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Respekten för fakta och för den
allmänbildning som universitetsstudier
ger behöver försvaras med kraft.
Gudmund Hernes, ny ordförande i universitetets styrelse, SID 6.

Hooshang
Bazrafshan, lika
villkorsexpert vid
personalavdelningen,
har tagit fram
mångfaldsrapporten
som publicerades
i början av april.

Mångfalden
ökar
Antalet medarbetare
med utländsk b
 akgrund
har ökat sedan 2010.
SID 4

Snart öppnar Segerstedthuset SID 9
Externa experter på besök SID 10
Möten mellan forskning och politik SID 17

INNEHÅLL
LEDARE KATARINA BJELKE, UNIVERSITETSDIREKTÖR

Uppsala universitet är först i Sverige med att
erbjuda en tentasal anpassad för studenter med
funktionsnedsättningar.
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Sara Lilja Visén, utbildningsledare vid områdeskansliet
för humaniora och samhällsvetenskap, är kontaktperson
och lots för en av de externa panelerna som deltar i
arbetet med Kof17.
Ken Welch, professor
vid institutionen för
teknikvetenskaper.
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FIRA VÅREN OCH
DOKTORERNA

Den kanske största
utmaningen är att hitta
tekniker som kan bekämpa de
här antibiotikaresistenta bakterierna. Vi måste dessutom utveckla nya antibiotika och smartare sätt att administrera dem.
KEN WELCH, professor vid institutionen
för teknikvetenskaper, SID 12.

”Jämställdhet
och mångfald
har länge
varit viktiga
frågor inom
universitetet.”

VÅREN GÅR SAKTA framåt i år. Det
enda som är bra med det är att vi
kan njuta av vårblommorna lite längre. Vårpromotionen står i skrivande
stund för dörren och det är inte mindre än 130 nya doktorer som kan avnjuta sommaren med sina nya titlar
och förvärvade kunskaper. Antalet doktorander minskar emellertid
i hela landet. Det finns ju inget givet
svar på hur många doktorer samhället och akademin behöver, men lägger man till det faktum att fler än
hälften av våra doktorander kommer
från andra länder och att många lämnar Sverige efter sin examen, finns
det skäl att fundera över hur vi ska
hantera detta i framtiden.
ETT STORT ANTAL REMISSER som på
något sätt berör vår sektor har duggat in under året. Den som kanske förvånade oss mest
var Landsbygdsutredningen, där det föreslogs att det
ska finnas lärcentra i alla kommuner där det i dag saknas högre utbildning. Kvaliteten på dessa ska förstås
vara hög och hanteras inom ramen för de nuvarande
universitetens och högskolornas ekonomiska ramar.
Det tyckte vi inte var en bra idé.
Andra viktiga utredningar som vi får tycka till om
är till exempel en utredning om tillträde till högre
utbildning och betänkandet från Oredlighetsutredningen. Under våren har även direktiv och utredare presenterats för ytterligare två viktiga utredningar.
Agneta Bladh håller i Internationaliseringsutredningen och Pam Fredman leder utredningen om styrning och resursfördelning. Vi hoppas på att dessa kloka personer ska komma med intressanta analyser och
goda förslag.
JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD HAR länge varit viktiga frågor inom universitetet. Jämställdhetsintegrering handlar just om att det i alla frågor ska finnas ett
perspektiv på jämställdhet. Universitetet har nu tagit
fram sin plan för jämställdhetsintegrering i enlighet
med regeringens uppdrag.
Kof17-panelerna har just avslutat sina besök vid
universitetet. Det blir mycket spännande att få ta del
av hur panelerna ser på våra forskningsmiljöer. Kombinerat med de självvärderingar som gjorts kommer
underlaget att bidra till vårt fortsatta kvalitetsarbete.
Njut av våren!
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I KORTHET
Ny arena för samtal
n Den 18 april fick Uppsala universitet

Knut Ångström överlämnar Rumfordmedaljen till
rektor Eva Åkesson och Ångströmlaboratoriet.

20-åring firades
i dagarna två
I slutet av april firande Ångströmlaboratoriet 20-års jubileum med
ett eftermiddagsprogram i Siegbahnsalen följt av tårtkalas och
öppet hus för allmänheten.
Fyra flaggor var hissade utanför entrén
när Ångströmlaboratoriet bjöd in till födelsedagsfirande den 21 april. Rektor
Eva Åkesson inledde eftermiddagen med
ett välkomsttal inför ett nästan fullsatt
auditorium i Siegbahnsalen. Hon lyfte
bland annat Ångströmlaboratoriets historia och pekade på den roll materialvetenskap spelat i samhället:

– Alltmer exakt kunskap om materials
egenskaper och om hur vi kan använda
dem har lett till utvecklingen av elektronik, kommunikationsteknik och solceller. Ångströmlaboratoriet och dess
framgång som världsledande materialforskningslaboratorium är ett resultat
av vår oavbrutna kollektiva ambition.
EFTER VÄLKOMSTANFÖRANDET donerade
Knut Ångström Rumfordmedaljen till
Ångströmlaboratoriet. Medaljen hade
mottagits 1872 av Anders Jonas Ångström (Knut Ångströms farfars far) och
varit i familjens ägo fram tills i dag.

– Men jag har inte förtjänat den, och om
jag vill titta på den kan jag gå hit och göra
det i fortsättningen, sade Knut Ångström
i samband med överlämningen.
JAN-OTTO CARLSSON, professor emeritus
vid institutionen för kemi – Ångström,
bjöd sedan på en tillbakablick där han
beskrev hur arbetet med att bygga laboratoriet tog sin början. Han passade även
på att hedra huvudarkitekten Bengt Lövberg med en utmärkelse – Ångströmmedaljen i silver – för betydande insatser i
Ångströms anda, innan vicerektor Johan
Tysk tog över och berättade om framtidsplanerna för laboratoriet.
Eftermiddagen fortsatte sedan med
korta forskningspresentationer som följdes av ett stort tårtkalas på entréplanet.
Dagen efter firades jubiléet med öppet hus för allmänheten med bland annat guidade turer, kemishow och forskningspresentationer.

Josefin Svensson

n Den 22 april invigdes Museum Gustavi-

anums nya utställning ”Drömmen om det
exakta” med en temadag om mätning
och mätbarhet.
– Vi hade över 500 besökare till museet den dagen och vi är väldigt nöjda med
utställningen. Den är ett nav kring vårt
fortsatta arbete med publika program,
undervisning på olika kurser inom teknik
och naturvetenskap och skolsatsningar mot gymnasiet, säger museichef Marika Hedin.
Utställningen handlar om 1800-talets

mätrevolution inom naturvetenskaperna,
där forskare drevs av en önskan om precision. Kunskapen inom de nya naturvetenskaperna byggde på experiment som
skulle kunna upprepas av andra med
samma resultat. Att mäta rätt blev ett
sätt att bättre förstå världen. Mätrevolutionen är därför också en berättelse om
hur synen på vetenskaplig sanning förändrades under 1800-talet.
Utställningen pågår under hela året
och universitetets medarbetare och studenter har fri entré.
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Ny utställning på Museum Gustavianum

nycklarna till den nybyggda Humanistiska teatern – en spektakulär aula
och föreläsningssal byggd som en
klassisk teater och utrustad med den
senaste audio-visuella tekniken. Teatern är inrymd bland de andra byggnaderna i Humanistiskt centrum på
campus Engelska parken. Förutom
att bli en mötesplats för institutionerna på campus rymmer byggnaden
kontor och undervisningssalar.
– Vi vill öka möjligheterna för våra
studenter att utveckla det kritiska
samtalet. Humaniora kräver möjligheter till dialog och vi tror det går att
vässa studenternas utbildning ytterligare, säger professor Margaretha
Fahlgren, ordförande i styrgruppen
för byggprojektet.
Nu återstår att få inredningen och
tekniken på plats. Lokalerna beräknas
kunna tas i bruk i mitten av oktober.

130

NYA DOKTORER ...

... och 39 jubeldoktorer promoverades under högtidliga former i
universitetshusets aula den 24 maj.

Fler antagna till
internationella
masterprogram
n Efter det andra urvalet i antagning-

en till internationella masterprogram
står det klart att Uppsala universitet
har 32 procent fler antagna till höstterminen 2017 än året innan.
Andelen studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz, som själva
bekostar sin utbildning, har ökat med
53 procent jämfört med förra året.
– Det finns flera orsaker till den
stora ökningen, men mest beror det
på att vi har satsat mer på den initiala marknadsföringen. Vi har också
nya businessprogram som ger några
fler sökande, säger Joachim Ekström,
projektledare för internationell studentrekrytering vid kommunikationsavdelningen.
UNIVERSEN 3 — 2017
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Var tredje anställd har
utländsk bakgrund

Antalet anställda med utländsk bakgrund
vid Uppsala universitet har ökat med
åtta procentenheter sedan 2010. Det betyder att ungefär var tredje anställning
vid universitetet innehas av en medarbetare med utländsk bakgrund. Det visar mångfaldsrapporten som publicerades i början av april.
Rapporten visar också att mångfalden
varierar starkt mellan olika yrkesgrupper och verksamhetsområden. Fördelningen mellan olika regioner och länder
är också ojämn bland de medarbetare
som har utländsk bakgrund.
– Antalet anställda med utländsk bakgrund är betydligt högre inom kärnverksamheten än inom stödverksamheten,
säger Hooshang Bazrafshan.
HUR STÅR SIG DÅ Uppsala universitet jämfört med andra lärosäten? Det är inte helt
enkelt att svara på eftersom motsvarande
genomgångar saknas, men enligt Arbetsgivarverket uppgår de anställda med utländsk bakgrund vid samtliga lärosäten till
29,9 procent i genomsnitt. Det är drygt
tre procentenheter lägre än motsvarande
andel vid Uppsala universitet.
I Sverige har nästan 26 procent av
befolkningen i åldersgruppen 25–64 år

”Jag tror att den relativt höga
andelen anställda med utländsk
bakgrund är en effekt av vårt internationaliseringsarbete. Vi ligger bra till
jämfört med andra lärosäten”, säger
Hooshang Bazrafshan, lika villkors
expert vid personalavdelningen.

