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Det bör alltid
finnas en strävan
hos forskare
efter att vara så
konsekvensneutral
som möjligt och
förutsättningslöst
söka svar på
våra frågor.
Johannes Heuman, sid 20.

Forskare
och
företagare
– HUR GÅR DET IHOP?

SID 17

Nina Fowler,
doktorand vid
institutionen för
teknikvetenskaper,
har i sin avhandling
undersökt hur ett
avknoppningsbolag
förhåller sig till
sin ursprungliga
forskargrupp.
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DET VÅRAS
FÖR KOF17

Maria Tenje, universitets
lektor vid institutionen för
teknikvetenskaper, möter
skolelever på vetenskaps
festivalen Scifest.
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12 U
 ngas psykiska hälsa
under luppen
13 Nya superdatorer
invigs

Yvonne Näsman,
projektkoordinator
vid Campus Gotland.

Som jag ser det ska
arbetsordningen garantera
det kollegiala systemet, och
då är frågan hur det kommer
till uttryck och om det behövs
särskilda garantier för det.
LENA MARCUSSON, professor emerita
i förvaltningsrätt, sid 6.

”Denna gång
är vi ju inte ute
efter att sätta
betyg på vår
forskning.”

UNIVERSITETETS TREDJE stora forskningsutvärdering, Kvalitet och förnyelse 2017 (Kof17), är nu inne i
sin mest intensiva fas. I höstas genomfördes en stor enkätundersökning där sammanlagt 3 800 av våra
forskare besvarade frågor om hur de
uppfattar sin lokala forskningsmiljö.
Sedan slutet av november har institutionerna arbetat med sina självvärderingar som nu lämnats in och
skickats vidare till de 19 paneler
som kommer på besök i maj.
Vid två tillfällen i februari och
mars har vi haft förmöten med panelordförandena och den medlem
i varje panel som är expert på hur
forskningsmiljöer fungerar. Förmötena har varit viktiga för att få dessa
nyckelpersoner att verkligen förstå
syftet med projektet. Denna gång
är vi ju inte ute efter att sätta betyg på vår forskning.
I stället vill vi ha de externa granskarnas kritiska blick
på hur våra forskningsmiljöer fungerar. Har vi strukturer och system för att rekrytera så bra som möjligt,
att stötta unga forskare i deras karriär, att ge varandra
kritisk feedback och tillhandahålla god infrastruktur?
Det är avgörande att panelerna förstår att självvärderingarna denna gång inte handlar om att tala om vad
vi är bra på, utan att de tvärtom bygger på självkritisk
reflektion.
EN SAK SOM BLIVIT tydlig under processen är att vi behöver utveckla våra bibliometriska verktyg. De bibliometriska sammanställningar som också utgör ett
underlag i Kof17 ger intressant information men har
också aktualiserat frågor om uppdatering av publiceringsdatabaser och inte minst att de skilda publicerings- och citeringstraditioner som finns inom universitetet gör det svårt att skapa gemensamma underlag
som passar för alla.
Syftet med utvärderingen är ju att långsiktigt
stärka forskningen inom Uppsala universitet – bland
annat genom att tydliggöra hur vi kan utveckla
arbetsformer och miljöer. När jag ser allt det engagemang som lagts ner i arbetet med självvärderingarna vill jag hoppas och tro att Kof17 också bidrar
till något som är minst lika viktigt för u
 niversitetets
långsiktiga utveckling: att stärka det a kademiska
ledarskapet och vitalisera det kollegiala ansvars
tagandet vid våra institutioner.
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I KORTHET
Trita Parsi är årets alumn
2016 och före detta student
vid Uppsala universitet. I dag
driver han bland annat det
iransk-amerikanska rådet
Niac och skriver böcker om
internationella relationer.

Nyinvigning av
Rudbecklaboratoriet
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n Den 16 februari nyinvigdes

Årets alumn
drog fulla hus
Högstadieeleverna tog tillfället
i akt att ställa en mängd frågor
när 2016 års alumn vid
Uppsala universitet, Trita Parsi,
besökte Gottsunda centrum.
Iranexperten, som bland annat
fungerat som rådgivare till
Obamaadministrationen, pepp
rades med frågor om Trump, 9/11
och USA:s politiska utveckling.
Omkring hundra elever från skolor i Valsätra och Gottsunda hade samlats på Kulturpunkten i Gottsunda centrum den 14
mars för att lyssna till och diskutera in-

ternationell politik med Trita Parsi. Han
var i stan för att senare på kvällen hålla
sin alumnföreläsning ”The US and Iran in
the Trump Era – Back to the Warpath?”.
Agendan för besöket vid universitetet
var fulltecknad med möten och samtal
av olika slag. Turen ut till Gottsunda blev
en resa i tiden för Trita Parsi som är uppväxt i området. En del var sig likt men
mycket har förändrats, konstaterade han.
– En sak jag har lärt mig sedan jag
flyttat till USA är vilken frihet man har
i Gottsunda. Ta vara på friheten som finns
här. Det gjorde inte jag, jag klagade på
allt, berättade Trita Parsi för eleverna och

Vad tycker du om Universen?
n Under våren kommer en enkätunder

sökning att genomföras för att ta reda
på vad du som läser Universen har för
uppfattning om tidningen. Enkäten, som
distribueras av ett externt företag, be
står av omkring 30 frågor och tar cirka
fem minuter att besvara. Den kommer

att skickas ut per e-post till cirka 1 000
medarbetare. Det är till stor hjälp om du
som får enkäten tar dig tid att svara på
den. Din åsikt är viktig!
Hör gärna av dig med eventuella
frågor eller funderingar till: 
universen@uadm.uu.se

beskrev hur man som ung i Washington
inte kan eller får ta sig någonstans själv.
Det var eleverna som styrde samtalet med sina frågor och de flesta ville
prata om USA och vad som händer där
nu med Donald Trump som president.
Vad tycker du om Trump? Var befinner
sig USA om tio år? Hur var stämningen
efter 9/11? Frågorna var många och besvarades noggrant i tur och ordning.
– Jag hade precis kommit till USA vid
terrordåden den elfte september. Och
även om jag inte gillade president Bush
politik i övrigt så tycker jag att han hanterade detta väldigt bra internt. Det blev
aldrig så hätsk stämning då som jag känner att det är i USA i dag.
Eleverna hade fantastiskt bra frågor,
konstaterade Trita Parsi efteråt.
– Det var intressant och lärorikt och
jag delar många av hans åsikter. Mest
intressant var det att höra om Trump,
sade Arazo Mohammed i Gottsundaskolans klass 8b.
Linda Koffmar

Rudbecklaboratoriet som under de
senaste fem åren genomgått en om
fattande om- och tillbyggnad för att
skapa en ny typ av tvärvetenskaplig
forskningsmiljö inom den medicinska
fakulteten. Röda mattan var utrullad
och efter den symboliska bandklipp
ningen och tal från bland annat Hele
na Jernberg Wiklund, föreståndare för
Rudbecklaboratoriet, och rektor Eva
Åkesson bjöds det på musik, mingel
och rundvandring i de nya lokalerna.
Forskningen vid Rudbecklaborato
riet är huvudsakligen inriktad mot ge
netik, tumörbiologi, vaskulärbiologi,
patologi, immunologi, onkologi och
strålningsforskning.

8 752
PERSONER

Så många har anmält sig till årets
sommarkurser vid Uppsala universi
tet. Det är en ökning med drygt 200
personer jämfört med förra året.

Nominera till Hjärnäpplet!
n Nomineringspe

rioden för Uppsala
universitets inno
vationspris Hjärn
äpplet avslutas den
30 april. För att no
minera en person
behöver du ge en motivering som in
kluderar en bakgrundsbeskrivning, en
beskrivning av hur kunskapsöverfö
ringen gått till samt vilken innovation
arbetet gett upphov till.
Mer information och
nomineringsformulär finns på
medarbetarportalen.
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AKTUELLT/OREDLIGHET I FORSKNINGEN

Det var i oktober 2015, innan Macchiarini-skandalen bröt ut, som regeringen
tillsatte en utredning om hur misstänkt
oredlighet i forskningen skulle hanteras. I slutet av februari presenterades resultatet i betänkandet ”Ny ordning för
att främja god sed och hantera oredlighet i forskningen”. Utredningsgruppen
föreslår att en ny myndighet, Oredlighetsnämnden, inrättas för att utreda och
besluta om misstänkt oredlighet. Myndigheten ska ha formen av en nämndmyndighet och vara förlagd vid en annan myndighet. Besluten ska vara möjliga
att överklaga och i samband med beslut
ska nämnden även kunna yttra sig om
annat som kommit fram under utredningsarbetet, som till exempel undermålig forskningsmiljö.
– Det handlar om att skapa ett rättssäkert system som gäller för alla universitet och högskolor. I dag finns det ingen
enhetlig hantering av oredlighetsärenden
vid svenska lärosäten, säger Margaretha
Fahlgren, utredare och professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
UTREDNINGEN GER OCKSÅ FÖRSLAG på en
lagfäst definition av oredlighet.
– Det här hänger ju ihop, för att kunna
utreda och besluta om misstänkt oredlighet behöver vi en gemensam definition,

något som inte finns i dag, säger hon.
Utredningsgruppen har valt en snäv
definition av begreppet som ligger i linje
med internationell praxis. Man föreslår
att oredlighet definieras som allvarliga
avvikelser från god forskningssed i form
av fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP). Dessa kan begås uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet vid
planering, genomförande eller rapportering av forskning, alltså i alla stadier
av forskningen.
– Vi har tittat på hur man gör i andra länder och diskuterat olika varianter.
Vi kom fram till en sluten definition för
att det ska vara förutsägbart och tydligt.
Vi menar också att det kan finnas andra
avvikelser från god sed, men då handlar
det inte om oredlighet och blir lärosätenas ansvar att hantera, säger Margaretha Fahlgren.
FLERA ÅTGÄRDER FÖR ATT stärka upprätt-

hållandet av god sed i forskningen föreslås också. Bland annat ska en nationell
kod utarbetas.
– Vi vill ge Vetenskapsrådet uppdraget att i samverkan med Oredlighetsnämnden och det svenska forskarsamhället utarbeta en nationell kod för god
forskningssed.
Utredningen lägger även ett förslag om
att främja medarbetares möjligheter att
få råd och stöd kring god sed.
– Det skulle kunna vara ett system
med ombudspersoner som man har i
till exempel Tyskland och Österrike.
Där bevakar en senior forskare dessa
frågor och fungerar som kontaktperson.
Det är viktigt att de här frågorna dis-

Hur omfattande är fusket?
Under 2010–2015
utredde svenska
lärosäten 110 fall av
vad man bedömde
som misstänkt
oredlighet.

kuteras och blir synliga vid lärosätena.
Ett annat förslag för att stärka upprätthållandet av god sed är att anslå ökade
medel till forskning om oredlighet.
– Inom det här området förekommer många spekulationer. Vissa menar
att det finns stora mörkertal, andra inte.
Man pekar på att oredligheten har ökat,
men samtidigt så har ju även forskningsvolymerna ökat. Det behövs helt enkelt
mer kunskap inom det här området, säger Margaretha Fahlgren.
Betänkandet går nu ut på remiss och
de nya bestämmelserna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2019.
Josefin Svensson

I NÄMNDEN INGÅR:

Oredlighet
konstaterades
i 16 fall.

