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Äntligen!
Segerstedthuset  
invigdes den  
1 september 
med musik, tal  
och öppet hus. 

Hur blir man en 
bättre lärare?  
SID 4

Universitetens 
styrning ett hett 
debattämne
SID 7

Musik och 
teknik ger nya 
möjligheter
SID 12

Hela universitets- 
förvaltningen under samma 

tak i Segerstedthuset. 
SID 8

Ledaregenskaperna  
är särskilt viktiga.

Gunnar Svedberg, ordförande i rekryteringsgruppen och 
vice ordförande i konsistoriet, om den pågående  

rekryteringsprocessen av rektor. SID 6 
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EN NY TERMIN HAR börjat. Vi har väl-
komnat våra recentiorer både i Upp-
sala och Visby. Gatulivet har fått 
rätt medelålder igen och olika språk 
hörs i varje gathörn – aldrig förr har 
vi haft så många internationella stu-
denter som sökt till vårt universitet. 
Faktiskt är de nu fler än innan avgif-
terna infördes.

Många av de nya studenterna har 
hittat till Segerstedthuset, som invig-
des vid terminsstarten. Vi kan redan 
konstatera att huset har potential att 
bli det nav, mitt i universitetet, som 
avsetts. Samlandet av administratio-
nen kommer att förenkla samarbete 
och dialog. Det kommer höja kvali-
teten på stödet till kärnverksamhe-
ten och göra det mer effektivt, ly-
hört och professionellt. Själv gläder 

jag mig åt att jag träffar fler medarbetare i Segerstedt-
huset på en dag än jag tidigare gjorde på en vecka.

En annan byggnad – Humanistiska teatern – står 
också klar. Teatern ska vara en gränslös arena för bild-
ning och nytänkande med det öppna samtalet som 
utgångspunkt. I vår värld av snabba förändringar och 
turbulens har vi en unik position. Vi ska ta ansvar och 
vara en positiv kraft som kan bidra till förståelse, ut-
veckling och analys när omvärlden ibland tycks rusa 
och rasa. Vi behöver höja nivån på diskussionen och 
debatten. 

MEN EN NY TERMIN betyder inte bara nystarter och in-
vigningar. Det finns också kontinuitet och fortsätt-
ning. Vi arbetar vidare med resultaten av Kof17 som 
tydliggör vad vi kan göra för att bli ännu bättre. Vårt 
konsekventa kvalitetsarbete fortsätter. 

Att det snart är valår märks allt tydligare. Flera vik-
tiga utredningar pågår: styrning och resursfördelning 
samt internationaliseringen av högre utbildning och 
forskning skärskådas. Flera remisser kom lite överras-
kande under sommaren, till exempel breddat delta-
gande och styrelsernas storlek. Frågorna är viktiga och 
vi fortsätter påpeka hur viktigt det är med ökade ba-
sanslag och autonomi, samt att utbildningens frihet 
är minst lika viktig som forskningens.

VI BEHÖVER 
HÖJA NIVÅN PÅ 
DEBATTEN

”I vår värld  
av snabba 

förändringar 
och turbulens 
har vi en unik 

position.”
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”Jag är en problem-
lösare”, säger Anna 
Rutgersson. 

Jag ser som min uppgift  
att skapa mötesplatser och 

engagera andra.
ANNA RUTGERSSON, professor i meteorologi och 
 rektorsråd för hållbar utveckling.
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Lars Oestreicher, universitetslektor vid 
institutionen för informationsteknologi, 
hjälper Saga Karlsson att skapa musik 
med hjälp av moderna IT-lösningar. 
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I KORTHET

Nya studenter välkomnas
n Det var fullsatt i S:t Nicolai ruin i 
Visby när höstens nya studenter häl-
sades välkomna. Det bjöds bland an-
nat på musik följt av tal från rektor 
Eva Åkesson, rektorsråd Olle Jans-
son och studentkåren Rindis ordfö-
rande Micaela Janatuinen. I Uppsala 
välkomnades de nya studenterna vid 
den traditionsenliga reccemottag-
ningen i universitetshuset.

Tack för din medverkan!
n I våras genomfördes en läsvärdesun-
dersökning av Universen och ni var to-
talt 545 medarbetare som tog er tid att 
svara på webbenkäten. Resultaten vi-
sar bland annat att sju av tio ger Uni-
versen det sammanfattande omdömet 
”bra”. Det är samma utfall som vid den 
förra undersökningen som gjordes 2011. 
Det är också roligt att se att en av fem 
(21 procent) ger Universen omdömet 
”mycket bra”, vilket är en fördubbling 
jämfört med 2011. Enkätsvaren ger en in-
dikation om vad ni vill läsa mer om och 

vilka typer av nyheter ni föredrar att läsa 
på webben respektive i papperstidning-
en. Vi i redaktionen har fått en hel del att 
fundera vidare kring i arbetet med att ut-
veckla Universen och internkommuni-
kationen vid universitetet. Stort tack för 
ert engagemang!
Josefin Svensson, redaktör

n Undersökningen genomfördes av Gul-
lers Grupp på uppdrag av kommunika-
tionsdirektör Pernilla Björk. Datainsam-
lingen pågick mellan den 24 april och 

den 15 maj 2017. Totalt har 545 personer 
medverkat i enkätundersökningen, vil-
ket motsvarar en svarsfrekvens på 40 
procent.

Har du synpunkter på Universen?  
Hör gärna av dig till redaktionen:  
universen@uadm.uu.se

Nytt centrum 
för medicinsk 
teknik 
Medtech Science and Innovation, 
som invigdes i början av somma-
ren, är resultatet av en noggrann 
genomgång av befintlig kompe-
tens inom medicinsk teknik vid 
universitetet. En målsättning är  
att samla styrkorna inom några 
specifikt utvalda områden. 

Fakultetsövergripande samarbeten med 
universitetssjukhus och näringsliv är inte 
ovanligt inom området medicinsk teknik, 
i Uppsala finns ett månghundraårigt re-

gionalt samarbete. Men vicerektorerna 
Stellan Sandler och Johan Tysk har ta-
git ett steg längre och skapat ett gemen-
samt centrum tillsammans med Region 
Uppsala och Akademiska sjukhuset. En 
professor och tre universitetslektorer an-
ställs för att bygga upp verksamhet inom 
fyra specifika områden: strålterapi, medi-
cinsk sensorteknik, datorstödd kirurgi och 
implementering av ny medicinsk teknik 
inom vården.

