteten genomgått en otroligt stark
förändring. I spåren av autonomireformen följer ett ökat tryck på uppföljning
av olika slag, liksom betydelsen av internationalisering och ranking. Det innebär
ökade krav på ledarna, bland annat på
kommunikativ kompetens, berättar hon.
LEGITIMITET OCH SOCIAL KOMPETENS är
två aspekter som har stor betydelse för
det akademiska ledarskapet.
– Förmågan att hantera många olika
relationer på olika nivåer blir allt vikti-

gare. Det gäller även för rektorsrollen. Ju
högre upp i organisationen desto större
strategisk förståelse måste man ha och
desto bättre måste man vara på att hantera relationer med många olika människor. Social kompetens är jätteviktigt,
eftersom man som rektor blir en symbol
för universitetet, menar hon.
Forskningen lyfter ofta betydelsen av
höga ledare som symboler och här kommer vikten av legitimitet in.
– Vid ett universitet vill man gärna att
rektor ska vara en väletablerad forskare,
det ger legitimitet. Bland annat Amanda
Goodalls forskning visar att när ett universitet leds av en person med hög legitimitet ger det konkreta effekter i verksamheten. Resultaten är däremot inte
direkta utan kommer ofta med en eftersläpning på sex till sju år.
Att vara en erfaren forskare står för
värden som förknippas med rollen som
rektor, trots att det man åstadkommit
som forskare egentligen inte har så stor

”Förmågan att
hantera många
olika relationer på
olika nivåer blir
allt viktigare.”
Carin Eriksson Lindvall

betydelse för hur man utför sitt chefsoch ledarskap som rektor.
– Legitimiteten blir viktig eftersom
det finns en så betydelsefull symbolisk
aspekt av den här chefen. De värden man
signalerar utåt är avgörande, menar Carin Eriksson Lindvall.
ANDRA VIKTIGA EGENSKAPER HOS rektorer och högre chefer inom akademin är
förståelse för de omvärldsfaktorer som
påverkar verksamheten och förmågan
att delegera.
– En rektor kan och bör inte ha detaljkontroll, utan ska kunna förlita sig
på att mindre ärenden sköts av andra i
linjen eller organisationen.
Här är tillit ett centralt begrepp, menar Carin Eriksson Lindvall.
– Som ledare behöver man kunna
skapa tillit, men det är något som kommer från båda hållen. Finns inte tilliten
så finns inte heller legitimiteten.
Hon tror själv inte att ett universitet
kan ha en chef som inte är forskare utan
bara professionell administratör.
– Mycket inom forskningen tyder på
att det inte fungerar. Den som har den här
symboliska rollen behöver också vara det
som ett universitet vill stå för. Har inte
personen den legitimiteten så kommer
han eller hon att vara väldigt ifrågasatt.

Carin Eriksson Lindvall
forskar bland annat om
ledarskap i kunskapsintensiva organisationer.

Josefin Svensson

”En modig och samtidigt ödmjuk ledare”
Inför den stundande rekryteringsprocessen av rektor för nästa mandatperiod har Universen
frågat några medarbetare vilka egenskaper de tycker är viktiga hos en framtida rektor.

Carl Caleman, forskare
vid institutionen för fysik och astronomi.

1. Vilka egenskaper är viktiga hos en rektor vid Uppsala universitet?
2. Vilken är en rektors viktigaste uppgift?

– Att vi får en rektor som förstår
både forskning och undervisning.
Jag skulle också vilja att hen funderar
på hur universitetet kan se till att få ut
det bästa av de forskare som finns här
och att rektor har som mål att Uppsala
universitet ska bli det mest attraktiva
stället att forska på i Sverige, och helst i
hela världen.

1

Johannes Westberg,
universitetslektor vid
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Cecilia Johansson, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper.
– Det är viktigt att en rektor vid
Uppsala universitet har ledarförmåga, tar ansvar, och är kvalitetsmedveten vad gäller både vår forskning och
utbildning. Rektor behöver vara inlyssnande mot verksamheten men samtidigt handlingskraftig för att jobba för
universitetets bästa.

1

– Att jobba för att vi, som univer2 sitet, på bästa möjliga sätt uppfyller våra mål och strategier.
4
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– En rektor behöver ha många
goda egenskaper, men jag tycker
att det viktigaste är att vi får en rektor
som kan ta hänsyn till den speciella organisation som Uppsala universitet är.

1

2

– Att sänka OH-kostnaderna.

Madeleine Larsson,
intendent vid Campus
Blåsenhus.
– Det finns många fina och viktiga
egenskaper som kan tillönskas en
rektor. Jag anser dock att bland det viktigaste är att rektor har förmågan att tillvarata potentialen hos både verksamhet och medarbetare för att nå goda
resultat.

1

– Att på alla upptänkliga sätt stödja de verksamheter som bedriver
grundutbildning och forskning, som är
universitetets kärna.

2

– Det viktigaste är att se till att vi
får ett vettigt system för rekrytering av forskare och tydliga karriärvägar, så att unga forskare kan navigera i
sin miljö och vet vad som krävs för att
lyckas. I dag skiljer sig detta mycket
från en avdelning till en annan. Rektor
bör också verka för att ett gemensamt
transparent karriärsystem blir nationellt, och inte bara gäller här i Uppsala.

2

Process som engagerar

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

När remisstiden för att lämna
synpunkter på det nya förslaget
till process för framtagandet av
rektorskandidater gick ut i slutet
av november hade elva svar inkommit.

Per Sundman, universitetslektor vid teologiska institutionen och
ordförande i Saco-Srådet vid Uppsala
universitet.
– Att vara visionär och ha konkreta idéer om vad Uppsala universitet bör och kan bli. Att ha mycket god
kännedom om universitetssektorn, gott
omdöme och god personkännedom
samt prestigelöshet. Sedan behövs också ett genuint engagemang för utbildning, forskning och universitets många
medarbetare.

1

– Att skydda och främja den aka2 demiska friheten genom att bidra
till ändrade former för forskningsfinansiering i betydelse av rimligare proportioner mellan fasta basanslag och så
kallade externa medel. Att verka för att
den juridiska personen Uppsala universitet får en högre grad av oberoende
och att trygga anställningar med goda
villkor skapas.

I samband med konsistoriets sammanträde i oktober beslutades det att formerna för framtagande av förslag på
rektor ska skickas på intern remiss inom
universitetet. Utgångspunkten är det
förslag som tagits fram av universitetsdirektör Katarina Bjelke på uppdrag av
konsistoriet.
I förslaget föreslås att en rekryteringsgrupp och hörandeförsamling ska
utses. Rekryteringsgruppen ska ta fram
förslag på rektor och prorektor i öppen
konkurrens, hålla samman processen,
svara för hörande av lärare, övriga anställda och studenter, ta fram förslag
på kravprofil samt överlämna förslag
på rektor till konsistoriet. Gruppen ska
bestå av konsistoriets ordförande och
vice ordförande samt sex ledamöter
utsedda av sina respektive representanter i hörandeförsamlingen.
Till ordförande i rekryteringsgruppen utses vice ordförande i konsistoriet.
Rekryteringsgruppen ska anlita ett rekryteringsföretag som stöd i processen.
Hörandeförsamlingen föreslås bestå
av 65 personer (33 lärare, 18 studenter
och 14 ledamöter utsedda av personalorganisationerna) med uppgift att bistå rekryteringsgruppen inför deras förslag till beslut. Lärarrepresentanterna
i hörandeförsamlingen ska utses av de
elektorsförsamlingar som arbetar med
val till områdes- och fakultetsnämnder.
– Remiss PM är en sammanfattning
av de synpunkter som framkom i den

Malgorzata Anna
Packalén Parkman,
professor i polska vid
institutionen för moderna språk.
– En rektor måste vara en bra ledare och ha gedigna erfarenheter
både som pedagog och forskare. Detta
är en förutsättning för att kunna förstå
såväl studenter som lärare och all övrig
personal. Dessutom måste rektor vara
representativ både i vetenskapliga och
sociala sammanhang.

1

– Att se till helheten vid universitetet och vara lyhörd för verksamheten. Det är viktigt att måna om mångfalden så att det inte bara blir vissa
ämnen som får uppmärksamhet och resurser. En annan viktig fråga är att se till
att universitetet inte leds som ett företag, med enbart tanke på ekonomiska
vinster, utan att den akademiska friheten självklart alltid står i fokus.

2

beredning som gjordes efter konsistoriets möte i september och inkluderar de kommentarer som konsistoriet
framförde på oktobermötet, säger Katarina Bjelke.
När remisstiden gick ut den 28 november hade elva svar kommit in, bland
annat från studentkårerna, vetenskapsområdena och fackliga organisationer.
– Engagemanget har varit stort inom
universitetet och det är väldigt positivt
för förankringen, säger Katarina Bjelke.
Ett justerat förslag baserat på inkomna synpunkter behandlades sedan
vid konsistoriets möte den 14 december (efter Universens pressläggning).
Josefin Svensson

Läs mer: uu.se/om-uu/organisationstyrning/universitetsledningen/tillsattarektor

Hur tillsätts en rektor?
n Rektor är universitetets myndighetschef och anställs enligt 2 kap 8 § i högskoleförordningen genom beslut av
regeringen efter förslag från konsistoriet. Anställningen får vara i högst
sex år men kan förnyas, dock högst två
gånger om vardera högst tre år.
Rektor Eva Åkessons sexåriga mandatperiod går ut den 31 december
2017. Konsistoriet har beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess
för att tillsätta en rektor och prorektor
från och med den 1 januari 2018. Rektor kan föreslås med en möjlig mandatperiod om tre till sex år, beroende på om nuvarande alternativt en ny
rektor föreslås.