utländsk bakgrund. Det är cirka sju procentenheter lägre än andelen anställda
med utländsk bakgrund vid Uppsala universitet.
– Jag tror att den relativt höga andelen anställda med utländsk bakgrund är
en effekt av vårt internationaliseringsarbete. Vi ligger bra till jämfört med andra
lärosäten, men det betyder inte att det
inte finns saker att jobba vidare med, säger Hooshang Bazrafshan.
Han pekar till exempel på gruppen
anställda som är födda i Sverige men
som har utländska föräldrar.
– Det här är en grupp som är snabbt
växande i Sverige, men som är under-

representerad hos oss både inom stödoch kärnverksamheten. Det var lite förvånande, med det inger samtidigt hopp
att se att den här gruppen är väl representerad bland våra studenter.
Något annat som förvånade Hooshang
Bazrafshan och som sticker ut jämfört
med 2010 är att antalet doktorander med
svensk bakgrund har minskat samtidigt
som antalet doktorander med utländsk
härkomst har ökat kraftigt.
– Antalet doktorander har totalt sett
ökat med drygt 320 personer sedan 2010,
men antalet doktorander med svensk
bakgrund har minskat med 71 personer.
Det innebär att antalet doktorander med

utländsk bakgrund ökat mycket. Orsaken till den här utvecklingen kan vara
intressant att analysera vidare.
Hooshang Bazrafshan hoppas att rapporten ska väcka tankar och han skulle
gärna se att det blir aktuellt med en djupare analys av resultaten.
– Vi har inte någon konkret plan för
hur det ska gå till ännu, och det behövs
mer resurser om vi ska kunna gå djupare. Men min förhoppning är att vi ska
kunna göra någon form av kvalitativ studie under 2017. Jag upplever ett starkt
stöd för de här frågorna, både inom kärnverksamheten och hos högsta ledningen.
Josefin Svensson

Födelseländer

Verksamhetsområden

Anställda med ursprung i EU-länder (utom Norden) är den största gruppen med utländsk bakgrund. De står för nästan 40
procent, medan anställda med ursprung i Asien står för nästan 24 procent av det totala antalet anställningar som innehas
av medarbetare med utländsk bakgrund. Den minsta gruppen med utländsk bakgrund utgörs av medarbetare med ursprung
i Afrika och Sydamerika, vilka vardera innehar cirka en procent av samtliga anställningar vid universitetet.

Anställningar vid Uppsala universitet per område och
anställdas födelsebakgrund 2016 (%).
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Uppsala universitets mångfaldsrapport ger en tydlig bild av hur
universitetets anställda, studenter
och doktorander är fördelade utifrån födelsebakgrund.
– Rapporten är unik i sitt slag,
vad jag vet är vi det enda lärosätet
i Sverige som tar fram heltäckande uppgifter om mångfalden i vår
verksamhet, säger rapportförfattaren Hooshang Bazrafshan, lika
villkorsexpert vid personalavdelningen.

UTLÄNDSK BAKGRUND

UPPGIFT SAKNAS*

*Det handlar om 75 anställda där SCB inte har kunnat ta fram
födelsebakgrund då de saknade fullständigt personnummer.
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ministrationen arbetar vi ju delvis med
myndighetsfrågor. Vi är väldigt beroende av det svenska språket och rekryterar därför nationellt till allra största delen. Så det är ju naturligt att det är fler
sökande med svensk bakgrund till de
här tjänsterna.

Universitetsdirektör Katarina Bjelke är inte
förvånad över de stora skillnaderna i mångfald
mellan universitetets stöd- och kärnverksamhet.

Mindre mångfald inom
stödverksamheten
Mångfaldsrapporten visar på
stora skillnader mellan hur de
anställda med utländsk bakgrund
är fördelade mellan universitetets
stöd- och kärnverksamhet.
Vid universitetsförvaltningen har tretton procent av medarbetarna utländsk
bakgrund och totalt sett inom administration och kvalificerad administration innehas 15 procent av anställ-

ningarna av medarbetare med utländsk
bakgrund. Det kan jämföras med vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap där anställningarna som
innehas av medarbetare med utländsk
bakgrund uppgår till hela 51 procent.
Det är alltså betydligt färre medarbetare med utländsk bakgrund inom
universitetets stödverksamhet än inom
kärnverksamheten. Stödverksamheten
omfattar framför allt administrativ per-

sonal och chefer, m
 edan kärnverksamheten utgörs av lärare, forskare och
doktorander. Kärnverksamheten står
för cirka 70 procent av universitetets
totalt 7 170 anställningar.
Universitetsdirektör Katarina Bjelke
är inte förvånad över siffrorna:
– Jag är ganska medveten om att
det ser ut på det här sättet. Det är helt
olika typer av personer som rekryteras
till de olika verksamheterna. Inom ad-

UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN har inget
uttalat mål när det gäller mångfald, men
Katarina Bjelke menar att det finns en
stor medvetenhet om frågorna, till exempel vid rekryteringar.
– Vi försöker se till att vi får en
mångfald i personalen, vilket är väldigt
viktigt också för att kunna bemöta våra
medarbetare med utländsk bakgrund.
Det viktigaste vid rekrytering är förstås
att hitta den bästa kompetensen inom
respektive område. Men nu får vi analysera siffrorna och se om det är ytterligare saker vi kan göra.
Att förvaltningen skulle närma sig
de siffror som till exempel vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap har är däremot inte troligt, enligt
Katarina Bjelke.
– Vi kommer nog aldrig att kunna
matcha den mångfald som finns inom
en del av de andra områdena. Men om
man jämför med vetenskapsområdet
för humaniora och samhällsvetenskap
där antalet medarbetare med utländsk
bakgrund ligger kring 30 procent, så är
det kanske naturligt att vi skulle kunna
vara mer jämförbara.
Att en tredjedel av universitetets
medarbetare har utländsk bakgrund
ställer också ökade krav på stödverksamheten, som till exempel att viktig
information finns tillgänglig på engelska.
– Det är ett måste att vi är dubbelspråkiga på svenska och engelska, annars når vi ju inte våra medarbetare.
Det här är något som vi har jobbat ganska mycket med och en stor del av våra
dokument har översatts till engelska.
Katarina Bjelke lyfter även behovet
av att utbilda och informera nya medarbetare från andra länder om vad som
gäller enligt svensk lag och etik.
– De här delarna jobbar vi medvetet
med, även om det i sig kanske inte förändrar antalet anställda med utländsk
bakgrund hos oss på universitetsförvaltningen.

Josefin Svensson

Yrkesgrupper
Stöd- och kärnverksamhet?

Anställningar vid Uppsala universitet uppdelade i yrkesgrupper och
anställdas födelsebakgrund 2016 (%).

n Stödverksamheten omfattar framför allt administrativ

personal och chefer, medan kärnverksamheten utgörs
av lärare, forskare och d
 oktorander.
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”Det viktigaste vid
rekrytering är förstås
att hitta den bästa
kompetensen inom
respektive område.
Men nu får vi
analysera siffrorna
och se om det är
ytterligare saker
vi kan göra.”
Katarina Bjelke

UPPGIFT SAKNAS*

* Det handlar om 75 anställda där SCB inte har kunnat ta fram födelsebakgrund då de saknade fullständigt personnummer.
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Artikel om
mikroplastpartiklar
dras tillbaka

Gudmund Hernes har erfarenheter både av
universitetsvärlden och av politiken, bland annat
som norsk utbildnings- och forskningsminister.

Ny ordförande
tar plats
i konsistoriet
Nu har Gudmund Hernes tagit
över ordförandeklubban i
konsistoriet. Den 20 juni kommer
han till Uppsala för att leda sitt
första styrelsesammanträde.
I förberedelserna ingår att läsa
på ordentligt men också ett
besök vid universitetet.
Gudmund Hernes har varit i Uppsala
flera gånger, på allt ifrån konferenser till
seminarier och föreläsningar, vilket lett
till att han i dag har både kollegor och
vänner i staden. Men första besöket i
Uppsala skedde bara i fantasin.
– Min far var flykting i Sverige under
andra världskriget. När han återvände till
Norge hade han med sig ”Nils Holgersons
underbara resa” av Selma Lagerlöf, som
han läste högt ur varje kväll i 18 månader. Det var Nils som introducerade mig
till Uppsala, berättar Gudmund Hernes.
Han är professor emeritus i sociologi
vid universiteten i Bergen och Oslo samt

professor på deltid vid Handelshögskolan BI i Oslo, med inriktning mot politisk ekonomi. Varje höst under de senaste
femton åren har han varit gästforskare
vid Stanford University i USA. Dessutom
har han under det senaste decenniet lett
styrelsen för Falstadcentret, som är en
minnesplats för mänskliga rättigheter.
Hur ser du på din roll som konsistoriets ordförande?

– Som ledare för en arbetsgemenskap,
där uppgiften är att skapa bästa möjliga
förutsättningar för en stor samling osedvanligt duktiga yrkespersoner.
Förutom sina akademiska uppdrag har
Gudmund Hernes varit politiker i norska
Arbetarpartiet och var utbildnings- och
forskningsminister under åren 1990–95.
Är det något du kommer att ha nytta
av?

– Ja, min erfarenhet är som Askeladdens i den norska folksagan ”Prinsessan
som aldrig blev svarslös” – allt du har tagit
med dig på vägen kommer att gynna dig

Känd sociolog och politiker
n Gudmund Hernes är professor

emeritus i sociologi vid universitet
i Bergen och Oslo, professor II vid
Handelshögskolan BI i Oslo, författare och tidigare politiker och statsråd för norska Arbetarpartiet. Han
var Norges utbildnings- och forskningsminister 1990–1995, social
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minister 1995–1997 och ledde innan
dess den norska maktutredningens
forskargrupp 1972–1981. Han är medlem i den norska Vetenskapsakademien och författare till boken ”Makt
og avmakt: En begrepsanalyse” som
utsetts till en Norges av 25 viktigaste
bidrag till sociologin.

om du har fantasi nog att använda det.
Som förberedelse har han läst in sig
ordentligt – både på information han
fått från universitetsledningen och källor han själv har letat fram. Den 18–19
maj kom han till Uppsala för en första
introduktion till universitetet.
– Det är ett odelat nöje att få lära
känna ett lärosäte som genom sin historia,
sina meriter och sina bidrag till nyttiggörande av kunskap, inbegriper så många
framstående forskningsmiljöer och viktiga beslutsmiljöer, säger han.
Vad är din bild av Uppsala universitet
så här långt?