Det sista området finns inte på andra 
håll i landet. Målet är att ta reda på vad 

VI BEHÖVER 
HÖJA NIVÅN PÅ 
DEBATTEN
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ÅR ...
... fyller det tekniskt-naturvetenskap-
liga basåret vid Uppsala universitet i 
år. Sedan starten har runt 4 000 stu-
denter gått utbildningen. Tre av fyra 
har fortsatt med universitetsstudier 
inom naturvetenskap och teknik.

som fördröjer det praktiska införandet av 
ny teknik i vården och minska dessa bar-
riärer för att öka patientnyttan. Man blir 
också först med att skapa förenade univer-
sitetslärartjänster med sjukhuset inom det 
tekniska området, på liknande sätt som 
många läkartjänster är i dag. En helt ny 
högskoleingenjörsutbildning, med stora 
delar förlagd på sjukhuset, kommer också 
att kopplas till centret och forskningen.

Centrumet kommer fysiskt att ligga 
på Akademiska sjukhuset. Inledningsvis 
består det av en lokal som ska vara mö-
tesplats med regelbundna träffar, föreläs-
ningar och diskussioner. Lite längre fram 
kommer man att få tillgång till kontor 
och en lokal för viss laborativ verksam-
het och möten med patienter. 

– Detta är startskottet på en långsik-
tig satsning där alla är vinnare: patienter, 
forskare, studenter och andra aktörer i 
regionen. Det kommer att bli en miljö 
som attraherar kompetens, säger Fredrik 
Nikolajeff, universitetslektor vid institu-
tionen för neurovetenskap och förestån-
dare för det nya centrumet.
Anneli Waara
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”Detta är startskottet på en långsiktig satsning 
där alla är vinnare”, säger Fredrik Nikolajeff, 
universitetslektor vid institutionen för neuro-
vetenskap och föreståndare för Medtech 
Science and Innovation. 

Föreningen Campus Gotlands rid-
dare och rektor Eva Åkesson leder de 
nya studenterna genom Visby till S:t 
Nicolai ruin.

Placeringstapp  
i världsrankningar
n I 2017 års rankning från Jiao 
Tonguniversitetet i Shanghai hamnar 
Uppsala universitet på plats 63 som 
ett av tre svenska lärosäten på topp-
100-listan. Förra året fanns Uppsa-
la universitet med på plats 60. När 
QS-rankingen publicerade sin lista 
för 2018 i början av juni fanns Uppsa-
la universitet med på plats 112, mot 
plats 98 förra året.

– Uppsala universitet tappade 20 
placeringar när denna lista ändrade 
metod 2015. Vi tog tillbaka några pla-
ceringar i fjol, och nu tappar vi några. 
Samtidigt är det marginella föränd-
ringar på de bakomliggande indika-
torerna från år till år. Vi föredrar för-
stås alltid att ligga på 100-listan, men 
drar inte stora växlar på enstaka upp- 
eller nedgångar på dessa listor, säger 
prorektor Anders Malmberg.
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 Johan Wickström är 
pedagogisk utvecklare och 
biträdande enhetschef vid 

enheten för universitets-
pedagogik.

FO
TO

: M
IK

A
EL

 W
A

LL
ER

ST
ED

T

AKTUELLT/PEDAGOGIK I FOKUS

Hur blir man en bättre lärare?  
En möjlighet är att själv sätta sig  
i skolbänken för att utveckla sin 
pedagogiska kompetens. Enheten 
för universitetspedagogik erbju-
der inte bara kurser. Här kan hela 
lärarkollegier få hjälp med att ut-
veckla sin undervisning och sina 
lärarkompetenser genom skräd-
darsydd kompetensutveckling. 

Johan Wickström har erfarenhet både 
som pedagogisk utvecklare och univer-
sitetslärare, precis som övriga anställda 
som jobbar med pedagogisk utveckling 
vid enheten för universitetspedagogik. 
En del av strategin är att vissa av med-

arbetarna ska arbeta deltid som uni-
versitetslärare samtidigt som de jobbar 
som pedagogiska utvecklare, för att be-
hålla kontakten med studenterna och 
verksamheten. 

ARBETET INNEBÄR MÅNGA MÖTEN med 
lärare och andra medarbetare.

– Vi erbjuder bland annat en högsko-
lepedagogisk grundkurs som är ganska 
känd. Det finns ett krav på att alla uni-
versitetets lärare ska ha genomgått en 
tio veckors högskolepedagogisk utbild-
ning eller motsvarande och doktorander 
som undervisar ska ha minst fem veckors 
sådan utbildning. De nyanställda lärare 
som inte uppfyller universitetets krav 

på högskolepedagogisk utbildning kan 
komplettera med kurser i efterhand, sä-
ger Johan Wickström. 

Enheten för pedagogisk utveckling 
håller inte bara kurser. De kommer gärna 
ut till institutioner och stöttar prefek-
ter och lärare, till exempel i samband 
med nya digitala verktyg.

– Vi ser oss som samarbetspartners 
och konsulter. Vi för en dialog och ini-
tierar ett utvecklingsarbete och sedan 
överlämnar vi till institutionen som ar-
betar vidare på egen hand, gärna med 
stöd från oss, säger Johan Wickström.

SEDAN UNGEFÄR ETT ÅR tillbaka erbju-
der också enheten något som kallas an-
passad kompetensutveckling, en sorts 
hybrid mellan en kurs och en konsul-
tation. I dialog med studierektorer och 
lärare skräddarsys en kurs som till ex-
empel kan handla om examinationer 
eller studentaktivering. Kursen, som 
ges lokalt på institutionen, ger ock-
så formell högskolepedagogisk meri-
tering.

– Det är bara att kontakta oss så ord-
nar vi gemensamt en anpassad kurs – alla 
ser olika ut och de kan variera i längd. 
Vi utgår från nationella rekommenda-
tioner, något som i förlängningen också 
garanterar nationell jämförbarhet, säger 
Johan Wickström.  

Enheten jobbar även med aktiv stu-
dentmedverkan, handlägger universi-
tetets pedagogiska priser och Uppsala 
universitets pedagogiska program. Man 
är också remissinstans för interna och 
externa pedagogiska frågor.

– Universitetets ledning signalerar 
att det är ett prioriterat område, den 
pedagogiska utvecklingen vid Uppsala 
universitet ska vara högklassig. Vi kän-
ner att vi har stöd och vårt mål är att 
tillhandahålla flexibla former för upp-
tagna lärare som vill meritera sig.