Hooshang Bazrafshan, lika villkorsspecialist vid personalavdelningen.
– Att vara en modig och samtidig
ödmjuk ledare samt att ha en
bred kunskap om och stor respekt för
mänskliga rättigheter.

1

– Att använda sin makt för att utveckla universitetet som ett framgångsrikt lärosäte. Att skapa en miljö
där alla oavsett social bakgrund, kön,
etnicitet, sexualitet, funktionalitet, utseende och ålder ges lika rättigheter och
möjligheter att prestera sitt bästa. Att
inse universitetets enorma potential
och betydelse för utvecklingen i vårt
samhälle och använda universitetet
som motor för att bidra till en samhällsutveckling i rätt riktning, det vill säga
mot en demokratisk och social hållbar
utveckling.

2

Shirin Ahlbäck Öberg,
universitetslektor i
statsvetenskap.
– En bra rektor har vetenskaplig
tyngd och förstår vilka professionella värderingar som är viktiga att värna om. Han eller hon har omdöme att
värja sig från vissa typer av krav och anspråk som omgivningen ställer på lärosätet. Rektor måste mäkta med att inte
alltid vara till lags, för att skydda verksamheten från att ägna sig åt sådant
som inte för det vetenskapliga arbetet
framåt.

1

– Det är att skydda den vetenskapliga verksamheten från ovidkommande – och rent av skadliga – externa krav. Det kräver att rektor har
integritet, och vågar stå upp för att de
bästa vetenskapliga förutsättningarna
ges för det som är universitetets huvuduppdrag: att bedriva högkvalitativ
forskning och undervisning.

2
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AKTUELLT

Kollegialitet som styrform har varit ett hett ämne under hösten. De
kollegiala principerna har försvarats i debattartiklar från olika håll
och intresset är stort för utformandet av processen inför universitetets kommande rektorsval.

KÄRNAN I DEN KOLLEGIALA styrformen är
att vetenskaplig kunskap, evidens och argument ska ligga till grund för beslutsfattande. Argumenten ska prövas genom
samtal där det samtidigt ska ske en granskning och utveckling av kunskap. En annan grundtanke är att ledarskapet ska
rotera och ledaren utses bland sina likar.
– Man pratar mycket om kollegialitet, men det är sällan som det kollegiala ledarskapet definieras och det finns
olika uppfattningar om vad det innebär,
säger Kerstin Sahlin, professor vid företagsekonomiska institutionen.
6
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”Kollegialiteten
behöver ständigt
förändras och
förbättras precis
som alla andra
styrformer.”
Linda Wedlin

Hon menar att den kollegiala styrformen utmanats under en lång tid i takt
med att regelverken och förutsättningarna för lärare och forskare förändrats.
– Det här är en process som har pågått
under flera decennier. Tidigare hade till
exempel lärare och forskare ett tydligt
utrymme i sina tjänster för att kunna ägna
sig åt kollegialt arbete, så är det inte i dag.
Hon menar också att den kollegiala
styrformen alltför sällan diskuteras.
– Vi behöver lyfta kollegialiteten inom
universitetet och ta upp vad det innebär att vara en kollegial ledare vid till
exempel introduktionsprogram och ledarskapskurser.
ATT ANPASSA KOLLEGIALITETEN TILL dagens
förutsättningar är en av utmaningarna.
Styrformen kritiseras bland annat för att
det finns en tröghet i systemet och att
det kan gynna vänskapskorruption där
kollegor favoriserar varandra.
– I dag finns ett större krav på dokumentation och transparens som måste
tillgodoses och det behövs regler och

former för uppföljning, menar Kerstin
Sahlin.
– Kollegialiteten behöver ständigt förändras och förbättras precis som andra
styrformer. Det handlar inte om att allt
ska styras kollegialt hela tiden, utan att
tydligt värdera vilka frågor som passar
den. Där tänker nog de flesta som forskar och undervisar som jag att frågor om
forskningens och utbildningens utformning, innehåll och kvalitet bör ligga hos
kollegiet, säger Linda Wedlin.
När det gäller andra frågor, som till
exempel arbetsmiljö och jämställdhet,
passar den byråkratiska styrformen ofta
bättre.
– Ibland behöver vi kanske också lite
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Att kollegialiteten blivit så central i diskussionen grundas bland annat på den
utveckling som skett inom universitetsvärlden de senaste åren. Det menar Linda
Wedlin, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen. Hon forskar bland annat om hur styrningen vid
svenska lärosäten har förändrats sedan
autonomireformen trädde i kraft 2011.
– Tidigare har universitetet som organisation haft en liten betydelse för
forskningen och utbildningen. Men efter autonomireformen har synen på universiteten som autonoma, rationella och
styrbara enheter blivit tydligare. Det har
fött en idé om att man genom organisationen ska kunna styra forskningen och
utbildningen.
Hennes forskning visar bland annat
hur universiteten byggs om organisatoriskt för att möjliggöra styrning, bland
annat genom att ta fram utvärderingssystem och beslutsstrukturer.
– Budskapet är ofta att den här utvecklingen kommer utifrån och att det
är managementideal och krav på linjestyrning som läggs till. Men universiteten utmanas även inifrån eftersom vi
som profession också är intresserade av
mät- och utvärderingssystem.
Mot bakgrund av den här utvecklingen
har det blivit viktigt att värna den kollegiala beslutsmodellen, menar Linda
Wedlin.
– Kollegialiteten är ju det som kännetecknar vår verksamhet. Att vi har en
styrning som tillåter akademisk frihet
och där det är forskare och lärare som
bestämmer innehållet i forskningen och
utbildningen. Men det krockar i hög utsträckning med idén om att universiteten
ska kunna styra forskningens och utbildningens utveckling, säger hon.

Linda Wedlin, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, forskar
bland annat om hur styrningen vid universitet och
högskolor har förändrats
efter att autonomireformen
trädde i kraft 2011.

management, men det gäller att hitta en
avgränsning. Det kanske största problemet just nu är att det blir antingen eller,
säger Linda Wedlin.
FÖR ATT KOLLEGIALITETEN SKA fungera är
det nödvändigt att det finns mötesplatser, rutiner och principer som efterlevs.
– Det är viktigt att man i de kollegiala
organen har en gemensam kunskapsbas
att stå på så att man kan bedöma varandras vetenskapliga argument och inte
övergår till intressebaserat förhandlande.
Sedan behövs också en kollegial struktur för att kunskapen ska kunna ta sig vidare från seminarierummet eller labbet
till institutionsstyrelsen, fakultetsnämnden, universitetsledningen och konsistoriet, säger Kerstin Sahlin.
– Det är väl också därför som frågan
om valproceduren kring valet av rektor
blivit så viktig. Det är processen som sätter grundreglerna för hur kollegialiteten
fungerar, säger Linda Wedlin.

Josefin Svensson

Flera styrformer
n I den komplexa organisation som

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi och tidigare prorektor vid
Uppsala universitet (2006–2011).

kännetecknar universiteten verkar
flera olika styrformer parallellt. Inom
organisationsforskningen pratar man
om byråkrati, management, intern demokrati och medbestämmande samt
kollegialitet.
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”Processen sätter grundreglerna för kollegialiteten”

Byggnadsställningen
i aulan monteras ned.
Här ska bland annat inredningen och tekniken
moderniseras och tillgängligheten förbättras.

Renovering för ökad
tillgänglighet

Efter att ha blivit försedda med bygghjälmar och reflexvästar är vi redo att besöka
universitetshuset. Renoveringsarbetet är
omfattande och det första som möter oss
är ett vitt tält som slagits upp innanför
entrédörrarna. Det används bland annat för att inte sprida onödigt mycket
byggdamm när det sågas till brädor. I
trapphallen står en byggkran och golvet är täckt med träplankor för att inte
ta skada vid renoveringen.
– Det är mycket som pågår, men jag
tycker faktiskt inte att det har påverkat
vår verksamhets funktionalitet i någon
större grad. Det tar längre tid att komma
in och ut och hämta besökare, men de

tycker ofta att det är spännande att få
komma hit och se hur det ser ut, berättar
Hendrik Mäkeler, föreståndare för Uppsala universitets myntkabinett.
En våning upp passar vi på att kika in
i lärosal IX där man precis har målat om
och installerat ny belysning.
– Vi förbättrar bland annat akustiken
och belysningen. Vi jobbar också med att
öka tillgängligheten, berättar Bengt Skoglund vid Statens fastighetsverk.
Väl nere i myntkabinettet åker hjälmarna av. Den provisoriska fikahörnan i
form av en vattenkokare på golvet samt
ett bord belamrat med föremål är det
enda som vittnar om den pågående renoveringen.
– Vi har blivit av med ett förråd och
måste gå en bit för att hämta vatten, men
i det stora hela fungerar det bra, säger
Hendrik Mäkeler.
Myntkabinettet blir kvar i universitetshuset under hela renoveringen och
är öppet för forskning och undervisning.
Allmänheten får dock vänta med att besöka museet tills renoveringen är klar.
Josefin Svensson

Det är många kablar som ska dras när el- och
datanät ska moderniseras. Här i källaren på
väg till myntkabinettet.