Snitt på
2,7 fall
per år.

KÄLLOR: NY ORDNING FÖR ATT FRÄMJA GOD SED OCH HANTERA OREDLIGHET I FORSKNINGEN (SOU 2017:10)
OCH JURIDISKA AVDELNINGEN VID UPPSALA UNIVERSITET
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Margaretha Fahlgren, särskild utredare
och professor i litteraturvetenskap.

Nämnden för utredning
av oredlighet i forskning
vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet utreddes under samma period sex fall, där oredlighet
konstaterades i ett fall.
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En ny myndighet för att utreda
och besluta om misstänkt oredlig
het i forskningen och en nationell
lagfäst definition av begreppet
oredlighet är några av förslagen
som presenteras i Oredlighetsut
redningen.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Myndighet ska
garantera rätts
säker hantering

Erik Lempert, lagfaren ledamot,
ordförande
Leif Kirsebom, lärarrepresentant
Olle Lundin, lärarrepresentant
Bengt Gerdin, lärarrepresentant
Gustaf Almqvist,
studeranderepresentant
Magnus Hallberg, juridiska avdelningen
Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Anne Nilsson, sekreterare

Nya rutin
utrednin
oredligh
Sedan i höstas utreds an
mälningar om oredlighet
i forskningen vid Uppsala
universitet enligt en ny ord
ning. Det är numera en nämnd
som ansvarar för arbetet på
uppdrag av rektor.
Universitetets hantering av oredlighet
i forskningen blev aktuell bland annat med anledning av den nationella
debatt som utlöstes av Macchiariniaffären förra våren. Att anmälningarna om misstänkt oredlighet ökar är
en annan anledning till att man ville
ta ett större grepp om frågan. Arbetet resulterade i den nämnd som sedan i höstas hanterar anmälningar
om oredlighet i forskningen.
– Om det kommer in en anmälan
ska den gå direkt till rektor som fat-

Misstänkt
oredlighet
kan bli arbets
miljöproblem

Nämnden för utredning av oredlighet i
forskningen har möte en gång i månaden
under ordförande Erik Lemperts ledning.

EN UTREDNING OM misstänkt oredlighet påverkar ofta arbetsmiljön.
Hur kan man hantera situationen?
Universen har frågat Johan Tysk,
vicerektor vid vetenskapsområdet
för teknik och naturvetenskap, om
hur han ser på saken.
– En oredlighetsutredning är ju
en väldigt stressig situation för de
inblandade. Utredningen tar ofta tid
och medan processen pågår är det
svårt att göra någonting. Vi försöker vara
så diskreta som möjJohan Tysk
ligt och bara involvera de som berörs direkt. Om man
får ett friande yttrande har vi instruktioner om att återupprätta den
anklagades rykte. Det kan man göra
på olika sätt och det beror mycket
på det enskilda fallet. Vid ett tillfälle har jag varit med om att den som
anmälts gått ut och berättat vad som
hänt, vad man kommit fram till och
vilka slutsatser som dragits av utredningen. I det här fallet kunde forskaren sedan gå vidare på ett bra sätt.

ner för
ng av
het
tar beslut om ärendet ska lämnas vidare
till nämnden för utredning, berättar Erik
Lempert, ordförande i den nya nämnden
som just nu hanterar tre aktuella ärenden.
Han har tidigare varit ordförande för den
regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och har en bakgrund som domare.
Tidigare kom anmälningar om oredlighet in till dekanerna och hanteringen
sköttes på fakultetsnivå i samarbete med
juridiska avdelningen.
– DET ÄR BRA ATT HA en grupp som ägnar
sig åt de här frågorna och har möjlighet
att bilda en praxis, menar Erik Lempert.
Han nämner de gränsdragningsproblem som ofta blir aktuella i oredlighetsärenden och poängterar vikten av att ha
en gemensam definition av oredlighet.
– Tidigare har det varit lite rörigt, men
vi försöker få ordning på det, säger han.

Vad kan konsekvenserna bli av 
en oredlighetsanmälan?

När det gäller definitionen av oredlighet
använder universitetet OECD:s definition – förfalskning, fabrikation och plagiat. Vid Uppsala universitet har man
lagt till att oredlighet också innefattar
oberättigat hävdande av författarskap
och att inte söka de tillstånd som det
finns rekommendationer om att söka.
– Det här är en ganska allmänt accepterad definition, även om det finns tolkningsproblem om var gränserna går. Det
största problemet som jag ser det, och
som vi har framför oss på bordet nu, är
att avgränsa vad som är påståenden om
oredlighet från vad som är påståenden
om dålig kvalitet i forskningen. Vi är inte
någon enhet som bedömer den kvalitativa aspekten, det är forskningsområdet
som gör det på sedvanligt sätt.
NÄR NÄMNDEN FÅTT UPPDRAGET att utreda ett ärende från rektor börjar de med
att informera den utpekade. Sedan beror det lite på vilken typ av ärende det
handlar om, men normalgången har hittills varit att begära in yttranden från de
berörda samt att hitta en sakkunnig som
kan ge ett expertutlåtande.
– Det kan ibland vara svårt att hitta
sakkunniga som vill ställa upp och som
inte är jäviga. Om det är ett smalt vetenskapsområde finns de ofta inte inom
landets gränser, säger Anne Nilsson, administrativ chef vid regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och sekreterare i nämnden.
När alla utlåtanden kommit in del-

”Vi handlägger ärenden
så fort vi kan, men det
finns vissa rättssäker
hetsgarantier som
måste följas.”
Erik Lempert

ges de för den anmälda som i sin tur får
lämna sina synpunkter. Det är en process som ibland kan dra ut på tiden, men
nämnden försöker agera skyndsamt och
har som mål att ett ärende ska ta högst
sex månader.
– En sådan här utredning påverkar ju
forskaren, och ju snabbare den hanteras
desto bättre. Vi handlägger ärenden så
fort vi kan, men det finns vissa rättssäkerhetsgarantier som måste följas, säger
Erik Lempert.
UNDER UTREDNINGEN KAN universitetet
även hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskningen vid
Centrala etikprövningsnämnden. När utredningen sedan är klar lämnar nämnden sitt yttrande till rektor, som fattar
beslut om eventuella påföljder. De ligger
ofta inom ramen för det arbetsrättsliga
området och det kan även bli aktuellt
att vetenskapliga tidskrifter underrättas.
– Det är de formella påföljderna. De
informella påföljderna är ju också dryga
när man blivit anmäld och funnen skyldig, menar Erik Lempert.

Josefin Svensson

– Det kan naturligtvis leda till att
den som blivit anklagad tappar sugen och ger upp sin forskning, oavsett om anklagelserna varit korrekta eller inte. Om någon gått igenom
processen och blivit friad måste den
personen få stöd. Om en person fälls
ska vi självklart agera kraftfullt och
vidta nödvändiga åtgärder enligt vårt
regelverk. Samtidigt ska vi även i
detta fall visa hänsyn till personen.

Har viljan att till exempel handleda
doktorander minskat till följd av det
ökade antalet anmälningar?

– Man skulle kunna tänka sig det.
Det finns också forskning med flera
författare som skulle kunna påverkas, men vi har inte märkt av någon
direkt konsekvens. Att oredlighet
diskuteras mer skapar en ökad medvetenhet, och det är självklart så
att man som handledare eller medförfattare ska känna till alla detaljer i uppsatsen eller avhandlingen.
Det har alltid varit ett tydligt krav,
men blir allt tydligare, inte bara när
det gäller handledning utan forskning i stort.
Josefin Svensson

Stöd vid utredning
n Enheten för HR-stöd vid personal

avdelningen kan bistå med konflikt
hanteringsinsatser och individstöd.
Det finns även möjligheter att få kris
stöd med avlastande samtal.
Läs mer på medarbetarportalen.
UNIVERSEN 2 — 2017
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AKTUELLT

Att se över universitetets
arbetsordning är en process som
kommer att pågå under s
 törre
delen av året. Önskemål som
redan lyfts i diskussionerna är en
ökad tydlighet i beslutsbefogen
heter, ledningspersoners mandat
tider och hur universitetet väljer
sina ledare.

Organisatoriskt
styrdokument
n Arbetsordningen omfattar univer

sitetsövergripande organisation, ar
betsfördelning mellan konsistoriet och
rektor, delegering av beslutanderätt,
handläggningen av vissa ärenden samt
formerna i övrigt för verksamheten.
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HALLÅ DÄR
ANNA T. HÖGLUND,

universitetslektor vid institutionen
för folkhälso- och v
 årdvetenskap,
rektorsråd för lika villkor och
ordförande i den arbetsgrupp som
utarbetar ett förslag till plan för
jämställdhetsintegrering.

Lena Marcusson (till vänster), professor
emerita i förvaltningsrätt och Katarina Bjelke,
universitetsdirektör.

Jämställdhets
perspektiv i alla
beslutsprocesser
1 Universitetet ska senast den 15
maj lämna in en plan till Utbild
ningsdepartementet för hur arbe
tet med jämställdhetsintegrering
ska gå till. Vad handlar det om?

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Arbetet med att revidera universitetets
arbetsordning är igång sedan slutet av januari. Lena Marcusson, professor emerita i förvaltningsrätt, är ordförande i den
utredningsgrupp som leder processen.
– Den nuvarande arbetsordningen
kom till 2011 till följd av autonomireformen. En del har hänt sedan dess och
man kan behöva komplettera och ändra
på vissa punkter. När vi nu ser över arbetsordningen är det viktigt att vi får in
så många synpunkter som möjligt om vad
medarbetare vid universitetet tycker är
viktigt att klargöra, säger hon.
Utredningsgruppen träffas en gång i
månaden och har under våren möten inbokade med bland annat ledningsrådet,
akademiska senaten, prefekter och dekaner för att informera om arbetet och
samla in synpunkter.
– Vi kartlägger också hur det ser ut vid
andra lärosäten, säger Lena Marcusson.
MÅLET ÄR ATT i september lämna förslag
på eventuella förändringar som sedan ska
gå ut på remiss inom universitetet. Konsistoriet väntas kunna fatta beslut om
en reviderad arbetsordning vid mötet i
december. Men redan i början av april
lämnas en första delrapport till rektor
med förslag på vilka områden som ska
ses över och varför.
– Det här handlar inte bara om styrelsens arbetsordning utan om hur hela
universitetets interna organisation ska
byggas upp. Det är viktigt eftersom universitetet är så mångfacetterat. Vi måste
fundera över hur arbetsordningen ska
fungera för sig och tillsammans med våra
övriga regelverk och riktlinjer.
Något som redan kommit upp i diskussionerna är önskemål om ökad tydlighet i beslutsbefogenheter. Andra aktuella
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”Viktigt att få in
synpunkter”

– Det här kommer från regeringens regleringsbrev där alla statliga
lärosäten har fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten
under 2017–2019. Planen för hur
det ska gå till vid Uppsala universitet ska vara klar i maj. Sedan tar det
verkliga arbetet vid med att genomföra det som står i planen.
2 Vad innebär jämställdhetsinte
grering?

– Det betyder att jämställdhetsaspekten ska beaktas i samtliga beslut och beslutsprocesser på alla nivåer. Jämställdhetsperspektivet ska
föras in av dem som normalt fattar
besluten. Det går alltså inte att tillsätta en speciell grupp som tar sig
an dessa frågor utan de ska integreras i den ordinarie verksamheten.
3 Hur ska arbetet gå till?