– Det vore också intressant att be-
driva forskning inom vårt eget område 
– pedagogisk utveckling. Det skulle vara 
en utmaning, men säkert också mycket 
utvecklande för området och för univer-
sitetet, säger Johan Wickström.
Birgitta Sinder Wilén

Proffs på 
pedagogisk 
utveckling

Mer om kvalitetsutveckling
n Enheten för universitetspedagogik är 
en del av avdelningen för kvalitetsut-
veckling vid universitetsförvaltningen. 

Läs mer och anmäl dig till kurser i pe-
dagogisk utveckling på medarbetarpor-
talen. Där finns även information om an-
passad kompetensutveckling: mp.uu.se
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JENNY BECKMAN, 
universitetslektor vid institutionen 
för idé- och lärdomshistoria och mot-
tagare av 2017 års pedagogiska pris 
inom området teologi, humaniora och 
utbildningsvetenskap.

1. Att ständigt ompröva undervisning-
en och lärarrollen, och fundera över för-
utsättningar och motiveringar för un-
dervisningen. Att inte luta mig tillbaka, 
utan fundera på om det som har funge-
rat förut kanske behöver ändras, stuvas 
om eller bytas ut, eller om jag ska börja 
om från början.

2. Helt själviskt: Allt jag lär mig. Av 
kollegor, av att leta material, teman, ex-
empel och ingångar, och av studenter-
na allra mest.

3. Att lyssna och våga vara tyst. Att 
vänta in reflektioner, frågor och kritik 
som för diskussionen vidare. Inte minst 
ett tips till mig själv, eftersom jag lätt 
blir engagerad och vill prata!

MAGNUS HELLQVIST,  
universitetslektor vid institutionen 
för geovetenskap och mottagare av 
2017 års pedagogiska pris inom om-
rådet matematik, naturvetenskap och 
teknik.

1. Det är en stor utmaning att hitta 
en bra balans mellan vad som är viktigt 
kontra hur detta bäst genomförs i un-
dervisningen. Det är också en stor ut-
maning att finna kontakten med de som 
är i gruppen och få igång en dialog i 
stället för en passiv situation. 

2. Mötet med andra människor och 
att få lära ut sådant som jag själv tycker 
är viktigt, intressant och roligt. Att få bi-
dra med kunskap och redskap för att ar-
beta med viktiga frågor för mänsklighe-
ten i dag och i framtiden och se hur det 
hänger ihop med jordens och männis-
kans historia. 

3. Ofta är varje ny grupp man mö-
ter helt olik en annan och det kan vara 
svårt att hålla sig till samma väg som ti-
digare. Jag betraktar varje grupp som 
börjar en kurs som ett gemensamt pro-
jekt där jag är projektledaren som mås-
te hitta den bästa dynamiken för grup-
pen. På det sättet blir varje ny kurs och 
grupp unik och kunskap, lärande och 
olika individers förutsättningar får plats. 

MALIN LÖFSTEDT,  
universitetslektor vid teologiska insti-
tutionen och mottagare av 2017 års fria 
pedagogiska pris på temat ”Undervis-
ning som utvecklar etisk kompetens”.

1. En stor utmaning är att nå alla stu-
denter i undervisningen, särskilt om det 
är stora grupper. En annan är att, givet 
den relativt korta tid man har att under-
visa på (som ju är ett faktum inom huma-
niora), göra kloka didaktiska val. Det vill 
säga välja så bra material, upplägg och 
undervisningsmetoder som möjligt för 
bästa möjliga resultat.  

2. Att man får möta så många fantas-
tiska människor och tillsammans disku-
tera viktiga och intressanta frågor. Man 
lär sig mycket och det är otroligt roligt. 
Jag går ofta från undervisningspass med 
ett leende på läpparna för att det har va-
rit så kul!

3. Variation är alltid bra! Det borgar för 
att fler tar till sig undervisningen. Varia-
tion kan man exempelvis skapa genom 
att lägga in små korta diskussionspass på 
föreläsningar, bryta av seminarier med 
diverse korta övningar eller varför inte 
skicka ut studenterna på en kortare pro-
menad för att lösa ett problem eller be-
svara en fråga?

SUSANNE S:T CLAIR RENARD, 
universitetslektor vid juridiska institu-
tionen och mottagare av 2017 års pe-
dagogiska pris inom området juridik 
och samhällsvetenskap.

1. Att hitta balans i undervisning och 
yrkesliv. Skapa förutsättningar för det 
akademiska samtalet, oavsett undervis-
ningsmetod, ämne och nivå. Våga prö-
va nya undervisningsmetoder, våga stå 
emot. Den digitala teknikens spännan-
de möjligheter hindrar inte att en mått-
lig dos av gammalt hederligt föreläsan-
de ibland är ett oslagbart sätt att öppna 
nya dörrar.

2. Känslan av att göra något me-
ningsfullt samt friheten i professionen. 
Kombinationen är oslagbar och en ga-
rant för utveckling och god kvalitet.

3. Lita på dig själv och på studenter-
nas förmåga. Ibland blir det inte riktigt 
som man tänkt sig, men det ordnar sig 
alltid på slutet!
Josefin Svensson

1. VAD ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN  
SOM LÄRARE?

Vi måste ge studenterna förutsätt-
ningar att fortbilda sig hela sitt yr-
kesliv, menar Martin Wohlin, 2017 
års pedagogiska pristagare inom 
medicin och farmaci.

– Jag betraktar undervisning som en 
form av aktivism och utbildar framti-
dens läkare utifrån de behov av föränd-
ring jag upplever i vården. Med vår tids 
accelererande utveckling innebär det allt 
mer att hjälpa studenterna att själva ta 
ansvar för sin fortbildning och att lära 
dem kommunicera, förmågor som re-
dan i dag är oumbärliga i sjukvården, 
säger Martin Wohlin

I november tar han emot Uppsala uni-
versitets pedagogiska pris inom medicin 
och farmaci. Själv såg han inte utnäm-
ningen komma, men hans mångåriga en-
gagemang i läkarprogrammet torde ha 
gjort sitt för att sänka oddsen. Martin 
Wohlin har även varit en drivande kraft 
i att integrera interprofessionellt lärande 
vid grundutbildningarna inom medicin 
och farmaci och har verkat för att ge ak-
tiv studentmedverkan en självklar plats 
i undervisningen. Något han personli-
gen ser som nödvändiga komponenter 
i skolningen av morgondagens läkare.