Med hjälp av en kran i trapphallen
lyfts byggmaterial och delar till
byggnadsställningar.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Renoveringen av universitetshuset är i full gång och beräknas vara slutförd till höstterminen
2017. Föreläsningar och evenemang har flyttat till andra lokaler,
men några medarbetare har fortfarande sina arbetsplatser kvar i
huset. Universen har hälsat på i
myntkabinettet och fått en inblick
i det pågående arbetet.

Ylva Heidenthaller och Hendrik Mäkeler i myntkabinettet.
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AKTUELLT

HALLÅ DÄR
ANNIE ENGSTRÖM,

kemikaliesamordnare vid
byggnadsavdelningen.

Utrensning av
kemikalier gav
resultat

Helene Hellmark
Knutsson, minister för
högre utbildning och
forskning.

”Vi har tappat
i innovation”
Samverkan, konkurrenskraft och
stärkt kvalitet är huvudinriktningarna i regeringens forskningsproposition som presenterades den
28 november. För Uppsala universitets del är det oklart om höjningen av basanslagen kommer
att innebära någon reell kassaförstärkning.
I propositionen ”Kunskap i samverkan
– för samhällets utmaningar och stärkt
konkurrenskraft” presenterar regeringen
sin syn på forskningspolitikens inriktning
i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar år 2017–2020.
Regeringens mål är att Sverige ska
vara en ledande kunskapsnation och ett
av världens främsta forsknings- och innovationsländer.
– Vi har tappat i innovation de senaste
åren. Andra länder har gått förbi eller är
på väg att gå förbi oss. Detsamma gäller
forskningskvaliteten, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i samband med
att propositionen presenteras på SciLifeLab i Solna.
DET BEHÖVS DÄRFÖR ETT nytt

fokus för
forsknings- och innovationspolitiken som
främjar ett mer effektivt och långsiktigt
resursanvändande samt en starkare och
tydligare samverkan mellan universitet
och högskolor och det omgivande sam8
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hället, heter det i propositionen.
Som tidigare aviserats i regeringens
höstbudget ska anslagen för forskning
och innovation öka med 2,8 miljarder
kronor till år 2020. Prioriterade forsknings- och innovationssatsningar är kopplade till klimat, en ökad digitalisering,
hälsa, hållbart samhällsbyggande och
kvaliteten i den svenska skolan. Bland annat lanseras sex tioåriga nationella forskningsprogram samt en rad utmaningsdrivna satsningar där samverkan betonas.
Universitetens och högskolornas basanslag höjs med 1,3 miljarder kronor
till 2020.
– Syftet är inte att öka antalet forskare
utan att öka kvaliteten. Vi behöver tydligare karriärstrukturer och med höjda
anslag har regeringen förväntningar på
att universitet och högskolor ska jobba
vidare med bland annat ökad jämställdhet, ökad samverkan och nyttiggörande,
säger Helene Hellmark Knutsson.
För Uppsala universitets del är det dä-

”Det står klar att
regeringen önskar
sprida de nya
anslagen till fler
lärosäten”
Eva Åkesson

remot oklart om de höjda basanslagen
kommer att innebära en förstärkning.
– Det står klart att regeringen önskar
sprida de nya anslagen till fler lärosäten
snarare än att satsa på de forskningsuniversitet där merparten av den ledande
forskningen äger rum och de tunga infrastrukturerna finns. Tar man också hänsyn till att basanslaget normalt urholkas ned någon procent per år till följd
av systemet med ofullständig löne- och
prisomräkning så är det högst oklart om
det för exempelvis Uppsala universitets
del blir fråga om annat än marginella reala ökningar av basanslaget, säger rektor
Eva Åkesson.
TILL SKILLNAD FRÅN TIDIGARE år redovisas inga tabeller över anslagens storlek
till respektive lärosäte.
– Vi kan se att det satsas på flera av
våra strategiska styrkeområden och det
är positivt, men planeringsförutsättningarna blir väldigt otydliga när det inte är
beskrivet hur mycket pengar som tilldelas oss, kommenterar Margaretha Andersson, seniorrådgivare vid planeringsavdelningen.
– Ekvationen går inte ihop. Den ökning av basanslagets andel som vi sett
som en förutsättning för att kunna ta
ökat ansvar för karriärvägar och infrastruktur blir inte av denna gång heller,
säger Eva Åkesson.

Josefin Svensson

1 Vad blev resultatet av den kemikalieutrensning som genomfördes i somras?
– Enligt Ragnsells, vår entreprenör för transport av farligt avfall,
lyckades vi rensa bort omkring elva
ton kemikalier under perioden första maj till sista juli 2016.
2 Hur har ni gått tillväga?
– Den 26 april fattade rektor beslut om att en utrensning av kemikalier skulle genomföras vid universitetet. Utrensningen skulle betalas
från centrala medel förutsatt att
den utfördes under den angivna perioden. Vi började med att informera alla prefekter och kemikalieombud om beslutet, och gick sedan ut
med instruktioner om hur arbetet
skulle gå till, bland annat vad gäller
riskbedömningar och säkerhetsåtgärder. Arbetet samordnades sedan
inom respektive campusområde.
3 Vilka har deltagit i arbetet?
– Det är framför allt institutioner vid BMC, Ångström, EBC, Rudbecklaboratoriet och Geocentrum,
men även museerna och lokalvården har deltagit.
4 Vad händer med kemikalierna
efter utrensningen?
– Det är entreprenören som tar
hand om dem på olika sätt. Innan
de kemiska produkterna transporterats bort för förbränning har de
sorterats och packats av en sorteringskemist som ser till att det går
rätt till.
5 Hur ofta görs den här typen av
rensningar?
– I rektorsbeslutet står det att det
ska göras minst vart femte år framöver. Men vi har jobbat med utrensningar tidigare och förhoppningsvis
görs det kontinuerligt även i fortsättningen. Det är bra om man redan vid inköpstillfället tänker på
att inte köpa mer än man behöver.
Det lönar sig sällan att köpa in stora volymer kemikalier då man ofta
blir osäker på kvaliteten på det man
sparar.
Josefin Svensson

Köttfritt på
institutionens
personalfest
Institutionsstyrelsen för kulturantropologi och etnologi beslutade för drygt ett
år sedan att inte servera kött vid intern
representation och i första hand erbjuda
fisk och vegetarisk mat vid extern representation. Bakgrunden till beslutet
är köttets påverkan på miljön och klimatet. FN har till exempel utsett 2016
till internationellt år för baljväxter för
att öka kunskapen om baljväxterna som
viktig alternativ källa till proteiner och
aminosyror.
– Det är mest symboliskt, en måltid
för 30 till 40 personer är ju globalt sett
försumbar. Men vi måste resa mycket och
långt i vår forskning och då är det extra
viktigt att klimatkompensera i en fråga
som globalt sett har större koldioxidutsläpp än resor, säger Jan-Åke Alvarsson,
professor i kulturantropologi och en av
dem som drivit frågan på institutionen.
– Varje litet steg vi kan ta för att
minska utsläppen och få en mer miljöanpassad verksamhet är viktigt, säger
Charlotta Widmark, prefekt vid institutionen för kulturantropologi och etnologi.
NÄR UPPSALA UNIVERSITET TOG fram en
miljöpolicy föreslog institutionens miljöarbetsgrupp att man borde införa köttfri representation som en del i institutionens miljöarbete.
– När frågan diskuterades i institutionsstyrelsen var inte alla omedelbart

positiva, vi diskuterade till exempel hur
externa gäster från olika delar av världen
skulle reagera. Beslutet blev ju också vad
vi beskriver som köttfri intern representation, vi tvingar inte våra externa gäster. Dessutom serverar vi MSC-märkt
fisk så det finns alternativ till det rent
vegetariska, säger Charlotta Widmark.
MSC-märkning av fisk är en internationell märkning av hållbart fiske.

FÖRÄNDRINGEN VAR INTE HELLER självklar för cateringfirmorna som inte var
vana vid att arbeta med köttfri catering.

Den fackliga organisationen SULF:s
medlemstidning Universitetsläraren
gjorde i nummer sex en genomgång av
kostnaderna för rektors representation
vid 17 svenska lärosäten. Uppsala uni-

Anders Berndt

”Varje litet steg vi
kan ta för att minska
utsläppen och få en
mer miljöanpassad
verksamhet är viktigt.”
Charlotta Widmark

Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi, Oscar Pripp, lektor i etnologi, Anna Gustafsson, personaladministratör och Charlotta Widmark, prefekt och lektor i kulturantropologi, är några av de som ingår i miljöarbetsgruppen vid institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Rektors representation i blickfånget
Kostnaderna för rektors representation vid Uppsala universitet är
mer än fyra gånger så höga som
vid andra svenska lärosäten. Det
visar en granskning som genomförts av tidskriften Universitetsläraren. Uppsala universitets ekonomidirektör Claes Nilsson menar
dock att siffrorna inte är jämförbara och bör tas med en nypa salt.

– Vi har lärt oss att det är viktigt att
servera riktigt god köttfri mat och det
var lite trevande i början innan vi hittade bra leverantörer. Men nu tror jag
inte att det är någon som saknar köttet,
säger Charlotta Widmark.
– Det var skönt att se när några av de
mest skeptiska upptäckte att vegetarisk
mat kan vara god och att de tog om flera
gånger av den vegetariska maten, säger
Jan-Åke Alvarsson.
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Personalfesterna på institutionen
för kulturantropologi och etnologi är inte som andra fester. De har
nämligen infört köttfri intern representation.