– En internationellt ledande akademisk miljö med en lång, mångsidig och
stark universitetstradition – inklusive en
vital studiemiljö.
Han ser flera utmaningar för Uppsala universitet. En är att främja universitetets klassiska uppdrag; friheten
att få studera det man vill, friheten att
kunna undervisa efter sin egen övertygelse och friheten att forska utifrån intresse. I dag är universiteten utsatta för
ökat tryck, menar han.
– I många länder och från många håll
förs det som skulle kunna kallas en ny
kamp mot upplysningstiden. Forskningens resultat förnekas, vetenskapens procedurer skyfflas åt sidan och på flera ställen försämras finansieringen. Respekten
för fakta och för den allmänbildning som
universitetsstudier ger behöver försvaras med kraft.
Annica Hulth

Forskarna bakom den kritiserade forskningsartikeln om fisklarvers konsumtion av mikroplastpartiklar har begärt att
artikeln ska återkallas från tidskriften Science. Det skedde i
slutet av april efter att Centrala etikprövningsnämnden yttrat
skarp kritik mot studien.
I sitt brev till tidskriften Science
motiverar forskarna sin begäran om
att artikeln dras tillbaka med att
vetenskap måste vila på solid grund
och att resultaten i studien, även
om de är korrekta, inte kommer att
uppfattas som tillförlitliga så länge
det finns en misstanke om oredlighet.
Artikeln publicerades i tidskriften Science i början av juni 2016.
Universitetet berättade i samband
med publiceringen om studien i ett
pressmeddelande och forskningen fick stor medial uppmärksamhet
både nationellt och internationellt.
I artikeln beskrev forskarna hur
de upptäckt att fisk i tidiga utvecklingsstadier förändrar sitt beteende
och växer sämre om de har tillgång
till mikroplastpartiklar.
Abborrlarver ska ha valt mikroplastpartiklar framför naturlig föda,
vilket bland annat ledde till avsevärt
högre dödlighet.
Studien anmäldes för oredlighet av en grupp forskare strax efter
publiceringen. Uppsala universitet
inledde efter anmälan en förberedande undersökning där en extern
expertgrupp fick i uppdrag att yttra sig i ärendet utifrån universitetets
interna regelverk. Samtidigt skickades ärendet till expertgruppen för
oredlighet i forskning vid Centrala
etikprövningsnämnden (CEPN) för
ett yttrande.
Rapporten från den externa expertgrupp som universitetet tillsatt
blev klar i augusti 2016 och slutsatsen var att oredlighet inte kunde påvisas. CEPN:s yttrande inkom den
28 april 2017 och riktar skarp kritik
mot forskarna. CEPN kritiserar även
universitetet för den förberedande undersökningen och tidskriften
Science som publicerat artikeln.
Båda rapporterna utgör nu underlag för universitetets kommande beslut i ärendet om oredlighet i
forskning.
– Vi ser mycket allvarligt på det
inträffade. Det kan skada förtroendet både för universitetet och
för forskningen. Det är dessutom
väldigt jobbigt för alla inblandade
parter. Vi avser att göra en grundlig genomgång av alla delar i ärendet
men exakt hur kan vi inte svara på i
nuläget, säger Johan Tysk, vicerektor
vid vetenskapsområdet för teknik
och naturvetenskap.
Linda Koffmar

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

”Vi vill att så många som möjligt ska känna
till att vi finns”, säger Magnus Widqvist,
som är en av tentavakterna som jobbar på
Klostergatan 3 i Uppsala.
Lokalen har 13 mindre rum
med glasväggar och två
större utrymmen med 28
höj- och sänkbara bord.

Tentamenssamordnare Per Larsson och Catrin Schulze,
samordnare för studenter med funktionsnedsättningar vid
studentavdelningen.

Unik tentalokal
Uppsala universitet är först
i Sverige med att erbjuda en
tentasal anpassad för studenter
med särskilda behov. Sedan lokalen togs i bruk i början av januari har antalet studenter som skriver anpassade tentamina ökat och
reaktionerna är positiva.
Fyra trappor upp på Klostergatan 3 i
Uppsala ligger universitetets nyaste tentasal. Lokalen är anpassad för studenter
med funktionsnedsättningar och speciella behov och är i bruk sedan i början
av januari. När Universen är på besök i
slutet av mars är lokalen öppen för studiebesök.
– Vi vill att så många som möjligt ska
känna till att vi finns, säger Magnus Wid-

qvist, tentavakt, som får svara på många
frågor från intresserade besökare.
Antalet studenter som ansöker om
att få skriva anpassade tentor ökar stadigt. Under 2016 skrevs 1 900 anpassade tentor, en ökning med 700 jämfört med 2013.
– För att få skriva tentamina här måste
man ha ett intyg från studentavdelningen
om vilka speciella behov man har, berättar tentamenssamordnare Per Larsson.
VISSA STUDENTER BEHÖVER LUGN och ro
för att kunna koncentrera sig, och kan
då sitta i något av de individuella rummen med glasväggar. Andra behöver ta
hjälp av talsyntesprogram eller ha lite
längre skrivtid.
– Det är studentens behov som avgör

och det beror på hur han eller hon har
valt att hantera sin funktionsnedsättning, säger Magnus Widqvist.
De studenter som skrivit sina tentor
i den nya lokalen har varit jättenöjda,
menar Per Larsson:
– Vi har fått många positiva kommentarer och fler studenter än vi väntat oss
har valt att skriva sina tentor här. Det
är också fler som skriver klart tentorna
under den tilldelade tiden än tidigare.
– Vi är först i Sverige med den här typen av anpassad tentasal. Tidigare fick
studenter med särskilda behov skriva
tentorna i enskilda rum ute på institutionerna, säger Catrin Schulze, samordnare för studenter med funktionsnedsättningar vid studentavdelningen.
Josefin Svensson

Från en av de större salarna har man
utsikt mot Fyrisån.

För de studenter som behöver tentera
digitalt finns datorer med hjälpmedel
som talsyntes och rättstavningsprogram att låna.
UNIVERSEN 3 — 2017
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AKTUELLT

Öppna jämförelser
för kvalitetsutveckling

VETENSKAPSRÅDET ÄR DEN STÖRSTA och
enda statliga forskningsfinansiären som
fördelar medel i öppen konkurrens till
alla typer av grundforskning. Utvärderingen av forskningsprojekten görs genom
expertgranskning, så kallad peer review,
och baseras på kriterierna vetenskapligt nytänkande, kvalitet och meritering.
– Jag valde VR eftersom det är den
enda finansiären som stöder forskning
inom alla vetenskapsområden, men också

”Jag ger en bild av hur
det ser ut, sedan är
det upp till de berörda
institutionerna att göra
analysen och fundera
kring vad det säger om
verksamheten.”
Hans Ellegren
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Beviljade forskare per lärosäte
Under den aktuella tidsperioden har cirka 3 400 forskare beviljats anslag.
Flest mottagare av forskningsmedel finns inom naturvetenskap (1 300), följt
av medicin och hälsovetenskap (1 100), samhällsvetenskap (400), teknik
vetenskap (350) och humaniora (200).
600

ANTAL BEVILJADE
FORSKARE
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Hans Ellegren, professor i evolutions
biologi vid institutionen för ekologi
och genetik.

Andel beviljade forskare vid Uppsala universitet
0,50

MEN HUR KOMMER DET sig egentligen att
han valde att ägna förra årets sommarsemester åt Excel-ark med siffror från
Vetenskapsrådet?
– Jag gjorde det här dels för min egen
skull, för att i någon mån bekräfta den
bild jag hade utifrån att ha läst en massa
forskningsansökningar genom åren, men
också för att jag ville lära mig mer om
de områden som jag inte jobbar med,
som till exempel humaniora och samhällsvetenskap. Dels är jag väldigt intresserad av kvalitetsarbete och organisationsutveckling och hade en tanke om
att öppna jämförelser kan vara ett bra
sätt att jobba med kvalitetsutveckling.

Var det något som förvånade dig
bland resultaten?

– Både ja och nej. Jag har ju redan en
hyfsad koll på läget, men att Uppsala universitet är det lärosäte som är starkast
inom humaniora var lite nytt för mig.
Nu hoppas han att sammanställningen
ska komma till användning vid svenska
lärosäten och både stimulera till reflektion och utbyte av erfarenheter.
– Det här är ett sätt att lyfta blicken
och genom att se jämförelserna få en insikt om vad man borde jobba mer med,
det handlar inte om att utse vinnare och
förlorare.
Josefin Svensson

0,40
NATIONELL ANDEL

för att de har öppna utlysningar utan
pekpinnar från politiker om vad som är
strategiskt viktiga områden just nu. Sedan finns det ju många andra finansiärer
och det här är bara ett sätt av många att
ge en bild av läget, säger Hans Ellegren.
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Beviljandegrad för kvinnor och män
0,50
0,40
ANDEL BEVILJADE
FORSKARE

I boken ”Det svenska forskningslandskapet” redovisas resultaten av de omkring 22 000 ansökningar som skickats
in till Vetenskapsrådets (VR) öppna utlysningar under perioden 2011 till 2015.
Sammanställningen visar bland annat att
Uppsala universitet, tillsammans med
Karolinska institutet och Lunds universitet, är de största bidragsmottagarna med
drygt 500 VR-finansierade forskare vardera. Sammanställningen ger också en
bild av vilka ämnesområden som får flest
anslag, hur beviljandegraden skiljer sig
åt mellan de olika lärosätena samt mellan kvinnliga och manliga forskare inom
olika ämnesområden.
Hans Ellegren har genomfört granskningen på eget initiativ. Tanken är att den
ska kunna användas som ett hjälpmedel
för att identifiera vad olika lärosäten och
institutioner kan jobba vidare med för
att utveckla sin verksamhet.
– Syftet är att stimulera till reflektion
och bistå i kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor. Det är också därför
jag avsiktligt valt att inte ta med några
tolkningar av resultaten. Jag ger en bild
av hur det ser ut, sedan är det upp till de
berörda institutionerna att göra analysen och fundera kring vad det säger om
verksamheten, säger han.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

I en ny bok analyserar Hans
Ellegren, professor i evolutionsbiologi, fördelningen av svenska
lärosätens forskningsanslag från
Vetenskapsrådet under en femårsperiod.
– Syftet är att stimulera till
reflektion och bistå i kvalitets
arbetet vid universitet och
högskolor, säger han.
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Alla diagram kommer från boken ”Det svenska forskningslandskapet” av
Hans Ellegren. Den är utgiven av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och
kan beställas via e-post: info@vetenskapssocietetenuppsala.se
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Universitet fick nycklarna till
Segerstedthuset den 15 maj.
Fram till inflyttningen i slutet
av juli ska huset inredas och
all teknik installeras.