– Digitaliseringen övertar allt fler ar-
betsuppgifter och vården utgör inget un-
dantag. Artificiell intelligens och digitala 
stödsystem används redan för diagnos-
tisering och behandling, vilket innebär 
att personalen kan hjälpa fler och få mer 
tid för empati och kommunikation med 
patienter och anhöriga. Framstegstak-
ten kräver dock att studenterna klarar 
att aktivt söka och ta in ny information 
hela sitt yrkesliv. Det omvandlar det pe-
dagogiska uppdraget från kunskapsför-
medling till en mer coachande funktion, 
menar Martin Wohlin.

EN SÅDAN OMSTÄLLNING KAN emeller-
tid försvåras om man ska tro på de dra-
matiska förändringar i studentpopu-
lationen som många universitetslärare 

hävdar. Till exempel anses webbens 
lättillgängliga utbud av information 
decimera yngre generationers vilja att 
läsa böcker, något som i sin tur påstås 
begränsa deras förmåga att tillgodogöra 
sig komplexa resonemang.

– Jag kan bara utgå från läkarpro-
grammets studenter som onekligen har 
stora personliga resurser, men digitalise-
ringen bidrar till att många inte längre 
når djupt nog i sitt kunskapssökande. 
Samtidigt har utbildningssystemet viss 
skuld i detta då det snabbt ökande an-
talet studenter kräver en effektivise-
ring, vilket medfört att vi examinerar 
studenternas förståelse av avancerade 
sjukvårdsprocesser med metoder som 
snarare mäter detaljer. Det ger tvety-
dig feedback, kan påverka studiemo-
tivationen och i värsta fall uppmuntra 
till fusk och plagiat!

RISKEN ÄR, RESONERAR Martin Wohlin, 
att framtidens läkare och sjuksköter-
skor nöjer sig med ”kokbokskunskaper 
med bäst före-datum”, en begränsning 
som kan få katastrofala följder varje 
gång de ställs inför situationer som av-
viker från det normala.

– Hur man än vrider och vänder på 
det så återkommer vi till vikten av att 
förmedla det egna ansvaret för läran-
det och att utveckla bättre system för 
feedback. 

I nuläget förespråkar han problemba-
serad undervisning som ger studenten 
utrymme att själv upptäcka och fylla 
sina kunskapsluckor, men han är över-
tygad om att vi snart får se stora för-
ändringar. 

– Omvärlden kommer att tvinga 
både utbildningsväsende och sjukvård 
till många blickar i kristallkulan, men 
i en föränderlig värld är behovet av ut-
bildning det enda konstanta. Att  pe-
dagogiken äntligen tycks klättra på den 
akademiska agendan ger åtminstone mig 
gott hopp om framtiden.
Magnus Alsne

Uppdrag 
i förändring

2. Vad är det bästa med lärarjobbet?
3. Vad är ditt bästa undervisningstips?

Martin Wohlin, specialistläkare och universitetslektor i 
akutsjukvård vid institutionen för medicinska vetenskaper, 
är 2017 års pedagogiska pristagare  
inom medicin och farmaci.
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AKTUELLT

Tidsplan klar för 
lönerevision 
n Arbetsgivaren och de fackliga or-
ganisationerna är överens om tids-
planen för nästa lönerevision som 
innebär att nya löner kommer att 
betalas ut i februari 2018. De nya lö-
nerna gäller från och med den 1 ok-
tober 2017. Inför lönerevisionen ska 
alla medarbetare erbjudas antingen 
ett lönesamtal eller ett lönesättande 
samtal. Det senare gäller de som är 
medlemmar inom Saco-S-området 
och som arbetar vid universitetsför-
valtningen, universitetsbiblioteket, 
UU Innovation, Nationellt centrum 
för kvinnofrid (NCK) eller internre-
visionen.  

Träffa upphandlings-
enheten på campus 
n Enheten för upphandling och in-
köp vid ekonomiavdelningen anord-
nar öppet hus vid olika campus med 
början vid BMC den 22 september 
och vid Ångströmlaboratoriet den 6 
december. Presentation av enheten 
samt information om verksamheten 
står på programmet. Det finns också 
möjligheter att ställa frågor om upp-
handling och inköp. 

Humanistiska teatern 
nominerad till Årets 
bygge 2018
n Humanistiska teatern har blivit no-
minerad till ”Årets bygge 2018” av tid-
ningen Byggindustrin. Tidningen no-
minerar 20 projekt under hösten och 
enligt nomineringen är Humanistiska 
teatern ”en aula som både är storsla-
gen och intim på samma gång”. 

Huset stod färdigt i våras och 
kommer att tas i bruk i oktober. 

– Vi ville få ett rum för hela uni-
versitet som har det humanistiska 
samtalet i botten. När de första skis-
serna kom 2013 var det tredje gång-
en gillt för frågan, och äntligen kom 
ett beslut om ett genomförande, sä-
ger Margaretha Fahlgren, professor 
i litteraturvetenskap.
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Vid konsistoriets möte den 5 okt-
ober beslutas det vem som ska  
föreslås som Uppsala universitets 
rektor efter årsskiftet. Rekryte-
ringsgruppen jobbar just nu med 
att intervjua potentiella kandida-
ter för att ta fram de namn som 
ska presenteras för hörandeför-
samlingen den 21 september. 

Rekryteringsgruppen har före sommaren 
diskuterat namn på kandidater till rektors-
posten och sållat fram åtta personer som 
de träffar för intervjuer under början av 
höstterminen. 

– Det har kommit in förslag via tre olika 
kanaler. Dels har vi det traditionella an-
sökningsförfarandet där man skickar in en 
ansökan, sedan har man även kunnat an-
mäla sitt intresse till rekryteringskonsul-
ten. Vi har också fått in förslag via nomi-
neringar främst inom rekryteringsgruppen, 

berättar Gunnar Svedberg, ordförande i 
rekryteringsgruppen och vice ordförande 
i konsistoriet. 

Bland de åtta kandidater som gått vi-
dare till intervju finns det representanter 
från alla tre grupperna. 

– Det finns både 
interna och externa 
kandidater av båda 
könen, säger Gunnar 
Svedberg. 

Namnen är däre-
mot inte offentliga i 
det här skedet av re-
kryteringsprocessen.

– Det är fortfa-
rande en sluten pro-
cess, mycket bero-

ende på att de som anmält intresse eller 
nominerats kanske ännu inte bestämt om 
de vill ställa upp och kandidera offentligt, 
säger Gunnar Svedberg.