DET HAR TAGIT ETT par år från första initiativet till beslutet i institutionsstyrelsen och diskussionerna har varit många.
– Någon ställde frågan ”kan man ha
en personalfest utan kött?”. Det var nog
tre eller fyra år sedan och vi visste att
Centrum för genusvetenskap hade haft
det så vi började göra utflykter i världen
på institutionens personalfester med vegetarisk mat från bland annat Eritrea,
Mexiko, Iran och Sverige. Efter ett par
år var det sedan dags att ta det formella
beslutet i institutionsstyrelsen, säger JanÅke Alvarsson.
– Självklart har inte alla tyckt att det
varit ett givet beslut utan menat att var
och en borde få bestämma själv, men
förändringen har gått förhållandevis lätt
och beslutet har accepterats, säger Charlotta Widmark.

versitet toppar listan med god marginal
med kostnader för intern och extern representation på omkring 2,5 miljoner
för 2015 och halva 2016. Det är nästan
två miljoner mer än Chalmers som ligger närmast i granskningen.
Uppsala universitets ekonomidirektör Claes Nilsson menar att siffrorna som
redovisas inte är jämförbara och ger en
skev bild av läget.
– Svenska lärosäten bokför sina kostnader på olika vis. Det vi lägger inom ramen för rektors representation redovisar
andra lärosäten på andra poster. Ibland
handlar det också om kostnader för arrangemang som andra lärosäten inte har,

säger han.
Kostnader för konferenser med över
hundra deltagare bokförs i vissa sammanhang som rektors representation vid
Uppsala universitet. Även alumnaktiviteter och arrangemang som till exempel
Nobelbesöken i december redovisas som
rektors representation.
– Vissa typer av evenemang som finansieras av rektor, till exempel examensceremonin för masterstudenter,
borde klassificeras på annat sätt, säger
Claes Nilsson.
Under slutet av året ska avdelningen
för ekonomi och upphandling ta fram nya
klassificeringar för att det tydligare ska

framgå av redovisningen vad det handlar om för typer av kostnader och evenemang.
– Det ska bli enklare att se om kostnaderna avser rektors egen representation eller om det är universitetets representation, säger Claes Nilsson.
Josefin Svensson

Kostnader för
representation 2015
n Kostnaderna för hela universitetets in-

terna representation låg under 2015 på
cirka 7,7 miljoner kronor medan kostnaderna för den externa representationen
var omkring 7,5 miljoner.
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PÅ JOBBET/EKONOMIKUM 40 ÅR

FRÅN KUNSKAPSFABRIK TILL
MÖTESPLATS
Peter Götlind,
intendent vid
Ekonomikum.
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INGEMUND HÄGG, PROFESSOR EMERITUS

i företagsekonomi, har arbetat på Ekonomikum sedan byggnaden stod klar
1976. Han var också en av de drivande
krafterna bakom ombyggnaden under
andra hälften av 90-talet. Ett nytt bibliotek och fler studieplatser byggdes då.
Från början fanns biblioteket på bottenvåningen, ”förvisat till ett hörn”, som
Ingemund Hägg beskriver det. I dag finns
det mitt i byggnaden, inbyggt i en tidigare innegård.
– Ett universitet handlar om kunskap.
Nu stöter vi på biblioteket från alla håll
och det är pampigt och högt i tak, säger
Ingemund Hägg.
Han drev också frågan att universitetet
är studenternas arbetsplats lika mycket
som lärarnas. Redan på 90-talet hade
studenternas arbetssätt ändrats. I stället för att gå hem efter föreläsningarna
var det universitetets lokaler som gällde.
Men det fanns inte plats nog. Lösningen
var bland annat att öppna upp en del
av korridorerna A och B och lägga in
arbetsplatser där. Ungefär 50 kontorsrum försvann. Ingemund Hägg berättar
att det fanns en viss kamp om utrymmena i lärarkollegiet, men att det inte
direkt ledde till demonstrationer utan
mer lite muttrande.
– Jag är stolt över att biblioteket blev
byggnadens hjärta och hjärna och kanske ännu stoltare över att vi gjorde mer
plats för studenterna. Idén med ett universitet är att människor möts! Varje gång
jag går till Ekonomikum och ser studenterna jobba där enskilt och i grupper blir
jag glad i sinnet!
Maria Larsson är den som kommer
tidigast till Ekonomikum. Klockan sex

”Jag är stolt över att biblioteket
blev byggnadens hjärta och hjärna
och kanske ännu stoltare över att vi
gjorde mer plats för studenterna”,
säger Ingemund Hägg, professor
emeritus i företagsekonomi.

stiger hon in genom portarna. Sedan
2000 har hon arbetat med lokalvården på Ekonmikum och 2009 blev hon
serviceledare. Det är hon som tillsammans med sju serviceassistenter har ansvar för att allt är rent och snyggt i den
drygt 25 000 kvadratmeter stora byggnaden. Varje dag städar de bland annat
90 toaletter.
HON TYCKER ATT DET generellt sett är mindre nedskräpning i lokalerna nu än när
hon började.
– Vi märker det i de stora hörsalarna.
Förut lämnade studenterna sina kaffekoppar, men nu tar de flesta snällt med
sig och slänger, berättar hon.
Hon upplever att miljömedvetenheten har ökat överlag genom åren. Un-

der hennes tid har universitetet infört
sopsortering och snart ska all lokalvård
vara Svanenmärkt.
OMBYGGNADEN PÅ 90-TALET GAV fler öpp-

na ytor och mer ljus. Nu har en visionsgrupp där representanter för alla yrkesgrupper och studenter ingår lagt förslag
på nästa förbättringsomgång. Att få en
tydlig huvudentré där all service finns
samlad gemensamt för alla studenter
står högt upp på önskelistan. På ett och
samma ställe vill gruppen ha reception,
biblioteksfrågor, studievägledning och
kursadministration.
Det är intendent Peter Götlind som
leder visionsgruppen. Som intendent är
han spindeln i nätet på Ekonomikum.
Han har kontakt med studenter, forskare,
fastighetsägare, restaurang och hantverkare i de flesta frågor som inte är akademiska.
– Vi håller på att klura ut hur vi ska
gå vidare med det här, säger han.
Ett annat förslag från visionsgruppen
är att bygga om de större lärosalarna. De
är avlånga och studenterna längst bak
hamnar väldigt långt från läraren.
– Här är önskemålet att det ska gå att
möblera salarna i hästskoform för att
främja kontakten både mellan studenterna och mellan studenterna och läraren, förklarar Peter Götlind.
EN OMBYGGNATION SOM STARTAR inom
kort förvandlar det gamla tryckeriet som
stått tomt i flera år till en flexibel oas för
studier. Här blir det 280 nya eftertraktade studieplatser.
– Vi bygger flexibelt med fast möblering så att det ska finnas valmöjligheter.

Det blir en tyst avdelning och platser för
grupparbeten och lokalen kommer att
byggas med olika behov i åtanke; ramper för den som är rullstolsburen eller
mer avskärmade platser för den som har
koncentrationssvårigheter, berättar Peter Götlind.
Hos Peter Götlind hamnar också en
del sociala frågor. Nu har han blåst liv i
mötesplatsen Faculty Club som har sin
lokal ovanför biblioteket. Här hoppades
Ingemund Hägg en gång att kontakterna
mellan institutionerna i huset skulle gro
bättre än vad de gjort. Kanske blir det ett
uppsving nu när det är pub sista torsdagen varje månad för alla anställda.
Lisa Thorsén

En vital 40-åring
n Ekonomikum bar från början namnet

humanistcentrum, Hum-C. Meningen
var att samla de flesta samhällsvetenskapliga och humanistiska institutionerna på ett och samma ställe. Dels var det
stor brist på lokaler och dels var institutionerna mycket utspridda. Arkitekten
Peter Celsing hade planerat ytterligare
en ”kota” som inte byggdes av ekonomiska skäl. Som mest rymde byggnaden
21 institutioner. I dag är de sex till antalet. Här huserar numera universitetets
ekonomiska ämnen, informatik och media samt kulturgeografi. Ekonomikum
har 2 800 studenter och knappt 600 anställda.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Låt inte fasaden bedra. Innanför väggarna på det
sjuttiotalskomplex som rymmer Ekonomikum blåser
förändringens vindar med jämna mellanrum. Snart har turen
kommit till det gamla tryckeriet att ta form för nya behov.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Ekonomikum byggdes om på 90-talet och
fick 1998 sitt nuvarande
namn. Nu hoppas visionsgruppen på campus på fler
förbättringar, som till exempel
en tydlig huvudentré där all
service för studenterna
kan samlas.