Nya riktlinjer för
studenternas
arbetsvillkor
n Från och med den första juli 2017

gäller nya riktlinjer för studenternas arbetsvillkor. Riktlinjerna, som
finns på både svenska och engelska,
är ett hjälpdokument för lärare och
studenter som bland annat berör arbetsmiljö, studentinflytande, kvalitetsutveckling och kursplanering.
Läs riktlinjerna på: regler.uu.se

10 000 användare av
webbkurs om våld
n På drygt ett halvår har cirka

Snart dags
för inflyttning
I slutet av juli öppnar Segerstedthuset portarna för studenter
och övriga besökare. Det är förvaltningen och universitetsledningen som flyttar in, men huset
rymmer även övriga medarbetare som vill boka mötesrum, arbeta
tillfälligt nära en kollega eller leta i
det nygamla centrala arkivet.
I sommar flyttar universitetsförvaltningen ihop igen efter att ha varit geografiskt spridd – några på Polacksbacken,
andra vid Observatoriet, S:t Olofsgatan
och Sturegatan. Segerstedthuset tar emot
de första avdelningarna i början av juli
och i slutet av augusti ska alla vara på
plats. Det är många som arbetar hårt för
att allt ska fungera så smidigt som möjligt. Kommer till exempel datanätet att
fungera eller måste servrar stängas ned
i samband med flytten?
– Många parter är inblandade i en flytt
så osvuret är bäst, men vi har planerat
oerhört noga för att allt ska gå bra, säger Mia Lindegren, IT-chef vid IT-avdelningen.

Huset öppnar den 31 juli. Det betyder att alla studenter är välkomna till
servicecenter redan vecka 31, mellan
klockan 8 och 17 varje vardag. I servicecenter arbetar personalen som hjälper
alla tillrätta, både medarbetare, studenter och övriga besökare.
– Det känns jätteroligt att flytta till
det fantastiska huset som rymmer hela
förvaltningen. Vi får visserligen anpassa
våra semestrar just i år, men det har vi
löst och alla vill ju hjälpa till så att det
flyter på så bra som möjligt den här första sommaren, säger Fredrik Blomqvist,
chef vid den nya enheten för gemensam
service, där servicecenter ingår.
DET FINNS GOTT OM bokningsbara mötesrum i huset. Flera av dem ligger på plan
noll, entréplanet om man kommer från
Dag Hammarskjölds väg, och kan nås
utan passerkort. Rummen kan bokas av
samtliga medarbetare, som också är välkomna även till de övre våningarna. På
varje våningsplan finns det öppna ytor där
man kan arbeta och tanken är att det ska
vara enkelt för till exempel en ekonomi-

administratör att tillfälligt sitta nära ekonomiavdelningen när hen behöver hjälp,
kanske i samband med bokslut. Det gäller förstås all administrativ personal som
tillfälligt kan behöva arbeta nära någon
av förvaltningens avdelningar.
– Det nya huset är en arbetsplats för
hela universitetet. Vi ska gemensamt
hitta formerna för att det ska fungera för
alla som behöver vårt stöd, säger Therese Iveby Gardell, biträdande universitetsdirektör och administrativ chef vid
avdelningen för gemensam service och
administration.
EN ANNAN FUNKTION SOM får mer plats
och därmed kan ge bättre service är universitetets arkiv. Det är i dag utspritt på
ett flertal lokaler men kommer nu att
samlas i ett centralarkiv där handlingar
från hela universitetet arkiveras i en gemensam och modern lokal som uppfyller alla byggnadstekniska normer.
– Centralarkivet i Segerstedthuset
omfattar cirka 15 000 hyllmeter som
är toppmodernt utrustade. I anslutning
till centralarkivet kommer det också att
finnas en forskarsal där besökare kan arbeta med arkivmaterial i en god arbetsmiljö, säger Jacob Håkansson, enhetschef
vid enheten för informationsförsörjning,
registratur och arkiv.

Birgitta Sinder Wilén

Läs mer om vad som händer
i Segerstedthuset på:
medarbetarportalen: mp.uu.se

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

10 000 personer runt om i Sverige
gått en webbkurs om våld i nära relationer. Kursen vänder sig till personal över hela landet som möter
våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.
Bakom utbildningen står Nationellt
centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Att intresset för frågorna är stort var man
medveten om redan inför lanseringen, men att kursen skulle få tusentals användare är över förväntan.
– Det visar att den fyller ett behov
och att viljan att lära sig mer om våld
i nära relationer är stor, säger Gun
Heimer, chef för Nationellt centrum
för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Universitetet finns på
plats i Almedalen
n Uppsala universitet planerar för

ett digert program under årets
Almedalsvecka i Visby den 2–9 juli.
Närmare 40 seminarier är inbokade
i de två lokaler som universitetet
disponerar för egna evenemang på
Campus Gotland. Fyra av seminarierna är universitetsövergripande
och handlar om universitetens
roll i samhället. Programpunkten
”Morgonsoffan” i Almedalsbiblioteket återkommer även i år med halvtimmeslånga samtal varje förmiddag. Universitetet välkomnar också
samtliga medarbetare på plats i
Almedalen, samt inbjudna gäster, till
ett mingel på tisdagskvällen. Universitetet står även som värd för Östersjödagarna, en serie seminarier om
aktuella Östersjöfrågor, i samarbete
med flera aktörer.
Läs mer: uu.se/almedalen
UNIVERSEN 3 — 2017
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PÅ JOBBET / KOF17

GRANSKNING
PÅGÅR
UNIVERSITETETS FORSKNINGSMILJÖER I FOKUS

DEN FÖRSTA VECKAN MED externa utvärderare på plats vid universitetet inleddes den 8 maj. Det var tio paneler med
totalt 68 experter från 17 olika länder
som fick möta ett kylslaget Uppsala där
våren inte riktigt visade sig från sin bästa
sida. När panel nummer två samlas efter
eftermiddagens paus är det snö i luften,
men i mötesrummet vid institutionen
för musikvetenskap på campus Engelska
parken är stämningen god. Gruppen ska
träffa representanter från institutionen
för speldesign som i dag har tagit sig till
Uppsala från Campus Gotland för att
diskutera institutionens forskningsmiljö.
– Nästa gång hoppas vi få komma till
Gotland, säger Helge Jordheim, professor i kulturhistoria vid Oslo universitet
och panelens ordförande.
Han inleder mötet med att presentera deltagarna och påminna om syftet
med dagens diskussion:
– Vi är här för att prata med er om
vilka styrkor och svagheter ni har i er
verksamhet och vad ni kan göra för kul
grejer i framtiden. Det handlar inte om
att ni ska visa att ni är så excellenta som
möjligt.
UNDER VECKAN TRÄFFAR EXPERTERNA i den
här panelen sju olika institutioner som
en del i utvärderingsarbetet. De ska undersöka forskningsmiljöernas förutsättningar och processer för att sedan formulera rekommendationer för framtida

utveckling. Vid besöken på plats får de
möjligheter att ställa frågor direkt till
den forskande personalen och institutionsledningen. Till sin hjälp har de underlag i form av institutionernas självvärderingar av sina forskningsmiljöer och
bibliometriska analyser som visar olika
former av publiceringsdata. De tar även
del av de forskningsmiljöenkäter som genomförts vid institutionerna.
– Självvärderingen ger en bra grund,
men de personliga mötena är en viktig
del av arbetet. Det är lättare att förstå
dynamiken när man träffas och ser hur
människor pratar med och om varandra.
De vi har mött hittills har verkat väldigt
engagerade och intresserade av processen, säger Helge Jordheim.
FRÅN INSTITUTIONEN FÖR SPELDESIGN är
ställföreträdande prefekten Magnus Johansson på plats tillsammans med Steven Bachelder, professor i konstnärlig
gestaltning och Masaki Hayashi, universitetslektor. Institutionen har ett lite
speciellt utgångsläge eftersom verksamheten framför allt haft sin tyngdpunkt
i utbildning.
– Man kan säga att vi håller på att nyetablera oss i och med samgåendet med
Uppsala universitet för några år sedan,
samtidigt som vi redan var etablerade vid
Högskolan på Gotland. Forskningen har
framför allt skett i mindre grupperingar
eller på individnivå med utgångspunkt i

Tredje utvärderingen
n Kvalitet och förnyelse 2017 (Kof17) är den tredje egeninitierade utvärdering-

en som universitetet genomför. De tidigare utvärderingarna gjordes 2007 och
2011. Den här gången ska verksamheten inte betygsättas och rangordnas. Utvärderingens syfte är att genom konstruktiv kollegial dialog ge goda råd och
rekommendationer så att de olika forskningsmiljöerna kan utvecklas. Kof17
innefattar också reflektion kring kopplingen mellan forskning och utbildning,
liksom mellan forskning och samverkan.
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personliga intressen där inspiration och
lust har styrt inriktningen. Det är i sig
väldigt coolt, men man kommer inte så
långt som forskargrupp om man arbetar
så, säger Magnus Johansson.
Diskussionen fokuserar därför på hur
institutionen kan gå vidare och bygga
upp en forskningsmiljö, rekrytera mer
senior forskande personal, skaffa finansiering och dra igång nya projekt.
I DE ANDRA UTVÄRDERINGARNA har panelen träffat doktorander, forskare och
institutionsledning separat. Helge Jordheim menar att det vid en större institution är viktigt att prata med olika grupper av medarbetare.
– Alla har ju sin bild och ingen sitter inne med facit. Det är det som är
intressant med den här utvärderingen.
Det handlar inte om att sätta etiketter
på olika delar av verksamheten utan i
stället identifiera styrkor, svagheter och
riktningar för framtida utveckling. Det
är mycket mer intressant än att värdera
det som har varit.
Han har själv inte varit med i den
här typen av utvärdering tidigare, men
tycker att det har varit en god erfarenhet så här långt.
Magnus Johansson håller med:
– Det är en väldigt konstruktiv process. Vi har förberett oss mycket inför
mötet, bland annat med självvärderingen
som varit viktig och gett input till processen. Det är också lyckosamt för oss
att utvärderingen kommer just nu när
vi håller på att växa och börjar se vad
som är strategiskt viktigt att jobba med
framöver.
Han uppskattar att syftet med utvärderingen inte är att slå någon på fingrarna
utan mer att ge stöd och analysera olika
prioriteringar.
– Sedan är det alltid kul och belönande
när andra ser vad vi gör och orkar bry
sig. De är kompetenta inom sina olika
ämnesområden och har kunskaper som
kan hjälpa oss vidare.
Efter en och en halv timme av frågor och reflektioner är det dags att avrunda. Panelen drar sig tillbaka för ett
avslutande samtal med planering inför
morgondagens möten.
– Vi ska leverera en preliminär rapport
redan nu i slutet av veckan, så det gäller att hinna summera intrycken mellan
mötena, säger Helge Jordheim.

Josefin Svensson

Institutionen för speldesign
representeras av universitetslektor
Masaki Hayashi, ställföreträdande
prefekt och universitetslektor
Magnus Johansson samt
Steven Bachelder, professor
i konstnärlig gestaltning.
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Under två veckor i mitten av maj fick
universitetet besök av omkring 140
experter som deltar som externa
granskare i utvärderingsprojektet
”Kvalitet och förnyelse 2017 (Kof17)”.

Sara Lilja Visén,
utbildningsledare
vid områdeskansliet
för humaniora och
samhällsvetenskap,
är panelens närmaste
kontaktperson och lots
under veckan.