Utredningsgruppen träffar akademiska senaten i samband med ett möte
i början av mars.

frågor är ledningspersoners mandattider
och hur universitetet väljer sina ledare.
– Att lämna förslag till regeringen om
ny rektor är konsistoriets uppgift, men
där har man inte haft ett tydligt regelverk för hur det ska gå till. En ambition
för oss är att klargöra en del av detta.
Men sedan är det frågan om konsistoriet vill ha ett tydliggörande. Det innebär ju också att man binder upp sig, säger Lena Marcusson
I uppdraget ingår också att ta ställning till de förslag och rekommendationer som lyfts i Kåre Bremers utredning ”Utvecklad ledning för universitet
och högskolor” (SOU 2015:92) som har
kopplingar till arbetsordningen. Han tonade bland annat ned det kollegiala inslaget i lärosätenas styrning till förmån
för så kallat prefektstyre.

”Det här handlar inte
bara om styrelsens
arbetsordning utan om
hur hela universitetets
interna organisation
ska byggas upp.”
Lena Marcusson

– Vi kommer att gå igenom de förslag
som fanns i Ledningsutredningen, men
jag tror inte att man delar den här synen
vid Uppsala universitet. Som jag ser det
ska arbetsordningen garantera det kollegiala systemet, och då är frågan hur
det kommer till uttryck och om det behövs särskilda garantier för det, säger
Lena Marcusson.
Josefin Svensson

– I planen som just nu är ute på
remiss vid universitetet lägger vi fokus på utbildning och information.
Det är en bred satsning där vi vill få
in det här perspektivet i både chefsutbildningar och pedagogiska utbildningar för att öka medvetenheten. Sedan behöver man även få in
jämställdhetsperspektivet i alla centrala styrdokument och handlingsplaner.
4 Är det svårt att få gehör för jäm
ställdhetsfrågor vid universitetet?

– Ja, det kan man nog säga. Det
finns fortfarande en viss misstänksamhet och ett motstånd mot både
jämställdhets- och lika villkorsfrågor. Vi vill gärna tro att vi är jämställda och att det är meritokrati
som gäller, men både forskning och
erfarenheter visar att vi inte är där
ännu. Men det ska tilläggas att det
också finns ett stort engagemang
bland både anställda och studenter
för de här frågorna. Jämställdhetsintegrering är ett sätt att få upp frågorna på agendan och öka medvetenheten.
Josefin Svensson
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I montern Micro-land fick besökarna
lära sig mer om så kallad droppbaserad
mikrofluidik. Barnen fick prova på att
skapa egna droppar och kapsla in ”cel
ler” i form av godisströssel i dropparna.

I Uppsala barn-och babylabbs monter finns ett konstverk, en så kallad
batisfär, som ska likna barnets tillvaro före födseln. Några tjejer har
krupit in där. De går i femman och är på besök från Olandskolan i Alunda.
Smilla Eriksson, Ida Hjortshagen, Lina Eriksson Loman, Lovisa Rooth,
Lika Giligashvili och Natalie Hedén.

I Uppsala barn-och babylabbs monter hänger ett konstverk i taket
med ögon i olika storlekar. ”Vi vill väcka funderingar om hur det är
att vara bebis”, säger professor Gustaf Gredebäck.

Olle Bäck tittar på ett specialgjutet mikrosystem, som doktoran
den Martin Andersson visar barnen: ”Som när godis smälter efter
att ha legat i en varm bil, har ni varit med om det?”

Festival med
forskning i fokus
I mitten av mars var det dags
för årets upplaga av Scifest,
Uppsala universitets vetenskaps
festival där barn och ungdomar
får möjlighet att träffa forskare,
prova på experiment och upp
täcka vetenskap.
Festivalen lockade omkring 8 200 besökare som fick prova på allt ifrån att extrahera DNA till att gräva fram fossil.
Det bjöds även på lasershow, tävlingar
och föredrag.
Förra året var första gången som forskare från universitetets samtliga tre vetenskapsområden deltog i festivalen och
i år har samarbetet fördjupats.
– Vi har jobbat i en arbetsgrupp med
representanter från alla tre vetenskaps-

områden för att få fram bra idéer, säger
Tobias Blom, projektledare för Scifest.
Målet med festivalen är att inspirera,
väcka intresse för vetenskap och nå ut
med den senaste forskningen till unga.
– De forskare jag har pratat med
tycker att det är fantastiskt roligt att
möta unga människor. Många är väldigt intresserade och vill lära sig mer,
och att få träffa en forskare kan både
väcka och öka intresset för vetenskap,
menar Tobias Blom.
– Scifest var en riktig energikick. Jag
och hela gruppen som var i vår monter
från barn- och babylabbet blev väldigt
peppade av att vara med. Vi träffade så
många intresserade barn och vuxna, säger
Gustaf Gredebäck, professor i psykologi och ansvarig för temat om hjärnan.

”Jag tycker att vi forskare måste gå ut och
berätta vad vi håller på med. Vi har så klart
också en förhoppning att ungdomarna ska
välja en naturvetenskaplig utbildning längre
fram”, säger Maria Tenje, universitetslektor
vid institutionen för teknikvetenskaper.

Har du några råd till forskare som är
intresserade att vara med på Scifest?

– Utmaningen är att det är en annan
målgrupp än vi forskare är vana vid, men
det är också det som är kul. Det är viktigt att vara lekfull och väcka nyfikenhet genom att barnen får komma in och
vara aktiva.
Gustaf Gredebäck tycker också att
det vore bra om det gick att utveckla
stödorganisationen för forskarna kring
vetenskapsfestivalen med till exempel
en dramaturg som forskarna kan diskutera med när de planerar inför Scifest.
– Då kan man som forskare ställa frågor och diskutera hur man kan tänka
kring den här målgruppen, säger han.
Josefin Svensson
Anders Berndt

Veronika Levenfors från Örbyhus skola
testar en rörelsedetektor som känner av
minsta rörelse med hjälp av reflexer på
kroppen. Sheila Achermann, doktorand
vid institutionen för psykologi, assisterar.
UNIVERSEN 2 — 2017
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AKTUELLT
En anledning till att allt fler
kontaktar Studenthälsan kan vara
att det i dag är mer accepterat
att söka hjälp för psykisk ohälsa,
menar Sofia Diderholm, psykolog
och verksamhetsledare vid
Studenthälsan i Uppsala.
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Eva Söderman, chef för enheten för
studenthälsa vid studentavdelningen.

Ökat tryck på
Studenthälsan
Att många studenter mår dåligt
är tydligt för personalen vid
Studenthälsan i både Uppsala och
Visby. Allt fler studenter hör av sig
till mottagningarna för att få hjälp
med stress och oro.
– Sedan något år tillbaka har vi ett betydligt högre tryck under våra telefontider. Det ringer konstant och vi har ofta
samtal i kö efter telefontidens slut, säger
Sofia Diderholm, psykolog och verksamhetsledare vid Studenthälsan i Uppsala.
Att studenthälsan i Visby valde att
anställa en kurator i stället för en sjuksköterska när man skulle nyanställa är
också ett tecken i tiden.
– Vi jobbar ju alltmer med samtal och
kom fram till att vi var i större behov av
den kompetensen. Om man behöver vanlig sjukvård får man vända sig till vårdcentralen, säger Therése Iveby Gardell,
biträdande universitetsdirektör och administrativ chef på Campus Gotland.
SOFIE WESTBERG ÄR SEDAN förra

hösten
anställd som kurator på Studenthälsan
i Visby.
– Jag har svår att säga om antalet studenter som söker sig till oss har ökat eftersom jag inte har jobbat här så länge,
men det jag kan se är att vi har samma
tryck i år som förra året och att många
studenter mår väldigt dåligt. Det blev jag
förvånad över när jag började, säger hon.
En anledning till att allt fler kontaktar
Studenthälsan kan vara att det i dag är
8
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mer accepterat att söka hjälp för psykisk
ohälsa, menar Sofia Diderholm.
– Det pratas mycket om det här, vilket
är bra och kan leda till att fler vågar söka.
En annan anledning till att många hör
av sig är de långa väntetiderna inom den
ordinarie sjukvården, menar hon.
– Primärvården och psykiatrin mäktar inte med och det spiller över på oss.
EVA SÖDERMAN, CHEF VID enheten för studenthälsa vid studentavdelningen, håller med om att det ökade söktrycket på
Studenthälsan är en spegling av samhället i stort.
– Vi jobbar kontinuerligt med att hitta
en bra balans mellan våra kurser och behandlande samtal för att möta efterfrågan, och i nuläget finns det inga planer
på att utöka verksamheten, säger hon.

Psykisk ohälsa ökar
bland unga
n Enligt Folkhälsomyndigheten ökar

den psykiska ohälsan bland unga,
samtidigt som den minskar bland
äldre. Varannan kvinna i ålders
gruppen 16-29 år uppger att de har
lindriga besvär av ängslan, oro eller
ångest. Bland männen upplever var
tredje sådana besvär. Även svåra
besvär av oro, ängslan eller ångest är
vanligast bland de yngsta kvinnorna.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi inte
ska täcka upp hålen som finns inom psykiatrin och primärvården, vi ska i första
hand jobba förebyggande, menar Sofia
Diderholm.
Väntetiderna hos Studenthälsan ligger
på omkring tre veckor och i snitt erbjuds
fyra samtal. Om studenterna behöver
mer stöd lotsas de vidare till sjukvården.
– Vår modell bygger på att man ska in
snabbt och ut snabbt. Om man hamnar
i en livskris i den här åldern är det ofta
ganska lätt avhjälpt, förutsatt att man får
hjälp i tid och att det inte ligger en svårare problematik i grunden, säger S
 ofia
Diderholm.
Men varför mår då studenterna dåligt?

– Många söker för stress, men de har
ofta problem med ångest och depression. I samtalen kan det sedan komma
fram att man slarvar med rutiner och
inte inser vikten av primära behov som
sömn och kost, säger Sofia Diderholm.
ATT DE FLESTA STUDENTER befinner sig
i en ålder då många brukar få sin första livskris är en annan anledning till att
många mår dåligt.
– Man har lämnat sin ursprungsfamilj
och ska skapa sig ett eget liv med allt vad
det innebär. Det är en massa beslut som
ska fattas och många blir väldigt stressade
av det. Kanske är också dagens ”curlinggeneration” lite sämre rustade för motgångar och har inte de verktyg som behövs för att hantera dem, menar hon.