Serviceledare Maria Larsson
har arbetat med lokalvården
på Ekonomikum sedan 2000.
UNIVERSEN 6 — 2016
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FORSKNING

Sociala medier skapar
nya dilemman
I slutet av oktober släpptes en ny nationell kartläggning av svenska högstadielärares användning av sociala medier.
Marcus Persson, forskare i sociologi vid
Uppsala universitet, är en av forskarna
bakom studien som visar att högstadielärare använder sociala medier i allt högre utsträckning för att hålla kontakt
med eleverna.
– Teknikutvecklingen har gått snabbt.
I dag har i princip alla tillgång till datorer och andra digitala kommunikationsverktyg i skolan. Vi som sociologer vill
ju gärna problematisera skeenden och
vi har intresserat oss för vilka nya situationer och dilemman som uppstår när
lärare och elever kommunicerar via sociala medier, berättar han.
HUR LÄRARE INTEGRERAR SOCIALA medier
i sin yrkesvardag, vilka frågor och problem de upplever och vad de använder
för strategier för att hantera olika situationer är några av frågeställningarna.
Resultaten visar att de flesta lärare använder sociala medier, antingen privat
eller i undervisningen. Var tredje lärare
uppger att de använder sociala medier,
framför allt Facebook, för elevkontakter.
– Lärarna söker sig till de arenor där
eleverna finns och deras användande av
sociala medier kan beskrivas som ett gräsrotsinitiativ som har utvecklats av lärarna själva. Det är alltså inte skolledningarna som drivit fram det här och det
finns väldigt få direktiv uppifrån, säger
Marcus Persson.
RESULTATEN VISAR OCKSÅ PÅ tydliga skillnader mellan hur kvinnliga och manliga
lärare använder sociala medier.
– Ofta brukar vi förknippa män med
teknikanvändning men faktum är att
kvinnorna är mer benägna att använda
sociala medier för elevkontakter och lägger mer tid för detta utanför den ordi-

”Lärarna söker sig till de
arenor där eleverna finns
och deras användande
av sociala medier kan
beskrivas som ett
gräsrotsinitiativ”
Marcus Persson
12
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narie skoltiden, säger Marcus Persson.
Det är också fler kvinnor än män som
säger sig ta ansvar för vad eleverna gör
på sociala medier och de använder oftare till exempel sin privata mobiltelefon för att kommunicera.
– Den här skillnaden mellan män och
kvinnor kan ses som ett uttryck för att
kvinnor oftare tenderar att ta en mer
omvårdande roll, vilket påvisats av tidigare forskning, säger Marcus Persson.

Nu hoppas rapportförfattarna att studien ska nå ut till skolor och skolledare.
De önskar också att lärare får ett ökat
stöd för att hantera de dilemman som
kan uppstå i det nya medielandskapet.
Lärares användning av sociala medier
ger till exempel mer insyn i elevernas
privatliv än tidigare, vilket skapar nya
frågor om var gränsen ska dras för lärarnas yrkesroll.
Josefin Svensson

Lärare utan gränser
n Forskningsprojektet ”Lärare utan

gränser – yrkesetiska utmaningar när
lärare använder sociala medier för
elevkontakter” genomfördes i samarbete med Örebro universitet och
Mälardalens högskola. Projektledare
är Elin Thunman vid sociologiska
institutionen.
I den första delstudien intervjuades 30 lärare för att identifiera gränsdragningsdilemman och strategier. I
den andra delstudien observerades
två läraradministrerade Facebookgrupper. I den tredje delstudien genomfördes en enkät som skickades
till 4 000 lärare, varav drygt 2 000
svar kom in.

Marcus Persson, forskare
vid sociologiska
institutionen, har
tillsammans med
Elin Thunman och
Johanna Lovén
undersökt hur
högstadielärare
använder sociala
medier i kontakt
med sina elever.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Att högstadielärare använder sociala medier i kontakt med sina
elever blir allt vanligare. En ny studie visar att utvecklingen sker på
lärarnas initiativ och att kvinnliga
lärare är mer benägna att använda
sociala medier vid elevkontakter
än sina manliga kollegor.

Geofysiker med fokus
på jordens ytskikt
n Med inspiration från hur människor rör sig under en hårdrockskonsert
har ett internationellt forskarteam
lett från Uppsala universitet undersökt rörelser i folkmassor med hjälp
av matematik. De visar i en studie
hur man kan identifiera riskzoner
innan katastrofen sker. David Sumpter, professor i matematik, har tillsammans med doktoranden Arianna
Bottinelli utvecklat ett digitalt verktyg för att förutse storskaliga rörelser i simulerade folksamlingar.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Tio miljoner till
antibiotikaforskning
n En forskar-

grupp som leds
av Dan I. Andersson, professor i
medicinsk bakteriologi, får tio
miljoner kronor
från Vetenskapsrådet för två
Dan I. Andersforskningsproson, professor i
medicinsk bakte- jekt inom programmet Joint
riologi.
Programming Initiative on Antimicrobial Resistance,
JPIAMR. De två projekten som pågår
under perioden 2017 till 2019 har fått
totalt 38 miljoner och leds från Tromsö universitet i Norge respektive Utrecht universitet i Nederländerna.
De syftar till att studera mekanismer
för selektion och transmission av resistenta bakterier i människor och i
miljön och hur man kan bromsa resistensutvecklingen genom kombinationer av antibiotika.

Nationell konferens om
rasismforskning
n I slutet av november samlades ett

hundratal forskare i Uppsala för att
diskutera rasismforskningens utmaningar. Konferensen är den första i
sitt slag och är tänkt att bli årligen
återkommande. Den arrangeras av
Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism som bygger på ett
nätverk av forskare vid universitetet. Forumet kommer till årsskiftet
att omvandlas till en centrumbildning med stöd av rektor och de sex
samverkande fakulteterna inom vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap.

– Geofysiker studerar jordens inre med
hjälp av fysikens lagar och matematiska
tricks. Vi använder oss av vibrationer,
magnetism, seismik, gravitation och elektromagnetiska vågor, som hjälper oss att
avläsa innehållet i marken, säger Alireza
Malehmir, en av alla nya professorer som
installerades i november.
Tack vare geofysiken så vet vi i dag ungefär hur planeten ser ut ända ned till jordens mittpunkt, trots att det fortfarande
är praktiskt taget omöjligt att borra djupare än tre kilometer ned i jordskorpan.

FOTO: LASSE MODIN, SKB

Förutser katastrofer
i folkmassor

Hur kan geofysiker göra världen
till en bättre plats? Efter att ha
förfinat metoder, algoritmer och
mätutrustning i över hundra år är
det dags att göra skillnad på riktigt, tycker professor Alireza Malehmir, som installerades som ny
professor i november.

Alireza Malehmir avläser innehållet i marken under våra fötter. Här undersöker han en så
kallad förkastningslinje i Bollnäs.

ALIREZA MALEHMIRS FORSKARGRUPP HAR

de senaste åren jobbat med att undersöka mer marknära fenomen.
– Utan geofysiken skulle vi bokstavligen talat bara skrapa på ytan i vår förståelse av planeten. Den ”djupa” geofysiken
är viktigt, men vi får inte glömma bort
att det som händer i det översta skiktet
har störst betydelse för oss människor.
Det är där vi gräver våra tunnlar, bygger hus och vägar och hittar våra natur-

resurser. Det är helt enkelt i jordens ytskikt som vi geofysiker har möjlighet
att göra störst skillnad, förklarar Alireza
Malehmir.
– Jag ser det som vår uppgift att bli mer
aktiva i samhället och samhällsbyggandet.
I över hundra år har vi förfinat våra metoder och vår mätutrustning, och nu har
vi verkligen möjligheter att vara till hjälp.
Dessa nya mätmetoder har forskar-

gruppen använt i planeringen av projektet Förbifart Stockholm, där forskarna
kunde peka ut den bästa och säkraste
placeringen av vägtunnlar. De undersöker också marken för att se om det finns
risk för till exempel jordskred.
– Nu är det dags för oss geofysiker att
visa att vi kan göra världen till en bättre
plats, säger Alireza Malehmir.
Börje Dahrén

4 FRÅGOR TILL NICKLAS NEUMAN,

FOTO: SANDRA GUNNARSSON

Forskarna har följt varje persons position i simulerade folksamlingar.

vid institutionen för kostvetenskap

Manlighet och mat
Du har precis disputerat på
en avhandling om manlighet
och mat. Varför har du studerat män och matlagning?
– Den matforskning med genuskoppling som finns tar ofta avstamp i ett kvinnoperspektiv. Jag ville utgå från mäns
perspektiv och undersöka en manlighet
i förändring.

1

Vilka resultat har du fått
fram?
– Det har funnits en stereotyp bild av att män lagar mat som ett sätt
att stå i rampljuset och att män inte kan
laga mat. Men min forskning visar att män
snarare ser det som att de förväntas laga
mat. De vill också motbevisa den här stereotypa bilden som finns.
– Min forskning visar också att män använder matlagning både för att laga mat
till andra men också som en social aktivitet tillsammans med andra.

2

Attityderna till köksarbetet i
hemmet har alltså blivit mer
jämställda, hur ser det ut i
det professionella köket?
– Gastronomin blev ju manlig långt
innan det blev en acceptans för män i
hemmens kök. Att börja arbeta som kock
var en form av sista utväg för de ungdomar som hade problem, de placerades i
ett kök med en nästan militärisk organisation. Det har präglat gastronomin som har
formats av män för män och de har fått
tolkningsföreträde med en sexistisk machoattityd. Men i dag gör många kockar
en grej av att de är vanliga killar.

3

I avhandlingen skriver du en
del om Per Morberg, hur
kommer det sig?
– När jag ställde en fråga om vilka
kockar de känner till har de nämnt olika
manliga kockar. Några har också nämnt
Tina Nordström men alla har nämnt Per

4

Niclas Neuman, institutionen
för kostvetenskap.