Panelens ordförande Helge Jordheim, professor i kulturhistoria vid Oslo universitet, menar att det går att få en bild av institutionens forskningsmiljö efter mötet: ”Det är viktigt att läsa självvärderingarna som är väldigt informativa, men det är
också helt nödvändigt att mötas här på plats. Det är intressant att se förhållandet mellan dokumenten och människorna
och jag tycker absolut att det fungerar, i alla fall så här långt”.
UNIVERSEN 3 — 2017
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FORSKNING

Trots många samarbeten skulle
Ken Welch gärna se ännu bredare
kontaktnät, till exempel med
Akademiska sjukhuset.

Smarta material
i kampen mot
bakterier
Varje gång vi får ett implantat inopererat i kroppen löper vi risk att
drabbas av en infektion. För att
lösa problemen med infektioner
och antibiotikaresistenta bakterier använder sig nyblivne professorn Ken Welch av nanoteknologi
och funktionella material.
Ken Welch leder en forskargrupp som
arbetar med att utveckla nya, effektiva
strategier för att bekämpa infektioner.
– Hela tiden tillverkas det fler implantat och nya varianter på alltifrån knäoch höftledsproteser till lins- och tandimplantat, katetrar och pacemakers.
Men fler implantat leder till fler infek12
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tioner. De innebär inte bara ett stort lidande för den enskilde individen utan
också en väldigt stor kostnad för samhället, säger han.
Dessutom kan vissa bakterier bara
behandlas med en eller två slags antibiotika. Därför undviker läkarna i det
längsta att använda dessa medel; skulle
bakterierna utveckla resistens mot de
sista formerna av antibiotika har man
ingenting kvar, enligt Ken Welch.
– Den kanske största utmaningen är
att hitta tekniker som kan bekämpa de
här antibiotikaresistenta bakterierna. Vi
måste dessutom utveckla nya antibiotika
och smartare sätt att administrera dem.
Ett av dessa smarta sätt som Ken

Welch forskar om är att utveckla beläggningar för biomaterial så att implantatytan kan laddas med antibiotika. Ett
annat är en teknik där silver läggs in i ytbeläggningen på ett implantat. På så sätt
frigörs silverjoner, kända för sina antibakteriella egenskaper. Men det kommer att
krävas mer ingående studier av metal�lens toxiska egenskaper innan tekniken
kan användas på patienter.
KEN WELCHS FORSKARGRUPP arbetar även
med en tredje teknik som går ut på att
belägga implantat med en så kallad fotokatalytisk yta. Ett material som ofta
används för implantat är titan, ett grundämne som ben lätt kan binda till. Han

och hans kollegor har tagit fram en titandioxidbeläggning med en kristallartad
struktur. När den blir belyst, triggas en
kemisk reaktion.
– Då bildas små reaktiva syreföreningar
som oxiderar organiskt material, det vill
säga bränner bort kluster av bakterier.
Den här fotokatalystekniken kan användas för att komma åt infektioner vid implantat som vi har möjlighet att lysa på,
exempelvis hudpenetrerande implantat.
VID AVDELNINGEN FÖR nanoteknologi och
funktionella material vid institutionen
för teknikvetenskaper, liksom på övriga
Ångströmlaboratoriet, finns de instrument och verktyg forskargruppen behöver för att framställa sina material. Trots
många samarbeten skulle Ken Welch gärna se ännu bredare kontaktnät.
– När man arbetar med kroppen är
det otroligt viktigt att vi som jobbar med
material kan förstå problematiken från
andra sidan, säger han och tillägger:
– Mitt nästa mål är att ta ett stort kliv
närmare den kliniska användningen av
någon av dessa antibakteriella tekniker i
samband med implantat. Det tänker jag
göra genom att knyta ännu fler kontakter och starta samarbeten med till exempel infektionsläkare på Akademiska
sjukhuset. De förstår vad behoven är,
kan ge feedback och hjälpa oss att utveckla rätt typ av tekniker.

Anneli Björkman

FORSKNING

och etnologi vid Campus Gotland
är värd för ett nytt tvärvetenskapligt
forskningsprojekt om klimatsmarta
städer i Indien. Målet är att hitta nya
sätt att utforma städer för minimalt
klimatavtryck. Gästforskaren Swaminathan Ramanathan kom till Campus
Gotland i maj 2017 som projektledare
för att förbereda arbetet som beräknas kunna starta ordentligt sommaren 2018. Indiens regering planerar
att bygga 100 nya ”smarta” städer
utifrån kunskaper från bland annat
det här projektet.

Nyfunna mekanismer
bakom malaria
n Resistens mot malarialäkemedel

gör att gravida inte får bukt med den
blodbrist som malariaparasiten orsakar – och barnen
föds små. Men en
studie av forskare
vid Uppsala universitet och Karolinska
institutet ger förståelse för de mekanismer som ligger
bakom malaria hos
gravida. Forskarna
kan visa hur proteinet PTEF spelar en
avgörande roll i infektionen. Studien
banar väg för nya läkemedel som förhindrar ansamlingen av parasiter i
moderkakan.

Ny studie kan ge säkrare
höftoperationer
n Att få en ny höftled inopererad

innebär vissa risker och ett litet antal patienter riskerar att dö. Men vilka
är de? En ny avhandling från Uppsala
universitet visar hur man på ett träffsäkert sätt kan avgöra detta. Flera
komplicerade samsjuklighetsindex
testades, men det var en enkel kombination av data som gav säkrast förutsägelser: ålder, kön, tidigare hjärtinfarkt, njursjukdom och ASA-grad,
vilket är en bedömning av patientens
hälsoläge inför nedsövning. Resultaten behöver bekräftas genom nya
studier innan ett riskvärderingsinstrument kan konstrueras.

Effektiv metod att
framställa vätgas
n Vätgas har länge framhållits som

en lovande energibärare för fram
tidens teknik, men att utvinna gasen
ur vatten har visat sig vara ineffektivt. Nu presenterar forskare vid
institutionen för kemi-Ångström
en alternativ tvärvetenskaplig
metod baserad på principer från
naturen. Metoden går ut på att föra
in designade molekyler i genetiskt
modifierade organismer för att aktivera ett annars inaktivt enzym att
börja producera vätgas. En kombination av syntetisk kemi och biologi
med andra ord.

Stormaktsinblandning
oroar konfliktforskare
Antalet dödade i organiserat
våld runt om i världen minskade
under förra året för andra året i
följd. Det visar nya data från
fredsforskare vid Uppsala
Conflict Data Program (UCDP).
Den stora andelen konflikter med
inblandning av externa aktörer
oroar dock forskarna.
Under förra året dödades lite över
102 000 personer i organiserat våld. Året
innan var siffran just under 119 000.
Det innebär att antalet dödade minskat med drygt 20 procent sedan toppåret 2014 då 131 000 dödades, vilket
var det blodigaste året sedan folkmordet i Rwanda 1994. Trots den godartade
trenden de senaste två åren var 2016 det
femte våldsammaste året under hela perioden 1989–2016.
– Det är för tidigt att säga om det vi ser
är en långsiktig utveckling tillbaka mot
de låga konfliktnivåer som världen upplevde i början av 2000-talet. Under den
perioden låg antalet dödade i stort sett
under 40 000 varje år, säger Marie Allansson, forskningssamordnare vid UCDP.
Trenden drivs till stor del av utvecklingen i Syrien. Vapenvilan mellan regeringssidan och några av rebellgrupperna
innebar minskad intensitet i striderna
under delar av året. Detta gjorde att året

Lotta Themnér, forskningssamordnare vid Uppsala Conflict Data Program som precis
publicerat nya data.

som helhet såg färre dödade i Syrien trots
den dramatiska belägringen av Aleppo
och att Islamiska staten pressades tillbaka i delvis hårda strider.
– Inblandningen av externa aktörer i
konflikten är särskilt oroande, säger forskningssamordnare Lotta Themnér. Vi vet
från tidigare konflikter att de minde konflikterna växer till stora krig framför allt
då stormakter ger sig in med stridande

trupp, och särskilt då stormakter stödjer olika sidor.
Givet detta är det extra oroande att
andelen konflikter med extern inblandning var på den högsta nivån sedan 1946,
både under 2015 och 2016. Nästan 40
procent av världens väpnade konflikter
involverar numera minst en extern aktör, visar data i UCDP.
Linda Koffmar

4 FRÅGOR TILL KAJSA KRAMMING,
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n Institutionen för kulturantropologi
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Klimatsmarta
städer i Indien

nybliven doktor i kulturgeografi och projektkoordinator vid Swedesd
– Internationellt center för lärande för hållbar utveckling.

Unga vill göra
mer för miljön
Du har skrivit en avhandling
om ungas syn på framtiden
som visar att många är rädda
för en miljökollaps. Hur kom det sig
att du började forska om det här?

1

– Jag har jobbat som gymnasielärare i
geografi och undervisat mycket om hållbar utveckling. Jag brinner själv för miljöfrågor, men tyckte att det var svårt att
överföra engagemanget till eleverna. I en
workshop om hur jordens olika system
påverkas av konsumtion kom eleverna
fram till att det skulle leda till stora miljöproblem och jordens undergång. Det
blev väldigt drastiskt och deterministiskt
och jag ville undersöka det vidare.

2

Du har mött ungdomar i
f okusgrupper och workshops, på temat ”Framtidens

medborgare 2015”. Vad kom fram i
samtalen?

– Det visade sig att de inte alls var negativa till framtiden i stort, men så fort
det blev tal om miljön så blev det negativt. De känner maktlöshet och hopplöshet inför miljöproblemen – vad jag kallar
kognitiv dissonans.

3

Hittar de inget stöd för att
leva miljövänligt i dagens
samhälle?

– Nej, de förstår att man kan panta
och sopsortera men tycker inte att det
räcker. Solkraft och vindkraft är för stort
och svårt att relatera till. De hittar inte
riktigt det här mellanläget, som angår
dem och känns meningsfullt. De skulle
vilja ha miljövänliga trender, till exempel bloggare och stora klädkedjor, eller

politiska beslut som att förbjuda dieselbilar. Som det är nu måste de själva ta
tag i det och riskerar att avvika socialt.

4

Hur ska då lärare göra när de
undervisar om hållbar
utveckling?