Josefin Svensson

Extern aktör
ska driva
motionsverk
samheten
Studenthälsans motions
verksamhet i Uppsala ska
i framtiden drivas av en 
extern part och samordnas
av en ny funktion för student
idrottsfrågor vid universitets
förvaltningen.
I början av februari beslutades det
att Studenthälsans motionsverksamhet i lokalerna vid Science Park
och Campus 1477 i Uppsala ska
drivas av en extern part.
– Eftersom vi inte beviljades avgiftsbemyndigande från utbildningsdepartementet får vi inte ta
betalt för motionsaktiviteter och
kan därmed inte driva verksamheten i egen regi. Den nuvarande
verksamheten behöver därför konkurrensutsättas för att kunna drivas
vidare av en extern aktör, förklarar Eva Söderman, chef för enheten för studenthälsa vid studentavdelningen.
Beslutet innebär också att en
samordnande funktion för studentidrottsfrågor ska inrättas vid studentavdelningen.
– Tanken är att den ska bli ett
nav för alla idrottsfrågor som rör
studenter, både internt och externt.
Det ska bli enklare att veta vem
man ska kontakta och vilka vägar
man ska gå. Det blir också den här
samordnande funktionen som kommer att ansvara för det nya avtalet
som ska upprättas med en framtida aktör.
Fram till att ett nytt avtal har
träffats kommer Studenthälsan i
Uppsala att fortsätta driva motionsverksamheten.
– Vi är inne i en ganska lång process av förberedelser och det är
svårt att sia om tidsplanen, men det
kommer nog att ta åtminstone ett
till två år innan vi kan ha en extern
aktör på plats, säger Eva Söderman.
Josefin Svensson

Ny mötesplats
för samverkan över
gränserna

Riktlinjer ses
över efter
SD-möte
Nya riktlinjer för universitetets uthyrning av lokaler
är på gång efter den
debatt som utlöstes i slutet
av februari.

KOLLABORATORIET ÄR EN DEL av EU-projektet Live Baltic Campus, där även universiteten i Stockholm, Riga, Tartu, Åbo
och Helsingfors ingår.
– Det gäller att förmedla vikten av
tredje uppgiften och vi är väldigt glada
över att vi har fått tillgång till den här
lokalen i centrala Uppsala. Det är inte
ofta folk råkar komma förbi Geocentrum där vi annars sitter, säger Sara Andersson, kurssamordnare vid institutionen för geovetenskaper.
Syftet med EU-projektet är att sammanföra olika intressenter för att skapa

Möten och dialog
n Kollaboratoriet Uppsala är en plats

för möten, dialog och diskussion
mellan akademi och samhälle. Loka
len kan även fungera som utställ
ningslokal och kan användas utan
kostnad. Det finns plats för omkring
40 personer och möbleringen i rum
met är flexibel. Vill du använda Kolla
boratoriet? Skicka en förfrågan via
bokningsformuläret på hemsidan:
www.kollaboratorietuppsala.se

Efter teaterföreställningen tog diskussionen vid i Kollaboratoriet.
ILLUSTRATION: MATTIAS BROBERG

Kollaboratoriet, som ligger i bottenvåningen i det gamla stadsbiblioteket på
Östra Ågatan 19 i Uppsala, invigs officiellt den 3-7 april, men redan i februari
samlades ett 50-tal åskådare för att delta
i en smyginvigning av den nya lokalen.
Teaterföreställningen ”Medan klockan
tickar” handlar om fyra forskare som vigt
sina liv åt klimatforskning. Den förväntansfulla publiken bjöds på en föreställning baserad på intervjuer med klimatforskare där fyra skådespelare gestaltade
pjäsen i en iscensatt läsning. Publiken
fick följa forskarnas resonemang om och
varför de valt just klimatforskning. Efter föreställningen tog diskussionen vid
där både forskare och andra luftade sina
frågor och funderingar.
– Det är precis så här Kollaboratoriet
är tänkt att fungera. Debatt, diskussion,
samtal och samarbete över gränser, säger Isak Stoddard, kurssamordnare vid
Centrum för hållbar utveckling.
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Kollaboratoriet är ett mångsidigt
utrymme för olika typer av akti
viteter och evenemang – möten,
diskussion och skapande. En plats
för att arbeta över gränserna med
komplexa problem. Lokalen, som
invigs i april, bjöd redan i februa
ri på en teaterföreställning om kli
matforskning.

Kollaboratoriet smyginvigdes i februari med teaterföreställningen ”Medan klockan
tickar” med Krister Kern, Julia Dufvenius, David Lenneman och Jennie Silfverhjelm.

kreativa miljöer och utveckla planer för
bättre integrerad stadsutveckling i centrala Östersjöregionen.
– Projektet löper ut i slutet av 2017,
så vi har nästan ett år på oss att skapa
något långsiktigt. Det övergripande temat är gränsöverskridande möten med
fokus på framtidens samhällsutmaningar.
Vi planerar också mer interaktiva evenemang där besökarna är med och skapar
något fysiskt, till exempel prototyper
för stadsodling eller visioner och planer för utvecklandet av nya stadsdelar,
säger Isak Stoddard.
Just nu planeras vårens program. Det
blir bland annat ett antal frukostmöten
med inbjudna gäster som pratar om olika
aktuella ämnen med anknytning till Uppsalaregionen.
– Vi vill skapa en mötesplats för sam-

hället och universitetet och vi hoppas
förstås på livliga diskussioner, säger Sanna
Gunnarsson, kursassistent vid institutionen för geovetenskaper.
Projektcaféer är ett annat spår, där studenter som driver projekt ska få tillfälle
att samverka både med övriga projekt
och relevanta nätverk. Namnet Kollaboratoriet ska föra tankarna till samarbete och laboratorium, två av kärnvärdena i rummet.
– Vi vill att rummet ska användas. Av
forskare och studenter, i utbildningssyfte
eller inom forskning. Det är spännande
och svårt att lämna tankebanor och rutiner. Förhoppningsvis kan aktiviteter
i Kollaboratoriet bidra till nya processer och samverkan på ett nytt sätt, säger Sara Andersson.
Birgitta Sinder Wilén

Den 28 februari hyrde Sverige
demokraterna (SD) ett rum på
Ekomikum för ett medlemsmöte.
Det medförde bland a nnat att
undervisning ställdes in och att
studenter och lärare stängdes ute
från delar av lokalerna.
Händelsen väckte en diskussion
kring principerna för uthyrning av
universitetets lokaler och resulterade i att byggnadsdirektör Peter
Elenfalk fick uppdraget att ta fram
ett förslag på nya riktlinjer.
– Vi har haft otydliga riktlinjer
och ett förtydligande behövs. Det
har funnits en praxis som vi följde
i detta fall, säger han.
Eftersom Sverigedemokraterna ingår i gruppen riksdagspartier, som enligt tidigare praxis har
möjlighet att hyra universitetets
lokaler, var det inte aktuellt med
någon särskild prövning av lämpligheten i uthyrningen.
– Turbulensen har satt sökar
ljuset på svåra avväganden som blir
ett resultat av öppenhet och v ilja
till samverkan. Här ser vi en risk i
att universitetet blir en bricka i ett
politiskt spel trots att vi använder
en tämligen rimlig praxis att hyra
ut lokaler till de partier som har
platser i Sveriges Riksdag, säger
Peter Elenfalk.
HAN HOPPAS ATT NYA riktlinjer ska
underlätta framtida beslut kring
uthyrningar.
– Avsaknaden av nedtecknade
principer och policys bör å tgärdas
snarast, säger han, samtidigt som
han poängterar att universitetet
värnar öppenhet och samverkan
med det omgivande samhället.
– Det är nog så att flertalet
av de skrivna regler jag har fått
från andra lärosäten inte skulle
göra livet så mycket lättare i det
aktuella fallet. En kombination
av att g enerellt tillåta uthyrning,
men undanta o
 rganisationer med
till exempel främlingsfientligt,
diskriminerande eller kränkande
budskap, innebär ett bedömnings
behov som är svårt att hantera på
ett bra och likabehandlande sätt.
Men kanske m
 åste vi vara beredda
att ta lite jobbiga beslut hellre än
att stänga dörren helt, säger han.
Förslaget till nya riktlinjer
kommer att gå på intern remiss
inom universitetet och förhoppningen är att nya riktlinjer ska vara
klara i början av hösten.

Josefin Svensson
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PÅ JOBBET

TID ATT TÄNKA
Varannan fredag är det ”håll tyst
och skriv” som gäller för en grupp
forskare vid institutionen för freds- och
konfliktforskning. De här dagarna undviker
de att boka in möten, ta telefonsamtal
eller svara på inkommande e-post för att
i stället kunna gå djupare in i forskningen.
KNATTRET FRÅN DATORERNAS tangentbord är det enda som hörs i Alva Myrdal-salen vid institutionen för freds- och
konfliktforskning. Just den här fredagen
i mitten av mars är de åtta kollegor som
deltar i ”shut up and write”-sessionen.
När Universen kommer på besök ska de
precis avsluta dagens tredje arbetspass
och bryta för lunchpaus.
– Jag tycker att det är fantastiskt.
Det ger möjligheten att gå djupt in i
den forskning man håller på med, säger
Karen Brounéus, universitetslektor, som
just i dag jobbar med en forskningsansökan som ska lämnas in om ett par dagar.
– Vid vår institution är vi många som
tampas med många olika arbetsupp
gifter och projekt. Det innebär splittrade arbetsdagar och svårigheter med
att ge tillräckligt utrymme för sin egen
forskning, som ju är det som fick in oss
i yrket från början, berättar Kristine
Höglund, professor i freds- och konfliktforskning.
Många upplevde att forskningen ständigt nedprioriterades till förmån för andra uppgifter. De började därför fundera
kring hur man skulle kunna hitta former

Kristine Höglund,
professor i freds- och
konfliktforskning.

för att få mer tid att skriva och reflektera kring forskningen.
– Jag försöker till exempel avsätta en
stund för att skriva varje morgon och
lägger inga möten före klockan tio, säger Kristine Höglund.
I HÖSTAS FICK INSTITUTIONEN möjligheten
att bjuda in Lynn Nygaard från Peace Research Institute i Oslo. Hon är specialiserad på akademiskt skrivande och höll en
workshop för institutionens medarbetare.
– Vi pratade om olika saker, bland annat om hur man skapar goda skrivvanor,
och under den sista dagen fick vi prova på
att ha en så kallad ”shut up and write”session under en heldag.
Det innebär att en grupp sitter tillsammans i ett rum och jobbar koncentrerat i 45 minuter. Sedan bryter man
för en paus i 15 minuter och fortsätter
enligt samma modell fram till lunch då
man tar en timmes paus.
– Man jobbar intensivt med sitt eget
skrivande och bryter av med pauser då
man kan utbyta tankar med varandra.
Man blir inte distraherad av annat som
när man sitter på sitt kontor och man

motiveras också av att se andra jobba
koncentrerat. Det ger möjligheter till
ett djupare tankearbete och kreativitet,
säger Kristine Höglund.
Alla som provade på metoden tyckte
att det var en positiv upplevelse och
samma dag bokade man in ett antal
sessioner.
– Det är viktigt att avsätta tid som inte
är förhandlingsbar. Man ska inte göra något annat än att skriva och jobba med
den egna forskningen.
KRISTINE HÖGLUND MENAR ATT det är slående hur mycket man störs av mindre
avbrott och ställtiden kring dem, liksom
av rädslan för att bli avbruten.
– Det kan räcka med att se en hög med
papper för att man ska tappa koncentrationen. Därför är det så bra att sitta i
en annan lokal, man tar bort många distraktionsmoment när man jobbar utanför kontoret.
Vid institutionen har man avsatt omkring en dag varannan vecka för att jobba
enligt ”shut up and write”-modellen. De
forskare som är intresserade kan boka in
sig och de brukar vara mellan fem och
nio personer per tillfälle.
– Även doktoranderna har börjat med
det här upplägget och det har varit väldigt uppskattat. Själv längtar jag efter
den här möjligheten att komma djupare
ner i tankearbetet. Dagen bara flyger iväg
och man går hem väldigt nöjd och inspirerad, säger Kristine Höglund.
HUR SKA MAN DÅ gå tillväga om man vill
prova på metoden? Förutom att se till
att vara ostörd och stänga av telefonen
och e-posten är det enligt Kristine Höglund viktigt att man sitter tillsammans i
en liten grupp.
– Visst kan man prova själv, men jag
tror att sannolikheten är större att man
blir distraherad och börjar tänka på annat. Det här grupptrycket är viktigt för
att öka koncentrationen.
Vid institutionen för freds- och konfliktforskning har man valt att hålla till i
en lokal på plats för att det ska vara enkelt att administrera.
– Det innebär ingen extra restid och
är lätt att fixa kaffe, men man kan också
tänka sig att man reser iväg och gör det
här flera dagar i streck, till exempel om
man jobbar med en bok eller ett annat
större projekt.