Morberg. Äldre män verkar se honom som
en symbol och som någon som lagar riktig mat. Bland de yngre männen finns en
tydlig ironi när de pratar om Per Morberg.
De är uppenbart genusmedvetna och ser
honom som ett svar på någon slags förlorad manlighet för andra, framför allt
äldre, män.
Anders Berndt
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Träning
för livet
REPORTAGE

Träningspasset
avrundas med
coreövningar
och stretch.

Kan konditions- och
styrketräning under
cancerbehandlingen vara
ett sätt att minska tröttheten
och öka livskvaliteten, och
kanske även minska risken
för återfall i cancersjukdom?
Det är utgångspunkten i
en omfattande studie som
undersöker hur träningens
intensitet påverkar
patientens hälsa.
TEXT: JOSEFIN SVENSSON
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

VETTEN BRYTER UT I pannan och

käkarna spänns när Estelle Lerceteau-Köhler tar i med full
kraft.
– Det ser bra ut, fortsätt så,
det är bara några repetitioner
kvar nu, säger Anne-Sophie
Mazzoni, fysioterapeut och
doktorand vid institutionen
för folkhälso- och vårdvetenskap.
Vi befinner oss i Friskis och
Svettis lokaler på Väderkvarnsgatan i Uppsala. Just i dag är det dags för styrketest för
några av patienterna som deltar i forskningsprojektet
Phys Can, en studie som undersöker hur träning påverkar cancerrelaterad trötthet, så kallad fatigue, och
livskvalitet under cancerbehandlingen.
I träningsmaskinen bredvid kämpar Carin Lindskog på med benpress. Hon har varit med i studien i
drygt en månad och ska i morgon göra sin fjärde strålbehandling mot bröstcancer.
– Jag vet att det kommer att vara lite tufft att ta
sig hit några veckor framöver, men man får lyssna på
kroppen och göra det man kan.
Hon gick med i studien för att hålla sig i form under behandlingen och hon tycker att det har fungerat bra hittills.
– Visst kan det vara tungt ibland, men det ger något annat att fokusera på förutom cancern, säger hon.
– Tidigare har man varit lite rädd för att förespråka
träning och i stället rekommenderat att man ska ta
det lugnt och vila, men numera finns det mycket belägg för att det är bra att träna i samband med cancerbehandlingen, berättar Karin Nordin, forskningsledare och professor vid institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap.
FORSKNINGEN VISAR ATT TRÄNING minskar risken för
samsjuklighet, det vill säga andra sjukdomar till följd
av cancern. Man har också sett att biverkningarna av
sjukdomen och behandlingen minskar om patienten
tränar, liksom den cancerrelaterade tröttheten.
– När man ser resultaten är det obegripligt att träning inte redan är en självklar del i cancervården och
rehabiliteringen. Om det fanns en tablett som gav den
här effekten skulle ju alla få den, menar Karin Nordin.
I den aktuella studien tittar forskarna specifikt på
UNIVERSEN 6 — 2016
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REPORTAGE
Göte Brunnberg är
inne på sin sjätte och
sista månad i programmet med högintensiv
träning.

Karin Nordin,
forskningsledare och
professor vid
institutionen
för folkhälsooch vårdvetenskap.

Anne-Sophie Mazzoni och Torkel Segebladh stämmer av
efter passet.

hur intensiteten i träningen påverkar måendet. Patienterna är uppdelade i fyra grupper där hälften tränar lågintensivt och den andra hälften högintensivt.
Högintensiv träning betyder styrketräning med tunga
vikter och få repetitioner. Konditionsträningen utgörs
av intervallträning. Vid lågintensiv styrketräning använder patienterna lägre vikter men gör fler repetitioner. Här består konditionsdelen oftast av promenader
och cykelturer.
Två av grupperna får dessutom extra stöd av utbildade coacher som jobbar med motivation och planering för att underlätta och hålla igång träningen.
Patienterna tränar sammanlagt fyra gånger i veckan
under sex månader och följs upp före, under och efter behandlingen.
– Vi tror att man behöver både konditions- och
styrketräning eftersom de ger olika effekter, säger Karin Nordin.
KONDITIONSTRÄNINGEN STÄRKER HJÄRTAT MEDAN styrketräningen frisätter ämnen som kan motverka inflammation i kroppen, vilket man tror kan vara en av orsakerna till den cancerrelaterade tröttheten som drabbar
många patienter.
– Det här är något man framför allt har sett i djurstudier tidigare. I studier på möss har man också sett
att hård träning faktiskt kan få tumörtillväxten att
stanna upp, säger Karin Nordin.
Carin Lindskog och Estelle Lerceteau-Köhler ingår
i den grupp som tränar högintensivt, men utan extra
motivationsstöd. De får dock instruktioner och hjälp
med träningsupplägget av Anne-Sophie Mazzoni som
träffar dem på gymmet två dagar i veckan.
Efter avstämningen och uppvärmningen på löpbandet är det dags att köra igång dagens pass.
– Många upplever det som positivt att komma hit
och träffa andra i samma situation. Om de är sjukskrivna får de lite struktur på tillvaron och de gör någonting som kan påverka i positiv riktning, säger AnneSophie Mazzoni.
För Torkel Segebladh är det här med att träna på
gym en ny erfarenhet.
– Jag har inte tränat på det här viset tidigare och
16
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Anne-Sophie
Mazzoni och
Carin Lindskog.

hade nog en del fördomar, men jag har fått tänka om.
Här är det ju alla sorters människor som tränar.
Han påbörjar sin strålbehandling i december och
ser träningen som ett sätt att förbereda sig.
– Det har gått väldigt bra. Jag märkte snabbt en
stor skillnad fysiskt men också psykiskt. Jag känner
mig tryggare och stabilare i humöret. Mina tidigare
problem med axlarna har också försvunnit sedan jag
började träna.
Göte Brunnberg är inne på sin sjätte och sista månad i programmet. Under strålbehandlingen var det
tufft att genomföra träningen, men gemenskapen i
gruppen och stödet från fysioterapeuterna gav motivation, menar han.
– När man vet att det är folk här som kan stötta
har det varit lättare att ta sig hit. Jag tycker också att
jag känner mig stakare överlag. Nu får vi se vad det
ger för resultat.

Träning mot trötthet
n Phys Can är en tvärvetenskaplig studie där

600 patienter med bröst-, prostata- eller tarmcancer ingår. Den genomförs i samarbete med
universiteten i Linköping och Lund samt med
flera olika forskargrupper i Norge, Danmark,
Nederländerna och Storbritannien.
De första resultaten väntas komma efter
sommaren 2018. Huvudpublikationen kommer att handla om fatigue och livskvalitet, men
forskarna tittar också bland annat på biologiska aspekter och hälsoekonomiska data som
sjukskrivningar och kostnader för vård.
Projektet finansieras av Cancerfonden,
Vetenskapsrådet och Nordisk Cancerunion.

OMVÄRLD
FOTO: JOHAN WAHLSTRÖM

VAD GÖR DU PÅ
INNOVATION DAY?
FOTO: JOHAN WAHLSTRÖM

MALIN
AUGUSTSSON,

studerande, systemvetenskap.
– Jag och en
kurskompis planerar att starta
ett företag inom
psykiatrin, och en dag med fokus på
planering och entreprenörskap är helt
rätt för oss då vi inte lär oss det inom
vår utbildning.
WIKTOR
GUSTAFSSON,

Innovation Day ägde rum samma dag i sex olika universitetsstäder i Europa.

Innovation Day samlade
kreativa studenter

Det är eftermiddag den 18 november.
Över Fyrishovs entré inbjuder väldiga
anslag till EIT Health Innovation Day,
en ny tvärvetenskaplig mötesplats där
studenter, allmänhet och privata och offentliga aktörer tillsammans ska hitta lösningar på några av de många utmaningar
hälsosektorn står inför. Premiären äger
rum parallellt vid sex utvalda universitetsstäder i Europa, från Oxford i sydväst till Uppsala i nordost. Blir dagen en
framgång är ambitionen att formatet ska
växa och bli ett återkommande event.
– Hittills går allt perfekt. Det här är första gången vi genomför Innovation Day
och vi ser goda möjligheter till utveckling om universitetet väljer att ta konceptet vidare, säger projektledare Lina
Sors Emilsson.
EIT Health har på kort tid etablerat sig som motor i arbetet att förbättra
hälsa, livskvalitet och vård för Europas
befolkning. Uppsala universitet har,
som en av närmare 130 partners, valt
att gå in med full kraft och intar i dag
en framskjuten position inom fokusområdet utbildning – vilket i kombination
med innovation och affärsskapande ska
generera nya idéer för en hållbar framtid.
– Vår utbildningsverksamhet har en bred
bas med väl fungerande nätverk, vilket
är en framgångsfaktor i ett europeiskt
projekt som förutsätter internationell

samverkan. Vår ambition var att genomföra tre EIT Health-aktiviteter under
2016, och efter kurserna Health Innovation och Innovation Game står vi nu
här, säger Catharina Svensson, samordnare för EIT Healths campusverksamhet vid Uppsala universitet.
VID BORDEN FÖRS DISKUSSIONER över utbildnings- och åldersgränser. Representanter för olika samhällsgrupper förklarar de behov de upplever och studenter
resonerar sig fram till hur dessa kan hanteras. Innan dagen är slut kommer en
jury att utse de bästa lösningarna. Vinnarna erbjuds coachning och support organiserad av UU Innovation och Drivhuset för att kunna ta sina idéer vidare.
– Innovation Day ger oss studenter ett
bra tillfälle att mötas och lära av varandra. Vi behöver komplettera varandras
kunskaper för att skapa en fungerande
helhet och för att kunna kombinera olika tekniker som gör att vi kan fortsätta vår resa, säger Morgan Karlander ingenjörsstudent.