– Känslorna kan vara en barriär för att
gå vidare om man inte tar in dem i undervisningen. Ett sätt är att prata om varför det är svårt och vilka processer som
kan förändra det. Då kanske man hittar
något som faktiskt går att göra, vilket
sprider hopp och kan leda till handling.
Annica Hulth
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för
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ngar

Den andra juni tar den första
kullen studenter examen från
kandidatprogrammet i företagsekonomi
på Campus Gotland. Utbildningen
är inspirerad av liberal arts education
som betonar bildning, kommunikation
och förmågan att kritiskt granska och
argumentera.
– Det här är en unik ekonomiutbildning
som ligger väldigt rätt i tiden, säger
programansvarige Mathias Cöster,
universitetslektor i företagsekonomi.
TEXT: JOSEFIN SVENSSON FOTO: DANIEL OLSSON

PÅREN AV DE EKONOMISKA aktiviteter som bedrevs i Visby för över
800 år sedan är tydliga när man
tittar ut genom de stora fönstren
i Almedalsbiblioteket på Campus
Gotland. De äldsta delarna av Visby ringmur dateras till 1100-talet och alla som någon gång besökt staden vet att lämningarna
från äldre tider är många. Närheten till historien och den speciella miljö som finns på Campus
Gotland är en av andeldningarna
till att man valde att inspireras av
liberal arts-traditionen när man
utformade kandidatprogrammet
i företagsekonomi.
– När vi gick samman med
Uppsala universitet såg vi möjligheten att göra något nytt och
annorlunda. Vi har ju inte alla ämnen här som finns i
Uppsala, men vi har fantastiska möjligheter i vår miljö
och det faktum att vi är ett mindre campus. I liberal
arts betonas det personliga mötet, och det skulle inte
vara möjligt i en större struktur, säger Mathias Cöster,
programansvarig och lektor i företagsekonomi.

Malin Bergström,
Lisa Engström och
Fredrik Ward har valt
att läsa kandidatprogrammet i företagsekonomi på Campus
Gotland. Utbildningen inspireras av
liberal arts-traditionen som bland annat
betonar förmågan
att kritiskt granska
och argumentera.

HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND VAR redan innan samgåendet
med Uppsala universitet inspirerat av liberal arts och
en del av Campus Gotlands profilering har utgått ifrån
det mer renodlade liberal arts-programmet som ges av litteraturvetenskapliga
institutionen.
Dagens ekonomistudenter på Campus Gotland tar del av traditionen framför allt genom utbildningens upplägg.
– Utbildningen har en tydlig röd tråd.
Mathias
Under den första introduktionstermiCöster
nen betonar vi bildningsperspektivet
och utvecklandet av vetenskapliga och akademiska
färdigheter, berättar Mathias Cöster.
Under termin två och tre läser studenterna företagsekonomi, men med olika teman som återkommer i
kursmomenten. Under termin fyra och fem väljer studenterna kurser efter eget huvud.
– Det har dock visat sig att ekonomistudenter är
ganska traditionella och konservativa i sina val. De
UNIVERSEN 3 — 2017
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Miljön och gemenskapen på campus är
en anledning till att de trivs bra på
utbildningen. ”Det är en väldig sammanhållning och man hjälper varandra”,
säger Malin Bergström (i mitten).

flesta vill läsa nationalekonomi och statistik som ges i
Uppsala, säger Mathias Cöster.
Programmet avslutas med en sista termin på Campus Gotland då kandidatuppsatsen ska skrivas.
FREDRIK WARD OCH LISA ENGSTRÖM är inne på sina sista
veckor på utbildningen. De är nöjda med åren på Campus Gotland, även om utbildningens profilering kom
som något av en överraskning för dem båda.
– Jag är ju gotlänning och var i första hand ute efter
ekonomiutbildningen, säger Lisa Engström.
– Jag ville läsa ekonomi, och att det var just liberal arts visste jag faktiskt inte om innan jag började.
Jag visste inte heller vad det innebar, men när de förklarade hur utbildningen skulle skilja sig lite från den
klassiska ekonomiutbildningen tyckte jag det lät väldigt bra, säger Fredrik Ward.
Malin Bergström går sin andra termin på programmet och för henne var inriktningen ett medvetet val.

De fria konsterna
n Liberal arts är en utbildningstradition som är

vanlig framför allt i USA, men den har en lång
historia med rötter i antikens Grekland. Där ansågs det vara en nödvändig utbildning för fria
individer som var aktiva i samhället. Vid den här
tiden omfattade liberal arts grammatik, retorik
och logik. Under medeltiden lades aritmetik,
geometri, musik och astronomi till traditionen.
n Vid Uppsala universitet ges också ett mer
renodlat liberal arts-program vid litteratur
vetenskapliga institutionen. Programmet leder
till en filosofie kandidatexamen med liberal arts
som biområde.
16
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Lisa Engström.

– Jag tyckte att det lät intressant och läste på om det
här med kritiskt tänkande och att utveckla förmågan
att analysera och argumentera. Vi lever ju i en föränderlig värld och för att kunna klara sig på arbetsmarknaden är det här bra saker att ha med sig. Det var också
den speciella miljön, att komma ifrån fastlandet, som
lockade mig.
Alla tre menar att det här med den unika miljön på
campus verkligen stämmer och är en anledning till att
de trivs så bra på utbildningen.
– Det är en väldig sammanhållning och man hjälper
varandra. Vi har också många grupparbeten och man
lär sig att samarbeta med alla, säger Malin Bergström.
Gemenskapen på campus är också en bidragande
orsak till att många vill stanna på Gotland även under
de två valbara terminerna.
– Att det finns så pass få kurser att välja på här på
campus är tråkigt för oss som vill vara här. Och jag tror
att majoriteten av studenterna faktiskt vill stanna kvar,
säger Lisa Engström.
– Så är det i min klass också, det var inte många som
visste att det fanns så lite att välja på. Det är ju den här
sammanhållningen som gör att folk vill stanna, säger
Malin Bergström.
EFTER TRE ÅRS STUDIER är både Fredrik Ward och Lisa
Engström sugna på att börja jobba.
– Det bästa med ekonomiutbildningen är att man
har en sådan flexibilitet, man kan jobba med nästan vad
som helst. Jag känner mig förväntansfull inför framtiden, säger Lisa Engström.
Fredrik Ward har redan fått jobb och menar att just
liberal arts-profileringen var det som fick företaget intresserat av just honom.
– När jag nämnde att jag gick den här utbildningen
blev de jätteintresserade och ville veta mer. De sökte
någon som kunde se saker ur nya vinklar och ifrågasätta, inte bara följa med strömmen. n

Fredrik Ward.

Malin Bergström.
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SAMVERKAN

HALLÅ DÄR
EVA TIENSUU JANSON,

dekan vid medicinska fakulteten.

Uppsala universitet
etablerar sig i Kina
1 Vad är det som pågår i Nanjing?

– För att erbjuda boende och
vård till bland annat äldre invånare
ska de bygga en ny stadsdel med inspiration från västerländska service
boenden och Hammarby sjöstad
som ska rymma en miljon människor. De ska även uppföra ett toppmodernt universitetssjukhus e fter
svensk modell, och här kommer
Uppsala universitet in i bilden.

Sanna Koskiniemi, forskare i
mikrobiologi vid institutionen för 
cell- och molekylärbiologi och Ida
Karkiainen, socialdemokratisk riksdagsledamot, träffades genom ett
nätverk som arrangeras av Sveriges
unga akademi och Sällskapet riksdags
ledamöter och forskare.

Möten gav
mersmak
När forskaren Sanna K
 oskiniemi
fick chansen att skugga en
politiker hoppade hon på tåget
direkt.
– Det var bara en sådan chans
att få lära sig mer om hur det
funkar i riksdagen och berätta för
politikerna vad som är viktigt för
oss forskare.
Centralstationen i Uppsala är ett myller
av människor på väg åt olika håll. På ett
kafé sitter två personer vars vägar troligen inte hade korsats om de inte deltagit i ett utbytesprogram mellan forskare och politiker.
– För mig handlade det om att förstå hur de politiska processerna fungerar för att på sikt ha större möjlighet
att påverka forskningspolitiken, säger
Sanna Koskiniemi, mikrobiolog vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. När jag fick höra om programmet
genom Sveriges unga akademi där jag är
medlem hoppade jag på direkt.
Hennes utbytespartner Ida Karkiainen, socialdemokratisk riksdagsledamot
i kulturutskottet, nickar.
– Jag skrev också upp mig omgående
när jag hörde talas om möjligheten. Jag

tycker det är intressant hur politiken kan
använda forskningen bättre. Framför allt
i dag när man börjar ifrågasätta vetenskap och fakta.
HÖSTEN 2016 ARRANGERADE Sveriges unga
akademi och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) för fjärde året
i rad ett nätverksprogram för forskare
och riksdagsledamöter. Syftet är att ge
grupperna en inblick i varandras vardag
och stärka relationerna mellan forskning och politik. Årets omgång samlade
18 deltagare som parades ihop slumpmässigt. Första träffen hölls i oktober i
riksdagshuset.
– Efter en rundtur följde jag Idas arbete, bland annat vid en votering, säger
Sanna Koskiniemi. Jag besökte även riksdagens utredningstjänst, moderaternas
partikansli och lyssnade på riksdagens
frågestund i plenisalen.
SANNA KOSKINIEMIS FORSKNING kretsar
kring bakteriesystem som kan hindra
andra bakterier från att växa och föröka sig. Systemen hoppas hon ska kunna
utvecklas till alternativa behandlingar
inom sjukvården. Dels för att stärka immunförsvar och tarmflora hos människ-

or, dels för att behandla pågående infektioner utan inblandning av antibiotika.
– Antibiotikaresistens är en av mina
hjärtefrågor. Men bara för att vi lägger
mycket pengar på området kommer vi
inte att få en massa mirakelmediciner.
De avgörande fynden kommer ofta från
oväntade håll. Det är därför som finansieringen av grundforskning är så viktig,
säger Sanna Koskiniemi.
I november tog hon emot Ida Karkiainen vid Uppsala universitet. På schemat
stod möten med bland annat Sanna Koskiniemis forskargrupp och forskare vid
nystartade Uppsala Antibiotic Center.
– Det var häftigt att se Sannas forskning och jag hade många intressanta samtal med forskare, säger Ida Karkiainen.
Ju fler som förstår problematiken med
antibiotikaresistens, som kan prata om
den och föra vidare att ”i Uppsala händer de här bra sakerna”, desto fler får
upp ögonen för vad som görs. Då kan
man själv opinionsbilda.
VID ÅTERTRÄFFEN I RIKSDAGSHUSET i mars
deltog inte Sanna Koskiniemi då hon
hade gått på föräldraledighet. Men hon
och Ida Karkiainen har fortsatt att hålla kontakten. Båda rekommenderar utbytesprogrammet varmt.
– Jag tycker det är jättekul för nu har
jag faktiskt någon som jag kan ringa om
jag har en fråga om forskning överlag eller
vill bolla någonting, säger Ida Karkiainen
och får medhåll av Sanna Koskiniemi:
– Det enda förbättringsförslaget vore
om vi kunde få till fler möten.