Josefin Svensson
10
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”Det här grupptrycket är viktigt för
att öka koncentrationen”, menar
Kristine Höglund. Just i dag är de
åtta forskare som sitter tillsammans
och arbetar koncentrerat enligt
”shut up and write”-metoden.

Anders Themnér,
universitetslektor
i freds- och kon
fliktforskning.

”Här är det en högre tröskel för att bli enga
gerad i andra frågor, menar Desirée Nilsson”,
universitetslektor i freds- och konfliktforskning.
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Anna-Kaisa Tuunainen samlar in
blodprov till projektet. Syftet är att
hitta biomarkörer som har koppling
till psykisk ohälsa.

Ungas psykiska
hälsa under lupp
Den psykiska ohälsan ökar bland
ungdomar, men bristen på diag
nostiska verktyg och resurser är
stor. Vid institutionen för neuro
vetenskap drivs en långtidsstudie
som ska öka kunskapen om bio
kemin bakom sjukdomarna.
I projektet deltar 800 ungdomar som
har rekryterats i samarbete med skolor i
Uppsala. Vid första besöket i 14–15-årsåldern får de fylla i olika frågeformulär
och ta blodprov.
– Sedan gör vi uppföljningar av hur
det går för dem. Det här är en populationsbaserad studie så de är inte patienter utan friska, men tyvärr är det sannolikt att en del av dem kommer att söka
vård senare, säger Helgi Schiöth, professor i farmakologi, som leder projektet.
12
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Många psykiska sjukdomar har en genetisk komponent, men Helgi Schiöth och
hans kollegor intresserar sig främst för
den så kallade epigenetiken som handlar
om både arv och miljöpåverkan. I blodproverna söker de så kallade mikro-RNA.
– Det som gör dem intressanta är att
de kan vara biomarkörer. Syftet med projektet är att identifiera biomarkörer i blodet som har koppling till psykisk hälsa,
säger Helgi Schiöth.
MIKRO-RNA FUNGERAR PÅ VISSA sätt som
hormoner, och koncentrationen i blodet
kan gå upp och ned beroende på sjukdomstillståndet. Med mer kunskap om
kopplingen till psykisk ohälsa kan fler få
bättre och mer riktad vård.
– Det är väldigt många som har behov av hjälp och vänder sig till sjukvår-

den, men det finns inte alltid resurser att
ta hand om dem. Det är svåra bedömningar. Vi har bra frågeformulär för att
uppskatta ångest och depression och andra tillstånd, men det finns inte biologiska markörer som kan ge stöd.
Sådana biomarkörer skulle kunna visa
vilket neurobiologiskt system som är påverkat och på vilket sätt, och skulle i
framtiden kunna bli ett stöd för vården.
– Andra forskargrupper har visat att
det finns sådana biomarkörer som är
kopplade till självmordsrisk. Det skulle
kunna vara ett effektivt verktyg om man
med ett enkelt blodprov kunde indikera
förhöjd risk för självmord, som motiverar
en större stödapparat till den individen.
Det är sådant man annars kan missa i
ett frågeformulär?

– Ja, det är sådant som händer hela

Helgi Schiöth, professor i farmakologi.

tiden. Man kommer till vården och det
blir kanske inte en missbedömning, men
det är svårt att bedöma utifrån. Och sedan sker det som inte får ske.
FORSKARNA HAR NÅGRA MÖJLIGA biomarkörer som de ska undersöka vidare och
också verifiera i andra studier. Än återstår det mycket arbete innan de når sin
målsättning. Parallellt arbetar de med andra studier, till exempel av självmordspatienter (i samarbete med Karolinska
institutet) och med patienter med anorexia nervosa.
Fördelen med en långtidsstudie är att
det blir lättare att se orsakssamband när
det går att jämföra med tidigare prover
från samma individ. Samtidigt är en studie med 800 deltagare svår att genomföra. Helgi Schiöth tycker ändå att han
har mött stor förståelse.
– Som tur är vill många i Uppsala delta
i den här studien. Vi är väldigt tacksamma
mot alla ungdomar, och föräldrarna som
ger samtycke, att de är villiga att delta
och komma igen och lämna sina prover.

Annica Hulth

Jakten på jordliknande
planeter
n Forskare vid Uppsala universitet

planerar att tillverka en ny typ av en
så kallad koronagraf till teleskopet
VLT – Very Large Telescope – i Chile.
Koronagrafen är en nyckelkompo
nent i teleskopet som ska användas
för att söka efter planeter i stjärn
systemet Alfa Centauri.
– Att få vara med i arbetet med
att försöka finna en potentiellt be
boelig jordlikande planet är oerhört
spännande, säger Mikael Karlsson,
docent vid avdelningen för tilläm
pad materialvetenskap, som är med
och ansvarar för tillverkningen av
koronagrafen.

Skolforskning ute
i klassrummen
n För att öka elevers och svenska

s kolans måluppfyllelse behövs det
mer forskning om skolans verksam
het och undervisningen i klassrum
met. Regeringen har gett i uppdrag
åt Uppsala universitet, Göteborgs
universitet, Umeå universitet och
Karlstads universitet att tillsammans
med kommuner och friskolor initiera
forskningssamarbeten som ska be
drivas på skolor och i klassrum. 2017
satsar man 15 miljoner kronor, sum
man ökar till 20 miljoner kronor 2018
och därefter till 30 miljoner kronor
per år fram till 2022.

Elever bidrog till
klimatforskningen
n Nästan 3 500 skolelever har med

sina mätningar och prover b
 idragit
till en forskningsstudie om insjöar
och global uppvärmning som nu
publiceras i en vetenskaplig tidskrift.
Resultaten visar att vattentempera
turerna generellt håller sig låga trots
att luften blir varmare, vilket bidrar
till att dämpa utflödet av växthus
gaser.
– Studien är ett utmärkt exempel
på hur medborgarforskning verkligen
kan bli en vinn-vinn
situation – elever
na lärde sig mycket
om olika naturve
tenskapliga ämnen
samtidigt som fors
kare fick unika och
Gesa
mycket värdefulla
Weyhenmeyer.
data, säger Gesa
Weyhenmeyer, professor i akvatisk
biogeokemi vid Uppsala universitet.

Motionslopp för kvinnor har blivit
en stark trend och fyller ett viktigt
behov. Men forskning visar att
loppen ofta har en inramning
som förstärker stereotypa bilder
och riskerar att bidra till en för
minskning av kvinnligt idrottande.
1972 grundades det som brukar kallas
världens första kvinnolopp, The New
York Mini på tio kilometer. Det har sedan fungerat som inspiration och förebild för kvinnolopp runt om i världen.
– Tjejloppen mötte ett behov och önskemål hos kvinnor när
de kom. Kvinnor ville
ha en frizon utan att
jämföras med en manlig idrottsnorm. Jag har
intervjuat flera kvinnor
som säger att de aldrig
Karin S.
mer kommer delta i
Lindelöf
könsblandade lopp, säger Karin S. Lindelöf, doktor i etnologi
och lektor vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.
Hon leder ett forskningsprojekt om
tjejlopp som kulturellt fenomen och
samlar in underlag bland annat genom

FOTO: MATTON

Very Large Telescope i Chile med
stjärnsystemet Alfa Centauri i bak
grunden.

Tjejlopp riskerar
förminska kvinnligt
idrottande

Tjejloppen mötte ett behov när de kom, men inramningen kan bidra till att förstärka
stereotypa bilder, menar Karin S. Lindelöf.

deltagarberättelser, intervjuer och arkivmaterial. En del av underlaget samlas in genom fältobservationer där forskaren själv deltar i loppen.
Det finns ett spänningsförhållande i
tjejloppen i dag, menar Karin S. Lindelöf.
– Det är självklart bra med tjejlopp
men inramningen som ofta används innebär en risk för förminskande av kvinnligt motionerande och kan bidra till att
förstärka stereotypa bilder.
De senaste åren har inramningen upp-

märksammats mer och mer. Inte sällan
kan det bli debatt om logotyper, bilder eller vad som lämnas ut som presenter efter
loppen. Men resultaten från forskningsprojektet börjar spridas inom idrottsvärlden och arrangörer av tjejlopp hör
av sig till forskarna för att lära sig mer.
Ett tydligt exempel på förändring är motionsloppet Tjejmarathon som är ett lite
tuffare, längre ultralopp för kvinnor som
samlar in pengar till välgörenhet.
Anders Berndt

3 FRÅGOR TILL ELISABETH LARSSON,
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universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi och föreståndare för
Uppmax (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science).

Nya superdatorer invigs
Den 24 april invigs två nya
superdatorer vid Uppmax.
Varför kompletterar ni med
just de här datorerna?

1

– De nya systemen – Bianca och Rackham – är speciella på olika sätt. Rackham
är vårt nya generella system. Det är Uppsala universitets hittills största datorsystem och det är tio gånger snabbare än
sin föregångare Tintin, som pensionerades den 1 mars. Systemet har också dubbelt så mycket minne per beräkningsnod
och är kopplat till ett mycket snabbt lagringssystem.
– Bianca är Sveriges första datorsystem för säker bearbetning av storskalig
och känslig information, som till exempel DNA från människor.

2

Vilken betydelse för
f orskningen får de här nya
resurserna?

– Vi får bland annat större beräknings-

kapacitet vilket gör att forskare både kan
lösa mer avancerade problem och få fram
resultat snabbare. Det kan leda till nya
upptäckter som man inte har kunnat
göra tidigare.
– Ny teknik inom DNA-sekvensering
gör att mängden data växter snabbt. Nu
kan vi med Bianca erbjuda en resurs som
är skräddarsydd för de speciella behov
som finns för att ta emot och analysera
dessa data.

3

Vem får använda
superdatorerna?

– Eftersom Uppmax är en del
av Snic (Swedish National Infrastructure for Computing) är alla resurser
fritt tillgängliga för forskare i Sverige
och deras samarbetspartners. Det betyder att alla forskare vid Uppsala universitet har möjlighet att ansöka om
ett konto på Rackham. Man ansöker
om projekt i kategorier, och för min-

”Alla datorer har namn från Tintin-
böckerna och lagringssystemen
har latinska namn från djurvärlden”,
berättar Elisabeth Larsson.

dre projekt beviljas ansökan ofta omedelbart.
– För dem som behöver lära sig mer
om datorerna har vi kurser både för
nybörjare och mer erfarna användare. Vi har även tillämpningsexperter på
plats som erbjuder avancerat användarstöd och kan hjälpa till med allt ifrån
installation av mjukvara till problemlösning av olika slag.