– 2016 har varit ett fantastiskt år med
EIT Health. Det har krävt en stor insats
av alla inblandade men vårt campusarbete har gjort tydliga avtryck. Jag upplever redan hur lärare och studenter med
kopplingar till EIT Health kommunicerar
bättre över fakultetsgränserna och jag är
övertygad om att vi snart även ser motsvarande utveckling på forskningssidan,
säger Catharina Svensson.
Magnus Alsne

YUNCHEN SUN,

masterstudent i
entrepreneurship.
– Jag deltar som
studentcoach har
redan hört flera
bra idéer. Själv har
jag fått lära mig
mer om Design Thinking och hoppas
hinna nätverka lite innan dagen är
slut.
KERSTIN TRÄGÅRDH, senior.

– Det är intressant
att se hur universitetets olika delar
samverkar och
viktigt att vi äldre
bidrar.

Målet med
Innovation Day
var att skapa en
tvärvetenskaplig mötesplats
där studenter,
allmänhet och
privata samt
offentliga aktörer
tillsammans
skulle hitta lösningar på några
av de utmaningar
hälsosektorn
står inför.

EIT Health

n Syftet med det EU-finansierade projektet är att förbättra hälsa, livskvalitet
och vård/omsorg för Europas befolkning.
Projektet omfattar cirka 130 partners,
däribland omkring 50 universitet, och
bygger på de tre delarna; utbildning,
innovation och affärsskapande. EIT står
för European Institute of Innovation and
Technology.

FOTO: JOHAN WAHLSTRÖM

Kreativitet, samarbete och entreprenörskap stod i fokus då
EIT Health och Uppsala universitet kallade till Innovation Day – en
ny mötesplats där studenter och
samhälle tillsammans tar sig an de
utmaningar hälsosektorn står inför.

studerande, molekylär bioteknik.
– Jag vill testa att
skapa och utveckla
idéer i grupp och
veta mer om hur
man omsätter resultatet i produktion,
och hittills har Innovation Day varit en
mycket positiv erfarenhet.

Läs mer: uu.se/eithealth
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NAMN SOM NÄMNS

n Inger Österdahl, professor i
folkrätt, tilldelas Torgny Segerstedt-medaljen. Den delas ut
vartannat år till svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora
och samhällsvetenskaperna.
n Mohammad
Fazlhashemi,
professor i islamisk teologi och
filosofi, får 2016
års Humtankpris,
bland annat för att han ”personifierar den humanistiska
kunskapens betydelse för samhällsklimatet”.
n Susanna Erlandsson, vikarierande universitetslektor vid
historiska institutionen och
Henric Häggqvist vid ekono-

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

n Terje Falck-Ytter, biträdande
universitetslektor vid institutionen för psykologi och Jonathan
Scragg, forskare vid institutionen för teknikvetenskaper, har
tilldelats Oscarspriset för yngre
forskare vid Uppsala universitet
för att de ”genom vetenskaplig
skrift gjort sig mest välförtjänt
och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig
författarverksamhet vid universitetet”.

misk-historiska institutionen har
utsetts till mottagare av det Geijerska priset, som vart tredje år
delas ut till forskare vid Uppsala
universitet som under den mellanliggande perioden disputerat
på en avhandling över något till
svenska historien hörande ämne
som bedöms särskilt framstående.
n Anna Sarkadi,

professor vid
institutionen för
kvinnors och
barns hälsa, tilldelas årets barnrättspris från Barnombudsmannen i Uppsala. Hon får priset för
”bredden i sin verksamhet som
bland annat innehåller föräldrastödsprogrammet Triple P, tidig
screening av språk och motorik
och ett projekt där ensamkommande barn får hjälp att hantera
trauman”.
n Svante Janson, professor i matematik, får Kungliga
Vetenskaps-Societetens finaste
utmärkelse – Celsiusmedaljen i guld – ”för framstående
forskning inom kombinatorisk
sannolikhetsteori”. De matematiska modeller han studerar kan
bland annat användas för att
förutsäga spridningen av smittsamma sjukdomar eller beräkningar vid olika valsystem.
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TILL SIST
n Per Artursson, professor vid
institutionen för farmaci, har utsetts till Fellow of the American
Association for the Advancement of Science (AAAS). Han
har blivit vald till AAAS Fellow av
andra medlemmar i organisationen, ”för framstående insatser
inom fältet farmaci”.

PÅ GÅNG
13/1. Vårterminens mottagning
för nya studenter på Uppsala
konsert och kongress.
16/1. Vårterminen startar.
27/1. Doktorspromotion.
För att deltaga i processionen
vid promotionsakten krävs föranmälan. Klädsel högtidsdräkt.
På kvällen erbjuds anställda i
mån av plats möjlighet att deltaga vid promotionsbanketten på
Uppsala slott kl 18. Kuvertavgift
750 kr. Anmälan till processionen och banketten:
doktorspromotion@uadm.
uu.se

Årets Uppsalastudent
Allen Ali Mohammadi vill hjälpa människor och
rädda liv. Tillsammans med sin bror utvecklar han
ett hjälpmedel som ska kunna avslöja tidiga tecken på hjärtsjukdom.

GOD JUL!
Universens redaktion önskar alla
läsare en riktigt god jul och ett
gott nytt år. Vad vill du läsa mer
om nästa år? Hör gärna av dig
till Universens redaktion med
tips och synpunkter.
universen@uadm.uu.se

Symfoniskt storband fyller slottet med jul

Tillsammans blir ensemblen nästan 100 personer och de båda konstnärliga ledarna Stefan
Karpe och Ulf Johansson Werre kommer växelvis att dirigera.
– Vi i storbandet UUJO brukar ju ha vår årliga och mycket uppskattade julkonsert Swinging Christmas, men eftersom vi nu samarbetar
med kapellet lade vi in lite ”Stringing” också.
Det kommer bli en toppenkonsert med mycket musikglädje och julfeeling, säger Ulf Johansson Werre.
Musiken kommer att domineras av jazzstandards ur The Great American Songbook, bland
annat musik av G. Gershwin, R. Rogers, I. Berlin och C. Porter arrangerad för symfoniorkester och storband. Akademiska kapellet framför
även Britta Byströms trumpetkonsert ”Förvil18
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För första gången ska de båda ensemblerna knutna till Musicum – Kungliga
Akademiska kapellet och Uppsala University Jazz Orchestra – ge en gemensam julkonsert. Konserten äger rum den 17 december i Rikssalen på Uppsala slott.

Uppsala University Jazz Orchestras julkonsert
Swinging Christmas 2014.

lelser” som kapellet uruppförde 2005. Trumpetsolist är Martin Conradsson, medlem i Akademiska kapellet.
Konserter äger rum den 17/12 kl 15 i Rikssalen
på Uppsala Slott. Biljetter via Ticketmaster och
UNT, Dragarbrunns torg 2. Eventuellt resterande
biljetter säljes i Uppsala Konstmuseums huvudentré, kl 14–15 på konsertdagen.

Årets Uppsalastudent Allen Ali Mohammadi är 27 år
och en riktig entreprenör. Han var tolv år när han startade sitt första företag. När kompisarna beklagade sig över
att matten i skolan var svårt, tänkte Allen och hans bror
Max Mohammadhassan att det där måste gå att lösa. De
skapade ett dataspel som på ett roligt sätt lärde ut matematik. Spelet blev en succé. Två år senare sålde de sitt företag med god vinst.
– De pengarna använde jag bland annat till att lära mig
engelska som är förutsättningen för att jag är här i dag.
Han har en civilingenjörsexamen i grunden, men det
är passionen för att lösa andra människors problem som
driver honom. Samtidigt som han läser det tvååriga masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet arbetar han med sin uppfinning Heartstrings, en produkt
som ska göra det möjligt att upptäcka hjärtsjukdom på
ett tidigt stadium. Idén dök upp när Allens mormor avled av en hjärtattack, 63 år gammal.
– Det var en chock. Det kom plötsligt och vi funderade mycket på om man hade kunnat förutse hjärtattacken. Då började jag och min bror att kartlägga vilka tecken som finns i kroppen innan hjärtattacken inträffar.
DET ÄR TVÅ ÅR sedan han
kom till Uppsala som masterstudent. Han har känt
sig väl omhändertagen av
alla vid universitetet.
– Jag känner hela tiden hur både professorer och administratörer
finns vid min sida och
verkligen vill att jag som
student ska ha det bra.
– Vi kommer att stanna i Sverige och fortsätta
utveckla vår idé. Vi har
fått så mycket i det här
landet. Nu är det dags
för oss att ge någonting
tillbaka.  Elin Bäckström

Årligt pris för
entreprenörer
n Utmärkelsen delas ut av

Anders Walls stiftelse. Den
som utses ska ha utmärkt
sig för goda insatser vid
Uppsala universitet, deltagit i kår och/eller nationsliv,
gjort särskilda insatser till
stöd för andra studenter
eller utvecklat entreprenörskap med anknytning till
universitetet.