Anneli Björkman

www.sverigesungaakademi.se

2 Varför just Hammarby sjöstad
och Uppsala universitet?

– Kinas dåvarande vicepresident
Xi Jinping besökte 2010 Hammarby sjöstad och blev imponerad av
hur området skapats med fokus på
det hållbara samhället. Jinping anlitade upphovsmännen, vilka i sin tur
rekommenderade Uppsala universitet som partner för att utforma undervisning och forskning vid sjukhuset. I september 2015 gjorde vi
vårt första besök i Nanjing och femton månader senare undertecknades
ett femårigt samverkansavtal.
3 Vilken betydelse kan avtalet få
för Uppsala universitet?

– Kina är ett strategiskt viktigt
område, men också oerhört stort.
Kan vi göra Nanjing till Uppsala
universitets plats i Kina underlättar
det för oss att utveckla rutiner för
exempelvis forskar- och studentutbyten. Samtidigt vill vi bidra till att
utveckla den kinesiska sjukvården
med vår kunskap om patientintegritet, smittskydd, cancervård och
inte minst antibiotikaanvändningens följder.
4 Hur ser tidsplanen ut?

– Uppsala Biobank och UCR
är engagerade i arbetet med forskningsinfrastruktur och inom kort
rekryterar vi en projektledare vars
första uppdrag blir att formera vetenskapsområdets organisation.
Inom fem år ser vi gärna en fullt
verksam Graduate School, men vi
står inför två nationers regelverk
och är helt överens om att låta allt
få ta den tid som krävs.
Magnus Alsne

UNIVERSEN 3 — 2017

17

AKTUELLT/LXXXXXXXN

NAMN SOM NÄMNS
n Otto Cars, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, belönas för sina mångåriga och betydelsefulla insatser
för nationellt och internationellt
arbete mot antibiotikaresistens.
Regeringen tilldelar honom
belöningsmedaljen Illis quorum
meruere labores i guld av tolfte
storleken.
n Amartya Sen, Thomas W. La-

mont Professor vid Harvard University, tilldelas årets Skytteanska pris för enastående bidrag
till statskunskapen. Amartya
Sen får priset för sin mångsidigt
inriktade gärning som ”kombinerar insikter om människans
sårbarhet med kunskaper om
den demokratiska politiska maktens unika möjligheter att lindra
och avhjälpa denna utsatthet”.
Priset delas ut vid en ceremoni
vid Uppsala universitet den 30
september 2017.
n Michael Neiss, doktorand
vid institutionen för arkeologi
och antik historia, har tilldelats
Mandelgrenpriset 2017 för sin
forskning om vikingatidens
djurornamentik. Han har i sin
avhandling studerat vikingatida
broscher och spännen med fokus på produktionsmönster och
dekorens kognitiva och religiösa
betydelse.
n Sarahi Garcia, postdoktor i
limnologi vid institutionen för
ekologi och genetik, Fredrik
Lindgren, forskare i molekyloch kondenserade materiens
fysik vid institutionen för fysik
och astronomi och Chao Xu,
postdoktor i nanoteknologi och
funktionella material vid institutionen för teknikvetenskaper,

får stipendium från Konung Carl
XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Fonden delar varje år ut stipendier
för att främja forskning, teknisk
utveckling och företagande,
som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurser och bevarande av biologisk mångfald.
n Anna Rostedt Punga, forskare
vid institutionen för neurovetenskaper och Cecilia Persson,
universitetslektor vid institutionen för teknikvetenskaper,
tilldelas Göran Gustafssonpriset
på vardera 2,5 miljoner kronor
att användas fritt för forskning.
n Olov Norlén, läkare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper och Reza Younesi, forskarassistent vid institutionen för
kemi – Ångström, får det mindre
Göran Gustafssonpriset på 0,5
miljoner kronor.

PÅ GÅNG
1/5–9/7. Jag, Linné och våra
samtal
Konstnären Teresa Rooth visar
bilder inspirerade av naturen och
av Linné på Linnés Hammarby.
Öppet fre-sön kl 11–17 i maj och
tis-sön kl 11–17 i juni och juli.
20/5–30/9. Svenska
Linnésällskapet 100 år
Följ Linnésällskapets resa från
bildandet till dagens arbete
med Linnés korrespondens och
Linnémuseet. Linnéträdgården
och Linnémuseet, Svartbäcksgatan 27, Uppsala.
30/5. En kväll med Claude
Debussy
Musiker från Akademiska kapellet framför Debussys stråkkvartett och sonat för flöjt, viola och

1/6-31/8. Sommartider i Linnéträdgården, Tropiska växthuset
och Orangeriet
Under sommaren håller Linné
trädgården, Linnémuseet, Tropiska växthuset och Orangeriet
måndagsöppet. Fri entré för
barn, anställda och studenter
vid Uppsala universitet.
3/6. Museinatt hos Linné
Besök Linnés trädgård i sommarnatten. Hälsa på hos familjen Linné i professorsbostaden.
Linnéträdgården, Svartbäcksgatan27, kl 20.
3/6. Museinatt i regnskogen
Botaniska trädgården bjuder på
tropisk stämning bland bananplantor, palmer och orkidéer.
Nycirkus i Victoriasalen vid tre
tillfällen under kvällen, kl 20.15,
21.15 och 22.15.
3/6. Museinatt på Museum
Gustavianum
Besök museet på kvällen.
I Gustavianum skapar studentguiderna spännande möten från
det förflutna. Guidade visningar
på svenska och engelska varje
hel timme kl 20–24.
4/6. Bertil Karlmark: Hjalmar
Öhrvall – fysiologen som inte
lämnar någon oberörd
Föredrag på Medicinhistoriska
museet, Eva Lagerwalls väg 8,
Uppsala, kl 13.30.
4/6. Tjajkovskij: Violinkonsert
Kungliga Akademiska kapellet
framför Tjajkovskijs violinkonsert tillsammans med violinisten
Christian Svarfvar. Rikssalen,

Uppsala Slott, kl 15. Biljetter via
Ticketmaster.
7/6. Feministisk stadsvandring
Samling vid Geijer-statyn utanför universitetshuset i Uppsala
kl 18.
10/6. Försommarkonsert
med UAK
Svensk och tysk körromantik
med Uppsala Akademiska
Kammarkör. Gottsunda kyrka
kl 16. Fri entré.
13/6. Its21
Konferens med temat ”Effektiva
grupparbeten – gruppuppgifter,
lärande i grupp och utveckling av gruppers dynamik”.
Konferensen är praktiskt inriktad
och vänder sig till lärare och studenter. Blåsenhus, von Kraemers
Allé 1A, Uppsala, kl 9–16.
17/6. Gustavianum 20 år
Den 17 juni 1997 invigdes
Museum Gustavianum, kom och
fira jubileet med oss! Visningar
varje hel timme på svenska och
engelska. Specialerbjudanden
i butiken.
Boka in i kalendern
Den 6 och 7:e oktober firar
Uppsala universitet 540 år.
I år sammanfaller universitetets
födelsedag med att universitetshuset åter öppnas efter
renoveringen. Det kommer att
firas i dagarna två. Fredagen
har karaktär av en akademisk högtid och lördagen är
öppen för allmänheten med
visningar i huset, föreläsningar
och alumnaktiviteter. Gunnar
Wennerberg 200 år kommer
också att uppmärksammas. Mer
information kommer på universitetets webbplats inom kort.
Välkomna!

Tävla i Forskar Grand Prix!

Ännu en mandatperiod för vicerektorerna

n I höst arrangerar Uppsala universitet tillsam-

n Rektor Eva Åkesson har, på förslag från respektive vetenskapsområdes

mans med SLU en av deltävlingarna i Forskar
Grand Prix. Vi söker forskare och doktorander som
vill delta i årets tävling den 29 september. På fyra
minuter ska du berätta om din forskning så fängslande, inspirerande och pedagogiskt som möjligt.
Publiken och en jury bedömer dina insatser och
utser en vinnare som går vidare till finalen i Stockholm, som arrangeras av Vetenskap & Allmänhet,
Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.
Anmäl dig genom att skicka ett meddelande till 
gunilla.sthyr@udm.uu.se där du beskriver din
forskning med högst 100 ord. Fem deltagare väljs
ut till i tävlingen i Uppsala. Sista anmälningsdag är
den 1 juni.
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harpa. Mellan verken berättar
Stefan Karpe om Debussys liv.
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, kl
19. Fri entré.
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TILL SIST

 lektorsförsamling, beslutat att utse Torsten Svensson, Stellan Sandler och
e
Johan Tysk till vicerektorer för ytterligare en treårsperiod – från den 1 juli i år
till den 30 juni 2020.
Till ställföreträdande vicerektorer för samma mandatperiod utses Anna
Singer, Mats Larhed och Marika Edoff.
Vicerektorerna ingår i rektors ledningsråd och är dessutom ordförande i
områdesnämnden för respektive vetenskapsområde.

Konferens om pedagogisk utveckling
n Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds till en ä
 mnes- och områ-

desöverbryggande konferens med temat ” Bildning, utbildning och faktaresistens – universitetets roll i s amhället”. Konferensen äger rum den 12/10. Sista
anmälningsdag: 28/9.
Mer information: mp.uu.se.

HALLÅ DÄR
JAKOB BERGLUND
ROGERT,

universitetsadjunkt vid institutionen för speldesign, som är med
och arrangerar Gotland Game
Conference den 29–30 maj.

Spelmässa
på Gotland
1 Vad är Gotland Game
Conference?

– Det är en spelmässa öppen för allmänheten där
våra studenter visar upp sina
projektspel. Det kommer
många inbjudna från spelvärlden, både spelindustrin,
alumner och akademiker.
2 Hur många studenter är
inblandade?

– Det är cirka 200 studenter. Alla studenter på
programmens första och andra år har en projektkurs där
de ska producera fungerande spel. Förstaårsstudenterna gör ett arkadspel och studenterna på andra året gör
ett spel som går att ta till
spelmarknaden, i praktiken
blir det ofta 3D-spel.
3 Vad är konferensens
höjdpunkt?

– Det är galaceremonin
när juryns beslut om vinnare i nio olika kategorier
presenteras. Flera av studentprojekten brukar få
möjlighet att representera
och tävla på andra spelmässor runt om i världen.
4 I år pågår mässan under två dagar, vad beror
det på?

– Det finns ett behov hos
lärarna att utbyta erfarenheter och Gotland Game Conference är ett bra tillfälle
eftersom vi har gott om besökare från hela Europa. Vi
utökar därför mässan med
programpunkter för lärare.
Anders Berndt

gotlandgameconference.com

”Det handlar om blod, svett och tårar men bortom
detta en vision om en bättre framtid som fler borde
bry sig om att försöka formulera.”
ULF DANIELSSON, professor i teoretisk fysik, om klimatkrisen i Dagens Nyheter kulturdebatt den 12/5.