Josefin Svensson
Läs mer på: www.uppmax.uu.se
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”Vi vill att alla
ska arbeta me
tillsammans”
14
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I soffan kan man hålla
möten utan störa kollegorna.
Från vänster: Emma Johansson,
Freddie Forsman, Annika Jörne
mark, Marie Engegard, Lars
Nilsson, Jenny Staffansdotter,
Katarina Werner Hallgren och
Carina Dahlström. Bakom soffan
från vänster: Marianne Thorén
och Josefina Ahlvin.

er
”

Snart är försöket i hamn.
I knappt ett år har den
centrala administrationen
på Campus Gotland arbetat
aktivitetsbaserat.

O
TEXT: ELIN BÄCKSTRÖM FOTO: DANIEL OLSSON

MSTÄLLNINGEN TILL ETT AKTIVITETSBASERAT arbetssätt
på Gotland drogs igång som ett pilotprojekt inför universitetsförvaltningens flytt till Segerstedthuset i Uppsala. Där ska några avdelningar arbeta flexibelt utan
fasta platser, och på Campus Gotland har administrationen testat både möbler och arbetssätt.
– Jag ställde in mig rätt tidigt på att det här skulle
bli bra och försökte anpassa arbetssättet redan innan

UNIVERSEN 2 — 2017
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REPORTAGE
Studieadministratör
Katarina Werner
Hallgren och Marie
Engegard, personal
administratör.

”Det är roligt att vi som statlig myndighet kan arbeta så här flexibelt.
Eftersom vi har en sagolik utsikt blir det också mer rättvist. Nu kan alla njuta
lika mycket”, säger Yvonne Näsman, projektkoordinator.

flytten. Det är ett tips, att rensa och tänka om innan,
då blir inte skillnaden så stor, säger Jane Klasson, ekonomiadministratör på Campus Gotland.
I BETTY PETTERSSONS HUS, där administrationen på Campus Gotland sitter, känns väggarna fortfarande nymålade. På första våningen finns undervisningssalar och
studieplatser. På andra våningen ryms studentavdelningen och på tredje våningen finns IT-avdelningen,
administrationen och intendenturen. Det är omkring
40 personer som arbetar i huset varav 17 jobbar aktivitetsbaserat.
– Fast vi jobbar inte helt aktivitetsbaserat. Det är
mer ett kontorslandskap utan fasta platser. Jag har oftast bara två aktiviteter; jag jobbar vid datorn eller går
på möten. Jag tycker det funkar jättebra att byta plats,
framför allt är det givande att sitta bredvid olika kollegor, säger Yvonne Näsman, projektkoordinator.
Jane Klasson håller med:
– Det är bra att träffa nya människor, att sitta tillsammans med andra som har andra arbetsuppgifter än
jag själv. Då hör jag lite på vad som händer runtomkring. Det mesta som görs ramlar ju ner på ekonomiavdelningen till slut, säger hon.
Tillsammans med kollegan Arne Häglund tar hon
varje dag en mötespromenad då de betar av allt som
de behöver ta upp. Det är ett annat sätt att variera sin
arbetsmiljö. Det finns också förslag på att köpa in ett
gåband där man kan röra på sig samtidigt som man läser in ett material.
– Jag tror att vi måste fortsätta lära oss mer om aktivitetsbaserat. Själv gillar jag tanken på att det ska vara
flexibelt. Innan satt jag i ett eget rum som stod tomt
större delen av tiden eftersom jag nästan alltid är på
möten eller tjänsteresor, säger Therése Iveby Gardell,
biträdande universitetsdirektör och administrativ chef
på Campus Gotland.
De flesta andra satt i kontorslandskap redan tidigare och för dem är den största fysiska skillnaden att
man har förvaringen vid en annan plats och inte har
namnskylt precis där man sitter. Det finns heller inte
16
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Mötespromenader är ett annat sätt
att variera arbetsmiljön.

samma utrymme att boa in sig och göra sig hemmastadd.
– Kontor kan lätt bli för personliga, säger Therése
Iveby Gardell. Det är kul med bilder på barnen, men vi
ska vara en arbetsplats och inte ett privat ställe. Självklart ska man ändå kunna känna sig trygg på jobbet.
ADMINISTRATIONENS ARBETSRUM ÄR AVLÅNGT och grönt.
I hörnan mot havet finns en soffgrupp med gummibollsstolar. På det följer ett kontorslandskap där man
kan prata med varandra i normal samtalston. I mitten
av rummet står en mossgrön soffa med högt ryggstöd
som löper runt om, nästan som en koja. Här kan man
hålla möten utan störa kollegorna. Sedan kommer den
tysta avdelningen med enskilda arbetsplatser för den
som vill ha lugn och ro.
Just ljudnivån var ett problem i början. Folk pratade för tyst.
– Det var så himla tyst. Alla viskade. Då blev det ännu
svårare att koncentrera sig. Vi har bestämt nu att alla
pratar med vanlig samtalston, säger Yvonne Näsman.
En utmaning som ofta finns i kontorslandskap är
möjligheten att kunna prata enskilt med någon. Marie Engegard som är personaladministratör är den som
berörs mest av det. I sitt arbete har hon många käns-

Aktivitetsbaserade arbetsplatser
n På en aktivitetsbaserad arbetsplats är det du

själv som väljer vilken arbetsplats som passar
bästa för stunden utifrån dina arbetsuppgifter.
n Det aktivitetsbaserade kontoret ska stimulera
till rörelse, variation, kreativitet och möten mellan
medarbetare. Det är inget inredningskoncept
utan en ny arbetsform. Att ställa om till en
aktivitetsbaserad miljö är ett förändrings
projekt som kräver delaktighet och förståelse
för de utmaningar det innebär att ändra invanda
beteenden och strukturer.
KÄLLA: VASAKRONAN OCH FEELGOOD

Marie Engegard uppskattar att det går snabbare
att reda ut mindre frågor och missförstånd med
kollegorna tätt inpå.

liga samtal med både anställda och exempelvis Försäkringskassan.
Det som kan störa koncentrationen är när hon dras
in i samtal mellan två kollegor eftersom alla arbetar
närmare varandra nu. Hon kan också bli störd av att
någon pratar för högt när hon själv talar i telefon, så
att hon måste ”hyssja”.
– Man får hitta sitt sätt. Jag går alltid in i ett annat
rum och pratar i telefon, antingen i korridoren utanför eller i ett mötesrum. Det är på gott och ont. Jag är
mindre effektiv nu än tidigare och blir oftare avbruten. Det positiva är att jag har mera kontakt med kollegor som jag vanligtvis inte pratar så mycket med, säger Marie Engegard.
INNAN MAN BYTTE ARBETSSÄTT var vissa också oroliga
för till exempel en ökad smittspridning i förkylningstider när många delar tangentbord. Hittills har man
inte sett att det har blivit så, men man följer upp det
kontinuerligt. En annan farhåga var att det inte skulle
finnas tillräckligt mycket plats för alla.
– Självklart finns det arbetsplatser till alla, det är
inget ”hela havet stormar” när man kommer till jobbet. Det här handlar inte bara om att spara utrymme,
det tar utrymme också att ha flera olika miljöer. Vi
har valt att satsa på det eftersom vi vill att alla ska arbeta mer tillsammans, säger Therése Iveby Gardell.n

SAMVERKAN
1. K AN MAN SOM BÅDE FORSKARE
OCH FÖRETAGARE HÅLLA ISÄR DE
OLIKA ROLLERNA?
2. HUR GÖR DU?

Forskare och
entreprenör
– hur hanterar
man det?
Hur kan man som både forskare
och företagare hålla isär de olika
rollerna? Svaret är att det kan man
inte, menar Nina Fowler som i sin
avhandling undersökt hur ett av
knoppningsbolag förhåller sig till
sin ursprungliga forskargrupp.
Samverkan är ett begrepp som ligger
högt upp på agendan just nu. Innovation, entreprenörskap och nyttiggörande
av forskning uppmuntras från olika håll
och är ett uttalat mål i regeringens forskningsproposition. Men hur förhåller man
sig som forskare till de olika rollerna som
uppstår när man tar sin innovation till
marknaden? I en ny avhandling har Nina
Fowler, doktorand vid institutionen för
teknikvetenskaper, undersökt hur ett
avknoppningsbolag förhåller sig till sin
ursprungliga forskargrupp.
– Det ställs höga krav på att producera goda forskningsresultat, men det
finns även en förväntan om att forskning ska leda till innovationer och patent. Det innebär att forskare kan lägga
mycket tid på uppgifter som inte är akademiskt meriterande och mer handlar
om produktutveckling än forskning, menar Nina Fowler.
Det finns en idé om att man ska utföra forskning som är användbar och relevant för samhället, samtidigt som man
har krav på vattentäta skott mellan akademin och företagsvärlden, menar hon.
– Vi sätter upp strikta ekonomiska och
juridiska skiljelinjer för att värna vår integritet och inte blanda ihop forskning
med affärsutveckling, men i realiteten

överskrids de här skiljelinjerna ganska
ofta. Så länge det finns beröringspunkter
mellan människor kommer de olika verksamheterna inte att vara helt separerade.
Det kan handla både om idéer och
mer konkreta uppgifter.
– En forskare kanske har en tanke
om hur man kan förbättra en produkt
för att den ska vara mer kommersiellt
gångbar, men som kanske inte passar in
i forskningsprojektet. Men det kan också
handla om mer praktiska göromål, som
att en forskare behöver låna en viss typ
av verktyg som finns hos avknoppningsbolaget, eller fråga om råd i en tillverkningsprocess.
I det avknoppningsbolag som Nina
Fowler följt i sitt avhandlingsarbete definierades uppgifterna i forskargruppen
ofta av forskarnas olika roller. Seniora
forskare jobbade mer med att ansöka om
anslag medan juniora forskare arbetade
mer med praktiskt utvecklingsarbete.
– Ett problem här var att många juniora forskare fastnade i det mer praktiska arbetet, och därmed inte jobbade
lika mycket med akademiskt meriterande uppgifter.
Avhandlingens syfte är inte att ge svar
på om det här är rätt eller fel, men Nina
Fowler menar att medvetenheten om
hur verkligheten ser ut måste öka, särskilt med tanke på att kraven på samverkan och nyttiggörande ökar.
– Vi behöver fundera kring hur vi kan
hantera detta och vad vi menar med god
forskning. Är kommersialisering av forskningsresultat något som ska prioriteras?
Josefin Svensson

ULF LANDEGREN,

professor i molekylär
medicin vid institutio
nen för immunologi,
genetik och patologi
och grundare av före
taget Olink. Hans labb
har även gett upphov
till sju andra bolag in
klusive Halo Genomics
och Q-linea.
1. ”Universitet har som
en av flera uppgifter
att interagera med
samhället, till exempel
genom att vetenskapliga framsteg tillämpas
inom industrin. Det finns
därför många fördelar
med att forskaren och
entreprenören ibland
förenas i en person. Vi
har till exempel haft
framgångar när vi sökt
EU-medel och haft
företag som stöttar
forskningen. Däremot
är det naturligtvis viktigt
att rollerna som forskare
och entreprenör hålls
åtskilda så att f orskare
inte smugglar över
forskningsmedel till sina
bolag, till exempel.”
2. ”För min del är det
ganska harmoniskt.
Jag har inget speciellt
schema som jag följer
där jag viger ett visst antal timmar till företagen
eller forskningen, utan
mycket går hand i hand.
Vår forskning har fått
större genomslag då
resultaten kunnat göras
brett tillgängliga via industriella kanaler.”