Hårda klappar
under granen
Hårda klappar vill många
ha och varför inte köpa en
bok till dig själv eller någon annan inför den stundande ledigheten? Universen tipsar om några pärlor
med skiftande innehåll,
alla med universitetsanknytning.

Berättelsen om en
välkänd profet
Den okände
Jesus
Författare: Cecilia Wassén och
Tobias Hägerland
Förlag: Bokförlaget Langenskiöld
Två forskare från Uppsala och
Lund presenterar Jesus och
fram växer bilden av en person
vars lära berör många. Som en
provokativ och orädd profet utmanar han samhällsordningen
men förutspår inte sitt eget

tragiska öde. Läsaren får ta del
av den senaste forskningen om
Jesus och det samhälle som han
verkade i för 2 000 år sedan.

Deckardesign: Det är
utsidan som räknas
Mordförpackningar. Omslag,
titlar och kringmaterial till svenska
pocketdeckare
1998–2011
Författare: Karl Berglund
Förlag: Avdelningen för litteratursociologi
Boken är del två av tre av en
doktorsavhandling i litteraturvetenskap och fokuserar på hur
de mest populära deckarna har
paketerats och designats. Avhandlingen kommenterar sällan
deckarnas innehåll, men bjuder
på rafflande läsning för alla som
är intresserade av det svenska
deckarundret och hur en allt
mer kommersialiserad bokmarknad fungerar.

I Rom med Ellen
Rydelius
Vi romantiska
resenärer
Författare: Carina
Burman
Förlag: Natur &
Kultur
Berättelsen utgår
från en klassisk guidebok från
1927, ”Rom på åtta dagar”, av
Ellen Rydelius som bland annat
var författare, journalist och
översättare. Carina Burman
skildrar en viktig period i den
svenska kvinnans, den svenska
turismens och den italienska
huvudstadens historia.

Även för de yngre
Hjärnskolan:
inlärning, fokus,
minne och motivation
Författare: Anna
Nygren och Åke

Pålshammar
Förlag: Ung livsstil Uppsala AB
Boken berättar om vad som
händer i hjärnan när man lär sig
saker, vad som påverkar lagring
och framtagning av minnen,
hur man kan öka sin motivation
och hur inlärningen hänger ihop
med livsstilen. En bok för lärare,
elever och föräldrar.

Muslimsk idéhistoria
Islams dynamiska mellantid
Författare: Mohammad Fazlhashemi
Förlag: Bokförlaget Atlantis
Inom idéhistorien och filosofin
brukar denna epok, den islamiska mellantiden, glömmas bort
och hamna i skuggan av den islamiska guldåldern och den moderna tiden. Denna långa period
som kan räknas från 1200-talets
mitt till 1920-talet, var mycket
dynamisk och har haft stor betydelse för utvecklingen av islam
under modern tid.

Fågelkunskap
Folklig
ornitologi
Författare: Ingvar Svanberg
Förlag: Dialogos förlag
Författaren studerar den folkliga ornitologin under 1700-talet
och det tidiga 1800-talet, då
det var nödvändigt att ha viss
fågelkunskap. Man trodde till
exempel att det gick att sia om
framtiden och spå vädret efter
fåglarnas beteende.

Brevväxling från ett
dramatiskt skrivarliv
Och jag vet att
jag är genial.
Agnes von Krusenstjernas brev
1903–1940
Författare: Anna
Williams
Förlag: Bonniers
Författaren har samlat ett par
hundra brev som ger en inblick
i Agnes von Krusenstjernas liv.
Ett liv fyllt av skrivglädje, sorg
och sjukdom. Breven berättar
om ett dramatiskt skrivarliv under en omvälvande tid då den
allmänna rösträtten infördes, ett
världskrig ägde rum och nästa
inleddes.
Birgitta Sinder Wilén

”Rafflande läsning
för alla som är
intresserade
av det svenska
deckarundret och
hur en allt mer
kommersialiserad
bokmarknad
fungerar.”

Henrik Williams, professor i nordiska
språk, har hjälpt det amerikanska
fotbollslaget Minnesota Vikings med sin
expertkunskap om runor och vikingar.
Bland annat har han sett till att det är rätt
runor på vikingaskeppet utanför lagets
nya stadium i Minneapolis.
Nyligen kom Henrik Williams hem till Uppsala igen efter en intensiv föreläsningsturné i
USA. En av höjdpunkterna var en match i amerikansk fotboll i Minnesota Vikings nya stadium. Henrik Williams har skrivit om runor och
vikingar i spelprogrammet som delas ut till alla
besökare vid varje match.
– Matchen var otroligt högljudd. Arenan som
kostade 1,2 miljarder dollar var fullsatt med
66 800 besökare, berättar Henrik Williams.

I samband med matchen i Minneapolis gjordes både tidningsartiklar och teveinslag om
Henrik Williams och runforskningen i Uppsala.
Dessutom har Minnesota Vikings skänkt 5 000
dollar till runforskning vid Uppsala universitet genom American Friends of Uppsala University.
Vad har samarbetet med Minnesota Vikings gett dig som forskare?
– Jag har lärt mig mycket. De första gångerna jag åkte till USA besökte jag de stora universiteten som Yale och Harvard och jag har goda
akademiska kontakter där, men jag har mer och
mer börjat jobba med populärvetenskap. Det
finns en okunskap och antiintellektualism som
är skrämmande och jag gör vad jag kan för att
motarbeta den.
Annica Hulth
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Sprider kunskap om runor i USA

Henrik Williams har bland annat sett till att det är rätt runor på
vikingaskeppet utanför Minnesota Vikings nya stadium i Minneapolis.
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PROFILEN
/ANNIKA SKOGLUND

Annika Skoglund på den omtalade könsneutrala toaletten
på Ångströmlaboratoriet.
”Den fick väldigt mycket mer
uppmärksamhet än jag hade
väntat mig!”

Aktivism på arbetsplatsen
Miljöaktivism existerar inte bara utanför företag utan också
bland de egna anställda på till exempel energibolag. Det
menar Annika Skoglund, som i sin forskning har följt anställda vid Vattenfall i Sverige och Storbritannien.
ANNIKA SKOGLUND KOM TILL Uppsala och institutionen
för teknikvetenskaper under 2015, men har redan gjort
sig känd i lokalpressen. Reaktionerna var många – positiva och negativa – när hon inredde en könsneutral
toalett på institutionen. Hon fick jämställdhetsstöd
från universitetet, ett så kallat startbidrag, och använde en liten del av pengarna till toaletten.
– Den fick väldigt mycket mer uppmärksamhet än
jag hade väntat mig!
Toaletten är fortfarande aktuell i hennes forskning
eftersom det finns en koppling till intern aktivism. Det
handlar om hur individer i organisationer kan skapa
förändring genom att rucka lite på strukturerna.

– De brukade träna varje fredag med kettlebells,
och då följde jag med, säger hon med ett skratt. Som
etnograf ska man försöka göra så mycket som möjligt
som deltagarna i studien gör, för att lära sig om deras
vardagliga arbetspraktik.
Naturligtvis är det inte helt lätt att bli insläppt på
ett företag som forskare. Man får ta det bit för bit och
innan det var klart krävdes ett formellt avtal med Vattenfall, där Annika Skoglund skrev på ett sekretessavtal.
– Jag blir själv skadeståndsskyldig om jag bryter mot
avtalet och sprider viss information. Däremot lägger
de sig inte i min forskning.

FOKUS FÖR ETT AV hennes projekt är anställda på Vattenfall som hon har följt under tre år. Vattenfall har
kritiserats för att inte använda miljövänlig energi. Frågan är hur företagets anställda som jobbar med vindkraft resonerar kring detta?
Hon använder etnografiska metoder som deltagande
observation och skuggning. Det senare innebär att
följa med en person överallt, till och med på gymmet.

en gästprofessor anställas på 20 procent. Tillsammans
med honom håller hon nu på att analysera resultaten
och skicka in artiklar.
Forskningen är kontroversiell eftersom den skiljer
sig från den etablerade uppfattningen att aktivism bara
finns utanför kapitalistiska organisationer.
– Teorierna säger att så fort du visar engagemang
som anställd så kommer ledningen att försöka utnyttja

TACK VARE ANSLAGET FRÅN Energimyndigheten kunde

det. Men vi har inte sett att de anställdas miljöaktivism skulle tas om hand på något strategiskt sätt utan
de lämnas att ta egna initiativ, till exempel sopsortera
eller dra ned på resorna.
Hur är det att forska om detta på Ångströmlaboratoriet bland alla tekniker och naturvetare?
– Vår avdelning utmärker sig genom att vi är samhällsvetare som hela tiden kopplar till teknik. Vi undervisar ingenjörsstudenterna om hur människan påverkar teknik och samhällsutveckling. Vad innebär det
att vara ingenjör i dag – till exempel inom vindkraft
på Vattenfall? Som samhällsvetare tar vi upp helt andra frågor om vilka teknikval som görs.
Annica Hulth

Samhällsvetare på
Ångströmlaboratoriet
Titel: Biträdande universitetslektor i industriell teknik
vid institutionen för teknikvetenskaper.
Ålder: 39 år.
På fritiden: Förverkligar jag mina idéer.
Senast lästa bok: ”On Method” av Giorgio Agamben.
Senast sedda film: Var på filmfestival i helgen och såg
”The Untamed” – en surrealistisk mexikansk film av
Amat Escalante.
Dold talang: Kitesurfar.
Blir glad: När jag får kärlekspoem av min partner.