Nyutgiven kunskap
för lata dagar
Sommaren står för dörren och vad passar
bättre att ta med sig ut till hängmattan
eller badstranden än läsning signerad
Uppsala universitet? Universen bjuder
på ett u
 rval av nyutgivna böcker med
universitetsanknytning som både kan
inspirera och ge ny kunskap.

Det ostyrda univer
sitetet? Perspektiv
på styrning, autonomi
och reform av
svenska lärosäten

och de problem som
det innebär att tänka
sig universitet som i någon mån ostyrda. Kapitlen bygger på forskning
om kollegialitet och linjestyrning, mätsystem
och utvärderingar för
intern organisering, liksom den ökade betydelsen av kommunikation och PR.

Författare:
Linda Wedlin,
Josef Pallas (red.)
Förlag: Makadam
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En antologi där tolv
forskare inom företagsekonomi och statskunskap diskuterar vad
självständighet betyder
och hur svenska universitet och högskolor organiserar sig för
att vara självständiga
och rationella organisationer. Författarna undersöker svårigheterna
med att styra universitetens olika verksamheter genom policy och
övergripande reformer

Universitetets idé:
sexton nyckeltexter
Författare: Thomas
Karlsohn (red.)
Förlag: Daidalos

Boken samlar ett antal
texter som på olika vis
försöker formulera den
idémässiga grunden för
forskning och högre utbildning som traditionellt har kallats för ”uni-

ka åtaganden presenteras i ljuset av det ansvar
som legitim förvaltning
av demokratin innebär.

versitetets idé”. Läsaren
möter ett antal texter
som är typiska uttryck
för sin tid och samtidigt
källor att inspireras av i
samtidens debatt.
Vårt klot så ömkligt
litet
Av: Ulf Danielsson
Förlag: Fri tanke

Universitetet
under uppsikt
Författare: Lars Engwall
Förlag: Dialogos

Här belyser författaren
framväxten av de allt
mer omfattande systemen och metoderna för
granskning av akademisk verksamhet. Dessutom diskuteras bland
annat resursfördelning
mellan lärosäten, rekryteringsprinciper och
konflikten mellan stark
kvalitetskontroll och nytänkande. Möjliga framtida förändringar i form
av nya huvudmän för
universitet och högskolor, förändrade undervisningsformer och
sammanslagningar tas
också upp.

Ulf Danielsson förklarar
naturvetenskapen och
fysiken bakom klimatforskningen för att ge
läsaren en uppfattning
om hur det egentligen
ligger till med vår jord.
Han söker efter sanningen om jordens tillstånd, om någon sådan
går att finna. I jakten
på lösningar på vår tids
stora problem blickar
han åter ut mot rymden
och frågar sig om där
finns andra typer av liv
och civilisationer.

Mänskliga rättigheter i
det offentliga Sverige

Tempel och kulthus i
det forna Skandinavien
Författare: Anders Kaliff
och Julia Mattes
Förlag: Carlsson

Var utövade människor
sin religion i Skandinavien under vikingatiden
och tidigare? Vid källor, på berg eller heliga
lundar, eller fanns det
också särskilda byggnader för den religiösa
kulten? Och fanns verkligen templet i Gamla Uppsala? Boken bjuder på en färd genom
historien, från stenålderns dödshus till medeltidens stavkyrkor,
med avstickare till Sydostasiens andehus och
1800-talets romantiska
måleri.

Av: Anna-Sara Lind
och Elena Namli (red.)
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsdatum: 30 maj
2017

Här tas ett helhetsgrepp om det ansvar
som det allmänna har
för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Ledande forskare och
specialister förklarar och diskuterar vad
mänskliga rättigheter
innebär rättsligt, politiskt och etiskt. Flera
grundläggande rättighetsperspektiv relateras till det offentliga
uppdraget och både internationella och svens-

Geten i Sverige.
Kulturhistoriska och
samtida perspektiv
Av: Katharina Leibring, Ingvar Svanberg (red)
Förlag: Institutet för språk
och folkminne

Åtta forskare från olika
områden tecknar här
en bild av tamgetens
betydelse och tillvaro i
Sverige från stenålder
till våra dagar ur ekonomiska, kulturhistoriska,
språkliga och veterinärmedicinska perspektiv.

Svenska för
internationella
medarbetare
Efter sommaren startar en ny
omgång av ”Swedish for Academics”. Det är en uppdragsutbildning på 7,5 högskolepoäng
som vänder sig till internationella medarbetare. Kursen ger
de som inte har svenska som
modersmål en möjlighet att
lära sig grunderna i språket
och samtidigt få en inblick i det
svenska samhället och kulturen.
Kursen ”Swedish for Academics” vänder sig till lärare och forskare som vill
passa på att lära sig svenska när de är
på plats i Uppsala.
– Det är inte alltid så lätt att komma
igång med språket när alla pratar engelska på jobbet. Det
här är en möjlighet
att lära sig grunderna
för att kunna prata lite
med sina kollegor på
svenska och är också
ett sätt att komma in
Linnéa
i samhället, säger LinFröberg
néa Fröberg Idling,
Idling
kursansvarig vid institutionen för nordiska språk.
Kursen ges på fyra olika nivåer och
de deltagare som redan har kunskaper i svenska kan göra ett diagnostiskt prov för att placeras i rätt grupp.
– På nivå ett och två fokuserar vi
på grundläggande grammatik och sådant som är bra att kunna i vardagen.
När de kommer upp på nivå tre och
fyra fortsätter vi med att träna på att
få flyt i språket, berättar Linnéa Fröberg Idling.
Kursen pågår under en termin med
två lektioner i veckan för nivå ett och
två. På nivå tre och fyra ges en lektion i veckan.
– Vi gör utvärderingar efter varje
termin och de som har gått kursen
brukar vara jättenöjda. Vi försöker
anpassa innehållet efter deltagarnas
önskemål och ser allt fler sökande, säger Linnéa Fröberg Idling.
Nästa omgång startar i september
med sista ansökningsdag den 28 augusti. Det ges även en intensivkurs i
augusti som har sista ansökningsdag
den 26 juli.
Kurserna kostar 7 500 kr och avgiften betalas av medarbetarens institution eller motsvarande.
Josefin Svensson

www.nordiska.uu.se/
admissions/courses/swedish/
swedish-academics/
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PROFILEN
/ANNA-KLARA LINDEBORG
”Sydostasien är en region som är
väldigt intressant för universitetet”,
menar Anna-Klara Lindeborg som tar
över som universitetets representant
vid lokalkontoret i Vietnam.

Universitetets
representant
i Sydostasien
n Titel: Projektledare vid

 vdelningen för internationell
a
samordning.

n Fritidsintressen: Motion,

 aturen, barnen, läsa
n
och se på film.

n Senast sedda film:

Den allvarsamma leken
av Pernilla August.

n Bäst med Sydostasien:

 änniskor är välvilliga
M
och lätta att komma inpå livet.
Deras temperament är ganska
likt det svenska.

n Ser fram emot: Värmen och att

slippa regnkläder för barnen.

n Kommer att sakna: Kollegor

på plats.

n Projekt inför flytten: Börja

lära mig vietnamesiska.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

n Övrigt: Kontakta gärna

Anna-Klara Lindeborg om
du har eller vill utveckla
samarbeten i Sydostasien.

Bygger upp
närvaron i
Sydostasien
I augusti byter Anna-Klara Lindeborg miljön
i Uppsala mot ett kontor en våning ovanför den
svenska ambassaden i Hanoi. Hon är universitetets
nya representant i Vietnam med uppdrag att
utveckla närvaron i Sydostasien.
I AUGUSTI GÅR FLYTTLASSET. Anna-Klara Lindeborg tar
med sig familjen och flyttar till Hanoi och arbetet vid
universitetets representationskontor de närmaste två åren.
Universitetets kontor i Hanoi startades hösten 2014
och Anna-Klara Lindeborg började arbeta deltid i Hanoi på distans när dåvarande representanten Detlef
Clöwe gick i pension. Från augusti har hon tjänstledigt på heltid från sin ordinarie tjänst vid universitetsförvaltningen.
– Jag har ett brinnande intresse för internationella
frågor. Tidigare har jag jobbat mycket utomlands, fram-

för allt i i Laos. Jag skrev min avhandling i kulturgeografi där och har många kontakter och är insatt i regionens politik. När möjligheten att söka den här tjänsten
dök upp tvekade jag inte. Jag och min man hade länge
pratat om att söka arbete i regionen eftersom min man
är infektionsläkare.
KONTORET STARTADE I SAMBAND med en uppdragsutbildning och rektor Eva Åkesson har beslutat om fortsatt verksamhet i minst två år till.
– Sydostasien är en region som är väldigt intressant

för universitetet. Det är ett område med stark ekonomisk tillväxt och många väljer att åka utomlands för
att s tudera. I dagsläget har vi mest samarbeten i Hanoi men jag vill att vi når ut mer utanför huvudstaden och också till andra länder i Sydostasien och kanske södra Kina.
I Hanoi kommer hon att arbeta med att utveckla nätverk och projekt inom både utbildning och forskning,
men också vara en knutpunkt för studentrekrytering.
Det går inte att ta miste på att Anna-Klara Lindeborg
brinner för att utveckla samarbetet, under intervjun antecknar hon ivrigt idéer som dyker upp under samtalet.
– Jag blir så engagerad, det finns så många möjligheter, säger Anna-Klara Lindeborg medan hon antecknar. Men vi måste bli bättre på att synliggöra vad
som görs i Sverige.
KONTORET BISTÅR EN RAD projekt, bland annat ett samarbete mellan europeiska och vietnamesiska universitet där huvudsyftet är att öka anställbarheten för vietnamesiska studenter.
– Vi har också ett spännande gemensamt program
på gång. De är inte helt lätta att få till stånd men det
här är mer praktiskt genomförbart eftersom studenterna ska läsa tre år i Vietnam och ett år i Uppsala och
får både en kandidatexamen i Vietnam och en i Uppsala. Om det fungerar väl kan vi använda samma modell inom andra utbildningar, hoppas Anna-Klara Lindeborg och fortsätter att skissa planer på utbyggnad
av kontakter inom forskning.
Där kan det göras mer och hon berättar om pågående diskussioner om att fler lärosäten ska ingå i Hanoi-kontoret.
– Vi kan samarbeta mer kring internationalisering
mellan lärosäten i Sverige. Det skulle öka Sveriges
styrka på plats i till exempel Vietnam, menar hon.

Anders Berndt