De personer som rekryteringsgrup-
pen finner mest lämpade kommer sedan 
att presenteras för utfrågning av höran-
deförsamlingen den 21 september. Då 
blir också namnen på dessa kandidater 
offentliga. 

– När hörandeförsamlingen lämnat sitt 
yttrande går vi tillbaka och diskuterar i re-
kryteringsgruppen och lämnar sedan vårt 
förslag till konsistoriet. I samband med 
konsistoriets möte den 5 oktober bestäms 
det vem som ska föreslås till regeringen 
som sedan fattar beslut.

När rektor är utsedd inleds rekryte-
ringsprocessen av prorektor enligt i prin-
cip samma modell. Skillnaden är att det 
är konsistoriet, inte regeringen, som fat-
tar beslut om prorektorsposten. 

– En anledning till att prorektorspro-
cessen ligger senare är att det är viktigt att 
den som blir rektor också får ett ord med 
i laget om vem som föreslås som prorek-
tor, säger Gunnar Svedberg.

HAN TYCKER ATT SAMARBETET i rekryte-
ringsgruppen har fungerat bra och menar 
att ledamöterna har varit överens om vil-
ka kandidater som ska kallas till intervju. 

När det gäller den kravprofil som sat-
tes upp för rektorstjänsten så betonar han 
att goda ledaregenskaper är det som de 
lagt mest vikt vid. 

– Det ska vara en mycket bra akade-
misk ledare som själv är professor och har 
varit en duktig forskare och lärare med 
erfarenheter och kontakter med det om-
givande samhället. Ledaregenskaperna 
är särskilt viktiga. Det har till exempel 
kommit in flera nomineringar där perso-
nen i fråga kanske är en duktig forskare 
men inte har tillräcklig erfarenhet av le-
darskap inom akademin. 
Josefin Svensson

Kommande steg  
i rekryteringsprocessen
n September 2017: Samråd med konsis-
toriet sker om kandidater till rektorspos-
ten. Rekryteringsgruppen presenterar 
sitt förslag till kandidater för hörande-
församlingen den 21 september.
n Oktober 2017: Extra konsistoriesam-
manträde den 5 oktober där rekryte-
ringsgruppen presenterar ett samlat 
förslag utifrån samrådet med hörande-
församlingen. Konsistoriet beslutar om 
förslag till regeringen. Processen för 
att utse prorektor startar i rekryterings-
gruppen.
n Okt/nov 2017: Hörande av prorektors-
kandidater.
n Nov/dec 2017: Regeringen utser rektor.
n December 2017: Konsistoriet utser 
prorektor vid mötet den 12 december. 

Ledaregenskaperna 
är särskilt viktiga”

Gunnar Svedberg.

”

Det är ännu oklart vem 
som ska bära rektors-
kedjan nästa år. Kedjan, 
som används av rektor 
vid högtidliga tillfällen, 
skänktes till universi-
tetet av Oscar II vid 
universitetets 400-års-
jubileum år 1877. 
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Hur ska universiteten styras för att 
bäst utvecklas till autonoma och 
oberoende organisationer? Det 
är ett hett debattämne i dag. Vid 
Uppsala universitet finns expert -
kunskap, bland annat inom stats-
vetenskap och företags ekonomi.

Den senaste tiden har det kommit fem 
böcker på temat, som har redigerats el-
ler skrivits av forskare knutna till Upp-
sala universitet. I juni samlades några av 
dem till ett halvdagsseminarium på Eko-
nomikum.

En av dem var Shirin Ahlbäck Öberg, 
docent i statskunskap. Tillsammans med 
några kollegor har hon skrivit boken ”Det 
hotade universitetet”, som granskar den 
nya högskolepolitiken.

– Resurstilldelningen styrs av samma 
marknadsprinciper som har varit ledande 
inom näringslivet sedan 80-talet – tron på 
det starka ledarskapet som ska ”styra upp” 
verksamheten, genom att öka effektivite-
ten och kvalitén. Man måste syna sådana 
anspråk, säger hon. 

Ett exempel är de ökade kvalitetskra-
ven inom högre utbildning, där det säl-

lan diskuteras vad kvalitet är och hur det 
kan mätas.

– Vem avgör vad som utgör väl utfört 
arbete? Det finns en konflikt mellan hur 
politikerna, professorerna och brukarna 
definierar det. Hur många studenter som 
klarar våra kurser – är det kvalitet? Det 
kan vara precis tvärtom och indikera att 
man ställer låga krav. Det är en avprofes-
sionalisering som tagit ifrån de akade-
miska lärarna rätten att avgöra vad som 
utgör ett väl utfört arbete.

AUTONOMIREFORMEN 2011 innebar en de-
centralisering där mer makt förflyttades 
till lärosätena. Men lokalt har det tvärtom 

inneburit en centra-
lisering, menar Shi-
rin Ahlbäck Öberg. 
Många beslut fattas 
av ledningen i stället 
för i fakultetsnämn-
der och andra kolle-
giala organ.

– När vi proble-
matiserar det gör 
vi det inte för att 
vi tycker att allt ska 
vara kollegialt styrt. 
Vissa frågor lämpar 
sig bättre för linjen, 
som ordningsfrågor, 
ekonomi och arbets-
rätt. Men vi är inte 
vilken statlig verk-
samhet som helst, 
det finns en särart.

Kerstin Sahlin, 
professor i företags-

ekonomi, är aktuell med boken ”Kolle-
gialitet – en modern styrform”, som hon 
skrivit tillsammans med Ulla Eriksson-
Zetterquist.

– Kollegialitet behöver beskrivas och 
förklaras. Nu har det börjat diskuteras 
mer, bland annat till följd av de här fem 
böckerna.

Även hon upplever ett hot mot kol-
legialiteten vid dagens universitet och 
högskolor. I den mån kollegialiteten finns 
kvar gör den det i form av ”öar” tillsam-
mans med andra styrformer som mana-
gement, byråkrati och intern demokrati.

KANSKE ÄR DET SÅ att just mångfalden 
av styrformer och perspektiv är det som 
präglar universitetsvärlden. Josef Pallas, 
professor i företagsekonomi, har gått ut 
till dekaner och frågat: ”Vad är ett univer-
sitet? Vad är idén bakom universiteten?”