”Vår forskning
har fått större
genomslag
då resultaten
kunnat
göras brett
tillgängliga
via industriella
kanaler.”
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Läs mer i
avhandlingen
”Walking the Plank of
the Entrepreneurial
University: The little
spin-out that
could?”
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Nina Fowler,
doktorand vid
institutionen för
teknikvetenskaper.

CLAES-GÖRAN
G RANQVIST, profes

sor emeritus i fasta
tillståndets fysik vid
institutionen för
teknikvetenskaper och
en av grundarna till bo
laget Chromogenics.
1. ”Ja, det tycker jag att
man kan, men för att
hålla isär dem måste
man först vara medveten om att de är två
olika sidor av samma
mynt. Min erfarenhet är
att det absolut inte finns
någon motsättning i att
bedriva forskning och
se till att det blir företag.
Det är två saker som är
ömsesidigt stärkande.
Varje forskningsledare
måste vara en akademisk entreprenör, och
entreprenörstänkandet
finns hela tiden med i
varje forskningsledares
huvud.”
2. ”Jag har varit involverad i företag i
årtionden och visst
finns det fallgropar. När
vi spann av företaget
Chromogenics såg vi till
att det inte var samma
personer som jobbade
med företaget som med
forskningen, även om
alla var på Ångströmlaboratoriet. Jag själv
var den enda som stod
med en fot i varje läger.
Den kanske svåraste
punkten har att göra
med lärarundantaget,
som innebär att man
som universitetsanställd
äger rätten till resultaten
av sin forskning. Det kan
ställa till med stora bekymmer, men om man
ser till att ha påskrivna
avtal innan man sätter
igång verksamheten
undviker man det här
problemet. Men det är
angeläget att universitetets innovationssystem
fungerar bra – som det
gör vid Uppsala universitet.”

MARIKA EDOFF,

professor i fasta till
ståndets elektronik
vid institutionen för
teknikvetenskaper och
en av grundarna till
bolaget Solibro.
1. ”Det är nödvändigt
att försöka hålla isär
rollerna och det får
man kämpa för att göra.
Forskningen är väldigt
inriktad på publiceringar medan ett företag i vardande inte alls
är lika intresserat av att
offentliggöra sina upptäckter utan vill skydda
och ta patent. I universitetsvärlden är det
också mer meriterande
att skriva artiklar än att
skapa företag. Det här
är något som vi måste
titta på, hur värderar vi
samverkansuppgiften
om det nu är något som
universitetet vill ha?
Sedan ska det tilläggas
att när man väl har en
forskargrupp som sysslar med tillämpad forskning ger det fantastiska
möjligheter att söka
medel för gemensamma projekt där finansiärerna kräver att man har
ett företag med sig. Men
det väcker även frågan
hur man håller isär arbetet när man jobbar
i samma projekt med
gemensamma mål.”

”Hur värderar
vi samverkansuppgiften?”
2. ”Jag slutade vara
direkt inblandad i företaget för några år sedan
när jag blev invald i
fakultetsledningen, men
fram till dess jobbade
jag deltid på företaget.
Det var ett sätt att hålla
isär rollerna. Det är viktigt att man gör det
enligt regelboken och
deklarerar sin bisyssla så
att det blir tydligt.”
UNIVERSEN 2 — 2017
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NAMN SOM NÄMNS
n Hedvig Brander Jonsson,

universitetslektor och docent i
konstvetenskap, Gun Heimer,
överläkare och professor i
kvinnomedicin, Mikael Jonsson,
professor i hållfasthetslära,
Curt Pettersson, professor i
analytisk farmaceutisk kemi
och Björn Wittrock, professor
emeritus i statsvetenskap
och föreståndare för Swedish
Collegium for Advanced Study
(SCAS), har tilldelats GustafAdolfsmedaljen i guld.
n Hans Svensson, utbildningschef vid institutionen för speldesign, och Lena Wallensteen,
som bland annat etablerat
Uppsala Diplomatic Forum,
tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen
i silver.
n Iva Lucic, gästforskare vid
historiska institutionen, har belönats med Westinska priset för
sin avhandling om hur nationsbildningsprocessen inom ramen
för Titos Jugoslavien gick till.
n Annica Black-Schaffer, universitetslektor vid institutionen
för fysik och astronomi, och
Cedric Linder, professor i
fysikundervisningens didaktik,
är de första forskarna vid
institutionen för fysik och astronomi som utses till ”outstanding
referees” av American Physical
Society (APS).
n Thomas Schön, professor i
reglerteknik vid institutionen för
informationsteknologi, får Tage
Elanders pris för naturvetenskap
och teknik 2017 för ”väsentliga
bidrag till olinjär identifiering
och partikelfilter”.
n Per Venge, professor i klinisk
kemi vid institution för medicinska vetenskaper, har fått
EU-kommissionens Horizon-

pris. Han får det prestigefulla
priset för ett nytt blodtest som
han utvecklat tillsammans med
Philips Electronics.
n Jameson Garland, jur.dr. vid
Uppsala universitet, har tilldelats
Kungliga Vitterhetsakademiens
pris för förtjänt vetenskapligt
arbete för sin a
 vhandling ”On
Science, Law, and Medicine:
The case of g
 ender- ”normalizing” interventions on children
diagnosed as different in sex
development”.
n Mathias Hallberg, professor
vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap och Anna
Sarkadi, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, segrade i Science
slam vid Scifest 2017 – Uppsalas
största vetenskapsfestival. I
Science slam ska forskare på
begränsad tid presentera sitt
arbete på ett så populärvetenskapligt och intresseväckande
sätt som möjligt, varpå publiken
röstar fram sin favorit.

PÅ GÅNG
10–13/4. Påsklovskul:
Tropiska grödor.
Lär dig mer om exotiska
frukter och bär. Extraöppet i
Tropiska växthuset till kl 16.
Barn, anställda och studenter
vid Uppsala universitet har fri
entré till växthuset. Botaniska
trädgården, Tropiska växthuset,
Villavägen 8, Uppsala.
11/4. Går det att mäta
påsken?
Alla påsklovslediga barn får lära
sig mer om olika mätmetoder
i ett spännande uppdrag att
försöka mäta påsken den 11,
12, 15 och 16 april kl 14–16 på
Museum Gustavianum.

skön musik. Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, Uppsala,
kl 15. Entré: 50 kr i dörren.

22/4. Öppet hus – Ångström
laboratoriet 20 år.
Kom och möt världsledande
forskare. Vi erbjuder en mängd
aktiviteter, visningar och populärvetenskapliga föreläsningar
för alla åldrar. Ångströmlaboratoriet kl 10–15.

10/5. Feministisk
stadsvandring.
Samling vid Geijer-statyn
utanför universitetshuset i
Uppsala kl 18.

22/4. Drömmen om det exakta.
En temadag på Museum Gustavianum om att mäta rätt och
vad som egentligen krävs för att
mäta exakt. Aktiviteter för hela
familjen kl 12–16. Fritt inträde.
23/4. Vårfagning på
Hammarby.
Förbered kulturreservat och
park för den kommande
säsongen. Hjälp till att räfsa,
plocka och elda. Korv och
dricka till alla! Kulturreservatet
Linnés Hammarby kl 10–13.
25/4. Kammarmusik
på Musicum.
Medlemmar ur Kungliga Akademiska kapellet spelar kammarmusik tillsammans med
pianisten Anna Christensson.
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4,
Uppsala, kl 19. Fri entré.
30/4. Sista april.
Grötfrukost kl 07, sillunch på
Uppsala Konsert & Kongress kl
12, mösspåtagning i Carolinabacken kl 15, mm:
www.uu.se/om-uu/aka
demiska-traditioner/sista-april
6/5. Saturday Jazz Live.
Ensembler ur Uppsala University
Jazz Orchestra förgyller lördagseftermiddagen med en timmes

14/5. Pelle Svanslös cykeldag.
En cykeldag full av spännande
familjeaktiviteter. Barockträdgården, Botaniska trädgården i
Uppsala, kl 10–16. Fri entré!

FRISKVÅRD
Friskvårdsträning på
Campus 1477
n Funktionell träning
Måndagar kl 11.15–12, lilla salen,
Campus1477 Science park.
n Soma Move
Tisdagar kl 7.30–8.15, lilla salen,
Campus1477 Science park.
n Styrka
Onsdagar kl 11.15–12, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.
n Spinning
Torsdagar kl 16–16.45,
spinningsalen, Campus1477
Blåsenhus.
n Yoga
Fredagar kl 7–8, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.
Mer information:
campus1477.se/sv/
grupptraning/friskvard/
uppsala-universitet/
Frågor? Kontakta
blasenhus@campus1477.se

Tävla i Forskar Grand Prix!

n Nu kan forskare vid Uppsala universitet tillbringa tid för

en av deltävlingarna i Forskar Grand Prix. Vi söker forskare och
doktorander som vill delta i årets tävling den 29 september. På
bara fyra minuter ska du berätta om din forskning så fängslande,
inspirerande och pedagogiskt som möjligt. Publiken och en
jury b
 edömer dina insatser och utser en vinnare som går vidare
till f inalen i Stockholm. Tävlingen arrangeras av Vetenskap &
Allmänhet, F
 ormas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.
Anmäl dig genom att skicka ett meddelande där du beskriver
vad du vill berätta om din forskning med högst 100 ord till:
gunilla.sthyr@uadm.uu.se. Bland de anmälda väljs fem deltagare
ut som får vara med i tävlingen i Uppsala. Sista anmälningsdag är
den 12 maj 2017.
Läs mer: www.forskargrandprix.se
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HALLÅ DÄR
OTTO CARS,

seniorprofessor vid institutio
nen för medicinska vetenska
per och grundare av det inter
nationella nätverket React.

Expert i ny
FN-grupp

Ta med dig kontoret till Fårö
och Bergmangårdarna
skriv- och tankearbete i Ingmar Bergmans efterlämnade
fastigheter på Fårö.
Uppsala universitet har sedan 2013 ett samarbetsav
tal med Stiftelsen Bergmangårdarna, vilket bland annat ger
forskare vid universitetet möjligheter att utan kostnad bo
och arbeta en till två veckor i Ingmar Bergmans efterlämnade
fastigheter på Fårö. Fastigheterna är tillgängliga mellan mars
och oktober med undantag för juli månad. Platstillgången är
begränsad även i juni och augusti.
Ansökningar behandlas löpande. Skicka din ansökan till
christer.waldenstrom@uadm.uu.se
Läs mer: www.bergmangardarna.se
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18/4. Sista anmälningsdag för
höstens kurser och program.
Läs mer: www.antagning.se
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TILL SIST

n I höst arrangerar Uppsala universitet tillsammans med SLU

1 Du blir en av experterna i
en nyinrättad grupp inom
FN som ska koordinera
det internationella arbetet
mot antibiotikaresistens,
hur känns det?