– Det var slående hur stora skillnader 
det var mellan svaren, inte bara mellan 
dekaner utan i en och samma intervju 
kunde dekaner ge uttryck för olika idéer. 
Alla dekaner tyckte att mångfalden av 
perspektiv var viktig. Det var viktigt att 
upprätthålla en organisation som kunde 
bevara mångtydigheten samtidigt som 
det fanns en profession.
Annica Hulth

Universitetens
styrning ett hett 
debattämne

Shirin Ahlbäck 
Öberg.

Kerstin Sahlin.

n Det hotade universitetet 
– Shirin Ahlbäck Öberg, Li 
Bennich-Björkman, Jörgen 

Hermansson, Anna Jarstad, 
Christer Karlsson, Sten Wid-
malm (red).
n Universitetets idé –  
sexton nyckeltexter  
– Thomas Karlsohn (red).

n Kollegialitet – en  
modern styrform  
– Kerstin Sahlin, Ulla  
Eriksson-Zetterquist.
n Universitet under  
uppsikt – Lars Engwall.

n Det ostyrda universitetet?  
– Perspektiv på styrning,  
autonomi och reform av 
svenska lärosäten  
– Linda Wedlin, Josef  
Pallas (red).

Fem aktuella 
böcker
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Universitetens 
styrning diskuteras 
i fem nyutgivna 
böcker som skrivits 
eller redigerats av 
forskare vid Uppsala 
universitet.

Miljömärkt  
lokalvård
I slutet av augusti samlades 
universitetets omkring 120 
 serviceassistenter för att fira  
att lokalvården sedan i juni är  
certifierad enligt miljömärk-
ningen Svanens kriterier.

– Vi ville skapa en bättre arbets-
miljö för oss själva, och även bidra 
till universitetets miljöarbete. Vi har 
bland annat minskat mängden ke-
mikalier som hanteras och förbätt-
rat våra rutiner och arbetsmetoder. 
Vi har också fasat ut farliga kemi-
kalier och jobbat med kompetens-
utveckling, säger Gun Ekman, chef 
för lokalvårdsenheten.

En konkret följd av certifie-
ringsprocessen är till exempel att 
medarbetarna vid universitetsför-
valtningen numera inte har några 
personliga papperskorgar.

– Vi försöker minska använd-
ningen av plastpåsar. Genom att ta 
bort de personliga papperskorgarna 
ökar källsorteringen och vi använder 
mindre plast, förklarar Gun Ekman.

Målet är att hela universitetet på 
sikt ska fasa ut de personliga pap-
perskorgarna och enbart använda 
gemensamma återvinningsstationer.

– Men det föll sig naturligt att 
börja med förvaltningen som ju flyt-
tat till nya lokaler, säger Gun Ekman.

MILJÖANPASSNINGEN AV lokalvården 
påbörjades under våren 2016 och det 
är lokalvårdsenheten som tillsammans 
med enheten för miljö och fysisk ar-
betsmiljö vid byggnadsavdelningen 
har drivit arbetet. Processen kring 
certifieringen är ett bra exempel på 
ett gränsöverskridande samarbete 
inom universitetet, menar miljösam-
ordnare Anna Sandström.

– Arbetet med att upprätthålla 
certifieringen kommer givetvis att 
fortsätta och innebära ett ännu skar-
pare fokus på dessa frågor inom lo-
kalvården, som även kommer att få 
effekter på andra delar av universi-
tetets verksamhet, säger hon.
Josefin Svensson

VAD  
ÄR SVANEN? 

Svanen är Nordens 
officiella miljömärke. Det 
drivs på uppdrag av re-
geringen, utan bransch- 

eller vinstintresse. 

Gun Ekman (längst till höger) är chef 
för lokalvårds enheten.
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PÅ JOBBET

Välkommen till 
Segerstedthuset
Den 1 september var det dags för invigning av Segerstedthuset, 
universitetsförvaltningens nya byggnad. Efter att ha varit 
utspridda på nio olika adresser i Uppsala jobbar nu för-
valtningens omkring 600 medarbetare under samma tak. 

– ÄNTLIGEN STÅR VI här. För nästan tre år 
sedan stod jag med en spade i handen 
och tog det historiska första spadtaget, 
inleder rektor Eva Åkesson.

– Då talade vi om hur administratio-
nen ska ge universitetet det bästa möjliga 
stödet genom att samla förvaltningen i 
ett öppet och välkomnande hus. Nu är 
det upp till bevis, fortsätter hon. 

Med en trumpetfanfar framförd av 
Uppsala University Jazz Orchestra in-
vigs så universitetsförvaltningens nya hus. 
Många besökare är på plats och medar-
betare vid andra delar av universitetet 
är inbjuda till öppet hus med guidade 
turer under dagen. 

– Vi har beställt 1 000 kanelbullar så 
jag hoppas att det blir många som kom-
mer och hälsar på oss i dag, säger kom-
munikationsdirektör Pernilla Björk.

BAKOM DEN LÅNGA RECEPTIONSDISKEN på 
entréplanet håller det nyinrättade ser-
vicecentret till. 

– Det känns jätteroligt att jobba här. 
Jag var tidigare på IT-avdelningen och 
nu när vi är samlade på samma ställe 
har jag fått en massa nya kollegor, säger 
Lena Andersson, receptionist.

Hennes kollega Rose-Marie Evers-
dijk håller med. 

– Vi ska ju jobba både som studiein-
formatörer och receptionister. Just nu 
går vi dubbelt för att lära av varandra. 

Medarbetarna i servicecentret var 
bland de första som flyttade in och har 
jobbat i huset sedan i början av juli. Det 
mesta fungerar bra, men det är fortfa-
rande saker som behöver komma på plats.

– Besökssystemet är inte igång ännu. 
När det fungerar blir det smidigare att 
hantera besöken. Det har också varit lite 
rörigt med konferensrummen där all tek-
nik inte är installerad ännu, säger Har-
riet Brunnberg, informatör. 

– Men jag tror inte att studenterna 
har berörts av det här. De har fått bra 
service och många har tyckt att det är 
roligt att komma hit och se det nya hu-
set, säger Lena Andersson.

 Förutom servicecentret finns det även 
en restaurang och ett mötestorg på en-
tréplanet där alla inom universitetet kan 
boka möten. 

BYGGNADEN ÄR KONSTRUERAD som en tri-
angel med ett trapphus i varje hörn för att 
korta kommunikationsvägarna. I mitten 

finns atriet som ger ljus och överblick. 
Av de 600 medarbetare som jobbar i 
huset har omkring 100 valt att arbeta 
aktivitetsbaserat, det vill säga utan per-
sonliga arbetsplatser. Övriga medarbe-
tare sitter i mindre öppna kontorsland-
skap eller har fasta kontor. 

Ulf Westerlund, projektkoordina-
tor vid kansliet för naturvetenskap och 
teknik, har varit på plats i tre veckor.

– Jag har suttit på BMC tidigare och 
det var inte förrän jag kom hit som jag 
förstod att jag hade saknat närheten till 
kollegorna, både här på kansliet och vid 
övriga förvaltningen.

Han har hittills bytt arbetsplats un-
der dagen beroende på vad han jobbar 
med för stunden.

– Det här arbetssättet passar mig per-
fekt. Jag brukar börja med att kolla mina 
mail och planera arbetsdagen i närhe-
ten av kaffeautomaten. Beroende på 
arbetsuppgift väljer jag sedan arbets-
plats. Ofta sätter jag mig här där man 
får prata. Om jag behöver läsa igenom 
ansökningar eller annat går jag till det 
tysta rummet. 

Ylva Bäcklund, chef för enheten för 
forskningsstöd vid kansliet för natur-

vetenskap och teknik, trivs också med 
det nya arbetssättet.

– Jag tycker att det är fantastiskt. 
Jag är så glad att vi valde att arbeta 
aktivitetsbaserat. Vi har möjlighet att 
sitta i olika miljöer och kontaktytorna 
är många fler. Det kvarstår en del tek-
niska problem, men jag utgår från att 
det kommer att fungera på sikt. 

Annika Sundås Larsson, projektle-
dare för Segerstedthuset vid byggnads-
avdelningen, är glad över att huset nu 
tas i bruk. 

– Det känns jätteroligt! Många med-
arbetare har varit positiva när de flyt-
tat in även om det naturligtvis blir en 
period av osäkerhet när man byter ar-
betsplats. Men jag känner att det finns 
mycket positiv energi.

TEXT: JOSEFIN SVENSSON   FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Det är den ameri-
kanske konstnären 
Spencer Finch som 
står bakom idén med 
de mångfärgade 
karuselldörrarna vid 
entréerna. 
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Bakgrund
n Universitetsförvaltningen hade länge 
varit trångbodd och utspridd på nio 
olika adresser i Uppsala. En ny byggnad 
behövdes under mottot ”en förvaltning 
för ett universitet”.
Den första lokalutredningen påbörjades 
2008. Därefter utlystes en tävling om 
att få gestalta huset. Vann gjorde 3XN, 
en dansk arkitektbyrå, som i december 
2010 fick uppdraget att vidareutveckla 
sitt förslag. Detaljplanen för området 
vann laga kraft i juni 2014 och den 8 ok-
tober togs det första spadtaget. Seger-
stedthuset stod klar i våras och inflytt-
ningen har skett under sommaren. 

Inredning
n Inredningen har utformats av Indi-
cium inredningsarkitekter i samarbete 
med universitetet och arkitektbyrån. 
Mycket av inredningen är specialritad 
för att passa ihop med husets arkitek-
tur. Naturen är förebild för formspråket 
och avspeglas i såväl materialval, färg, 
bordsskivor, möbler och andra detaljer.

Miljö
n Huset har byggts med en stark miljö- 
och energiprofil. Det innebär bland 
annat effektiv energianvändning, sunda 
materialval, tyst inomhusmiljö och god 

ventilation. På taket finns solceller som 
bidrar till energiförsörjningen och i an-
slutning till huset finns laddningsplatser 
för elbilar och elcyklar. Ett återvinnings-
projekt har varit en viktig del av flytten 
och en stor del av kontorsmöblerna från 
lokalerna på S:t Olofsgatan har fått ny 
användning. 

Hitta
n För att hitta rätt, inte bara i Seger-
stedthuset utan vid alla universitetets 
campus, finns en ny digital karttjänst 
som tagits fram av byggnadsavdel-
ningen. Den gör det enkelt att via en 
dator, surfplatta eller smart telefon hitta 

från punkt A till B, både inom och mel-
lan universitets olika campus. Det finns 
pekskärmar vid huvudentréerna på uni-
versitetets campus samt QR-kodtavlor 
vid de mindre entréerna.
www.uu.se/map

Namnet
n Huset har fått sitt namn efter Torgny 
T:son Segerstedt (1908-1999), som var 
rektor vid Uppsala universitet under pe-
rioden 1955–1978. 

För att skapa variation, men också för att göra det lättare att hitta, har 
man valt att ha en signalfärg på varje våningsplan: blått, gult, grönt 
eller rött. Många av möblerna är specialritade för huset. Här sitter Ylva 
Bäcklund och Ulf Westerlund i en möbel designad för mindre möten.

Universitetsledningen 
och omkring 600 med-

arbetare vid universitets-
förvaltningen jobbar  

i Segerstedthuset.

ETT SAMARBETE
Projektet är ett samarbete  

mellan Akademiska hus och  
Uppsala universitet. Akademiska 

hus har investerat cirka 700  
miljoner kronor i bygget.  

Universitetets kostnader för 
bland annat inventarier och AV-

utrustning uppgår till cirka  
94 miljoner kronor. 
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FORSKNING

Att skapa 
hållbara besök
Med Gotland som utgångspunkt 
ska ett tvärvetenskapligt forsk-
ningsprojekt utforska vad håll bara 
besök kan vara och hur de kan 
skapas ur regionala, nation ella 
och globala perspektiv. 

– Det här är den största forsk-
ningssatsningen inom området  
i Sverige, säger Owe Ronström. 

 Idén om att starta upp ett forsknings-
projekt kring hållbara besök dök upp 
våren 2015. 

– Vi satt i rektorsrådet Olle Janssons 
rum där han hade utsikt över Visby 
hamn, och kom att fundera kring kryss-
ningskajen som ska byggas här. Det blev 
sedan utgångspunkten för projektet, be-
rättar Owe Ronström, professor vid in-

stitutionen för kulturantropologi och 
etnologi.

– Men det är inte kryssningsindustrin 
som ska undersökas, det är snarare så att 
det här är positionen utifrån vilken vi be-
traktar världen, fortsätter han.

Forskarna ska utifrån ett lokalt per-
spektiv undersöka globala frågor som 
kan handla om allt ifrån förflyttningar i 
sin bredaste mening till motsatsen, det 
vill säga de som tar emot besökare. Det 
finns en hel del forskning om både mig-
ration och turism, men de som tar emot 
besökare är ett betydligt mindre utfors-
kat område, menar Owe Ronström. 