– Det är otroligt spännande och en ära att få den
här möjligheten att vara
med och utforma världens
hantering av antibiotikaresistensen, som är en global hälsoutmaning som kräver hållbara och verkligt
globala lösningar.
2 Vad är viktigast att få fart
på i frågan om antibiotika
resistens?

– Utvecklingen av nya
antibiotika har stått stilla
för länge och användningen
är på många håll i världen
okontrollerad. De vetenskapliga utmaningarna med
att få fram nya antibiotika
måste lösas genom ett internationellt samarbete. En
global fond måste skapas
för att stödja låg- och medelinkomstländernas arbete
med att stärka sina system
för en kontrollerad tillgång
och användning av antibiotika och för en omställning
till en mindre antibiotikaberoende djuruppfödning.
3 Vad betyder uppdraget
för universitetets anti
biotikaresistenssatsning?

– Jag är invald i gruppen som oberoende expert,
men tar förstås med mig
kunskapen från arbetet i
Sverige och Uppsala.
– Det finns ett stort behov av utökade internationella samarbeten och här
finns ett utrymme för Sverige att ta en ledande roll.
Anneli Waara

”Nej han kommer inte hit nu vad vi vet. Vi bjöd in honom
precis som övriga Nobelpristagare till 13 december, som vi
gör varje år. Men då var ju Dylan inte ens i Sverige.”
ANNIKA WINDAHL PONTÉN, besökskoordinator vid Uppsala universitet, som svar på frågan om
Nobelpristagaren Bob Dylan väntades komma till Uppsala i samband med Sverigebesöket i början av april (UNT den 28/3).

FOTO: TEDDY TÖRNLUND

Succé för feministisk
stadsvandring

Vid Ångströmbiblioteket har man
tillgång till VR-utrustning.

På internationella kvinnodagen
den 8 mars startade initiativet
med feministiska stadsvandring
ar i Uppsala. Drygt 140 personer
trotsade snö och kyla för att
lära sig mer om personer och
händelser som varit viktiga
i kampen för jämställdhet och
lika villkor.

MAJA BODIN VAR GUIDE på den första stadsvandringen den 8 mars och tog med sig
besökarna till bland annat Erik Gustav
Geijer-statyn. Där berättade hon om den
aktionsgrupp som har monterat bort
strängarna på lyran som den kvinnliga
gestalten vid foten av statyn håller i. Aktionen genomfördes för att sätta ljuset på
statyns maktperspektiv med den framgångsrike namngivna manliga akademikern vid vars fot en kvinnlig gestalt utan
namn får spela lyra.
Vandringen gick vidare via bland annat domkyrkan och Fadimes plats där
Maja Bodin berättade om framstående
kvinnliga akademiker och både feminis-

Vid biblioteken på Ångström
laboratoriet och Ekonomikum
satsar man just nu på att bygga
upp två digitala labb där studen
ter och forskare kan lära sig mer
om hur man arbetar med olika
typer av datasamlingar.

Det var över 140 personer
som deltog i den första
feministiska stadsvand
ringen den 8 mars.

Maja Bodin, doktorand vid
Centrum för genusvetenskap.

tiska och politiska aktivister. Vandringen
avslutades vid Stora torget med berättelser om några nutida framstående kvinnor.
IDÉN TILL STADSVANDRINGARNA FICK Maja
Bodin i Göttingen.
– Jag var på en genussommarskola i
Göttingen och en kväll hade de ordnat
en social aktivitet i form av en feministisk stadsvandring. Det var jättekul och
när jag kom hem kollade jag upp om det
fanns något liknande i Uppsala men hittade ingenting som pågick för närvarande.

Anders Berndt

FOTO: ANDERS BERNDT

Centrum för genusvetenskap har startat
ett pilotprojekt med feministiska stadsvandringar i Uppsala. Projektet finansieras med medel från Rådet för lika villkor.
Under våren kommer fyra stadsvandringar att genomföras, det blir samma
rundtur med olika guider. Initiativtagare till stadsvandringarna är Maja Bodin, doktorand vid Centrum för genusvetenskap.
– Vi vill lyfta fram personer och händelser som varit och är viktiga i kampen
för jämställdhet och lika villkor. Personer
och historiska händelser som ofta osynliggjorts, glömts bort eller som inte fått
ta plats, berättar Maja Bodin.

Digitala labb
på gång

Stadsvandra i vår
n Kommande stadsvandringar:

10 maj och 7 juni.

n Stadsvandringarna är kostnadsfria.

Samling sker vid Erik Gustaf Geijerstatyn utanför universitetshuset kl 18.
Det krävs ingen föranmälan men
arrangören ser gärna att man
meddelar sitt intresse i förväg på:
www.gender.uu.se/feministiskstadsvandring

Grammatik i kubik

ILLUSTRATION: MATTON

n Den 17 mars besökte omkring 150

elever från årskurs två i gymnasiet cam
pus Engelska parken för en temaförmid
dag i grammatikens tecken.
– Grammatikdagen är en dag då vi
fokuserar på grammatik i hela landet,
både i skolorna och i arbetslivet. Syftet
är att höja statusen för grammatik och
sprida insikten att grammatik är kul, be
rättar Sina Tezel, universitetslektor i se
mitiska språk vid institutionen för ling
vistik och filologi.

Dagen inleddes med en kort föreläsning
av dekan Coco Norén, som berättade
om språkstudier vid universitetet. Se
dan var det dags för totalt tio parallella
miniföreläsningar om allt från svordo
mar, ljudsymbolism och intonation till
chiffer och kilskrift.
– Efter föreläsningarna bjöd vi på
lunchmacka samtidigt som vi hade en
mässa med informationsbord och l ärare
och studenter från våra språkutbild
ningar, säger Sina Tezel.

Med de digitala labben vill biblioteket skapa en mötesplats där det ska
finnas möjligheter att prova på nya
verktyg och lära sig mer om hur de
kan användas.
– Vi har länge haft idéer om något
liknande och i höstas bestämde vi oss.
På Ekonomikum finns en lokal som vi
behöver se över och på Ångström arbetar campusområdet med en kreativ
verkstad för studenter. Båda labben
ska stå färdiga för pilotverksamhet till
höstterminen, säger Wolmar Nyberg
Åkerström, projektledare vid universitetsbiblioteket.
Det är campusområdenas önskemål och engagemang som ska styra utformningen av labben och biblioteket
vill gärna nå fler forskare, medarbetare
och studenter som har intresse av att
vara med och utveckla verksamheten.
På Ångströmbiblioteket har man tillsammans med programmet i byggteknik fått in VR-utrustning och det finns
önskemål om andra verktyg för visualiseringar. På Ekonmikumbiblioteket
får man bland annat frågor om statistikprogram och andra program för att
arbeta med data.
– Biblioteket ska kunna hjälpa till
mer med den här typen av informationsanvändning. Vi vill vara lyhörda
för verksamheten och öppnar upp för
det som behövs, säger Wolmar Nyberg
Åkerström.
Studenter och forskare ska kunna
komma till labbet och arbeta och det
ska även finnas möjligheter att gå kurser och workshops. Lärare ska kunna
undervisa i labbet och det ska vara möjligt att låna utrustning.
– Vi vill att biblioteket ska vara lite
av en inkörsport för digitala verktyg
och ett sätt att få kontakt med andra
experter inom universitetet, menar
Wolmar Nyberg Åkerström.
Josefin Svensson
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PROFILEN
/JOHANNES HEUMAN
Forskar om fransk
efterkrigshistoria
n Titel: Postdoktor vid

historiska institutionen,
Hugo Valentin-centrum.

n Ålder: 37 år.
n Senast lästa bok: Den falska

Johannes Heuman
delar sin tid mellan
Hugo Valentin-centrum
i Uppsala och École
pratique des hautes
études i Paris.

vikten av Joseph Roth.

n Fritidsintressen: Läser mycket.
n Gör mig arg: När den lärar

ledda undervisningen inom
humaniora minskar, det
drabbar studenterna hårt.

n Gör mig glad: Att promenera

genom Engelska parken
i Uppsala.

n Övrigt: Redaktör för tidskriften
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Respons, en recensions
tidskrift för humaniora och
samhällsvetenskap.

Forskning med
koppling till
aktuella händelser
Johannes Heumans kontor på Hugo Valentin-centrum
är spartanskt inrett. Det beror på att han tillbringar den
mesta tiden vid École pratique des hautes études i
Paris. Ett smidigt arrangemang eftersom hans forskning
handlar om fransk efterkrigshistoria, med särskilt fokus
på fransk antirasism och relationer mellan judar och
muslimer i Frankrike.
– JAG TRIVS VÄLDIGT bra i Paris. Det är en härlig stad och
det är mycket som händer där inom mitt forskningsområde. Det hålls många seminarier och så finns arkiven jag använder där, säger Johannes Heuman.
Intresset för fransk historia växte fram under studietiden i Lund där han pluggade franska, litteraturvetenskap och historia. Senare började han doktorera
vid Stockholms universitet med ett avhandlingsarbete som handlade om förintelsens roll i den franska
historiekulturen.

Kanske tycker du att namnet Johannes Heuman är
bekant? Det kan vara så att du läst en av hans många
”understreckare” i Svenska Dagbladet. Där har han
bland annat resonerat kring demokrati och polarisering och satt dagens högerpopulism i Frankrike i ett
historiskt perspektiv. I Expressen har han kommenterat terrordåden i Paris under 2015 och 2016. Dessutom har han många gånger medverkat som expert
inom sitt område för olika nyhetsmedier.
– Min forskning ligger nära aktuella händelser, kon-

staterar Johannes Heuman och menar att det är väldigt viktigt för forskare att sprida kunskap även utanför akademin.
– Vi är ju finansierade av skattebetalare. Man kan
göra detta på olika sätt – men det enda sättet kan inte
vara att publicera sig på engelska i smala tidskrifter.
NYHETSMEDIER ÄR BEKANT MARK för Johannes Heuman,
som innan forskarkarriären arbetade som journalist.
Han hann med både radio- och tv-nyheter samt Aftonbladets samhällsredaktion.
Det bekymrar honom att många forskare i dag verkar uppleva att det inte finns tid att intressera sig för
ett bredare perspektiv, kanske inte ens för de närmaste
kollegornas arbete. Att forskare får ett så smalt perspektiv och kunskapsområde försvårar för den tredje
uppgiften, menar han. Pressen att publicera sig akademiskt för att komma vidare i karriären bidrar till ett
slags tunnelseende.
ETT ANNAT OMRÅDE SOM också engagerar Johannes Heuman är den förutsättningslösa forskningen, där politik
eller eget socialt engagemang inte påverkar eller styr
resultaten. Det finns en tendens att politisera forskning i dag, menar han.
I sitt eget arbete studerar han till exempel tre olika
antirasistiska organisationer. Skulle han själv vara aktiv inom någon av grupperna skulle det skada forskningen och trovärdigheten. Samma sak om han friserade historien genom att till exempel framför allt välja
ut positiva berättelser ur materialet.
– Det bör alltid finnas en strävan hos forskare efter att
vara så konsekvensneutrala som möjligt och förutsättningslöst söka svar på våra frågor. Det är det som skiljer
oss forskare från opinionsinstitut eller tankesmedjor.
Det är i den neutraliteten som hela vårt förtroendekapital som forskare ligger, säger Johannes Heuman.

Linda Koffmar