– Vårt projekt är inte en studie av de 
besökta, och inte heller av besökarna. 
Studien ligger snarare i gränssnittet – 
vad händer här när många människor 

förflyttar sig och vad uppstår då på en 
viss punkt?

FORSKNINGEN SPÄNNER ÖVER ett brett 
tvärvetenskapligt fält och berör områ-
den som rättvisa och makt, representa-
tion, positioner och identifikation, håll-
barhet, ekologi och naturresursbruk samt 
kulturarv och kulturvård.

Ett delprojekt tar till exempel avstamp 
i turismen och handlar om hur besökare 
och besökta upprättar varandra och vad 
det skapar för olika roller och positioner.

– Vi vet att många människor är tu-
rister ibland. Vi vet också att det finns 
en viss obekvämhet i den positionen, 
ändå utsätter man sig för det. Många är 
också obekväma med att bli besökta i 
stor skala, säger Owe Ronström. 

Här genomförs forskningen bland an-
nat genom deltagande observationer där 
en forskare jobbar som guide i Visby för 
att samla in data.

Ett annat exempel är frågan om vat-
tentillgången på Gotland.

– En intressant fråga är till exempel 
med vilken rätt en stor näring, som till 
exempel kryssningsindustrin, kräver till-
träde till olika rum och resurser utan att 
bidra något särskilt till miljön. 

Forskningsprogrammet ska medverka 
till att utveckla och etablera hållbara per-
spektiv inom besöksindustrin och sam-
verkar därför med både lokala och na-
tionella aktörer.

– Vi samarbetar till exempel med 
världsarvssamordnaren i Visby och med 
Region Gotland, säger Owe Ronström.

PROJEKTET STARTADE UPP 2016 och har i 
ett första skede finansiering från univer-
sitetet till slutet av 2017. Just nu ingår 
26 forskare i gruppen.

– Det här är den största forsknings-
satsningen inom området i Sverige. Am-
bitionen är att det ska bli ett långsik-
tigt projekt som kan omfatta upp till 40 
personer. Det går inte att adressera så-
dana här frågor i ett tvåårigt perspektiv, 
vi måste fortsätta att bygga upp den här 
miljön, säger Owe Ronström. 
Josefin Svensson 

Forskningsprogrammet ska bland 
annat medverka till att utveckla och 
etablera hållbara perspektiv inom 
besöksindustrin. ”Vi samarbetar 
till exempel med världsarvssam-
ordnaren i Visby och med Region 
Gotland”, säger Owe Ronström, 
professor vid institutionen för kul-
turantropologi och etnologi. 
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1
Hur har kärnkraftskatastrofen 
påverkat djurlivet?

– Kärnkraftsolyckor har en 
enorm påverkan på människor och i natu-
ren. Men den akuta påverkan varar några 
veckor eller månader och sedan minskar 
graden av radioaktivitet dramatiskt. Den 
är fortfarande 20 eller 100 gånger högre 
än här, men redan två år efter olyckan 
fanns där många djur i zonen som verkade 
må bra. Nu, 30 år senare, är det ett para-
dis för djur, som vargar, vildhästar, 
hjortar och grodor. Vi vill förstå 
vad det är som händer där.

2
 Och varför stu-
derar ni just 
grodor?

– Groddjur är intres-
santa eftersom de lever ett 

dubbelliv, både i vattnet och på land. Och 
grodor förflyttar sig inte så mycket, så man 
kan nästan koppla en individ till ett litet 
område och den exakta strålningsnivån 
i det området, antingen på land eller på 
botten av en damm. 

3
Tittar ni efter genetiska för-
ändringar i grodorna?

– Ja, vi tittar både efter tecken 
på anpassning till att leva med strålning 
och efter mutationer som kan påverka 

dem på något sätt. En hypotes är att 
djuren i Tjernobyl lever kortare 

liv, eftersom de ackumulerar 
strålning. Men så länge de 
lever länge nog att repro-
ducera sig är det bra, det 
borde inte vara något stort 
problem.

4
Vad kan vi lära av detta?

– Eftersom inga människor 
är där, finns det ingen jakt, inga 

besprutningar och inget jordbruk. Sorg-
ligt nog verkar det som om människans 
miljöpåverkan på vissa sätt är större än 
en kärnkraftskatastrof. Självklart inte i 
det akuta skedet, men på lång sikt. Det-
samma gäller Fukushima i Japan – en min-
dre olycka som ligger närmare i tiden. Vi 
planerar att åka dit också för att följa vad 
som händer från början.
Annica Hulth

Användningen av kejsarsnitt har 
skjutit i höjden vid Muhimbili Na-
tional Hospital i Tanzania, vilket 
ökar risken för komplikationer. 
Forskare i Uppsala och Dar es  
Salaam har tillsammans utvecklat 
en metod att förbättra vården.

Att arbeta i team och involvera perso-
nalen – barnmorskor, läkare och andra 
– har visat sig vara ett framgångsrecept. 
Med hjälp av kliniska utvärderingar och 
interventioner har förlossningsvården 
förbättrats, visar en ny avhandling av An-
drew Mgaya.

Som forskarstudent har han haft två 
handledare. Huvudhandledare är Bir-
gitta Essén vid institutionen för kvin-
nors och barns hälsa och bihandledare 
är Hussein Kidanto vid hälsovårdsminis-
teriet i Dar es Salaam. Han försvarade 
själv sin avhandling i Sverige 2009 och 
det var starten för samarbetet.

– Det handlar om forskning och un-
dervisning i samarbete mellan ett lågin-
komstland och ett höginkomstland. Det 
är ett ömsesidigt utbyte av kunskap, sä-
ger Hussein Kidanto som brukar under-
visa svenska studenter i global hälsa när 
han besöker Uppsala. 

Birgitta Essén leder forskargruppen 
som utvecklar tekniker och verktyg för 
att förbättra förlossningsvården i Tan-
zania. 

– I slutändan handlar det mycket om 
att öka kunskapen på plats, berättar hon.

Andrew Mgayas avhandling fokuse-
rar på att göra kejsarsnitt på rätt indika-
tion i rätt tid, för att undvika allvarliga 
konsekvenser både för modern och bar-
net. I Tanzania görs totalt fem procent 
av förlossningarna med kejsarsnitt, men 
vid Muhimbili-sjukhuset är siffran tio 
gånger högre – hela 50 procent.

– När det görs många felaktiga kej-
sarsnitt leder det till fler komplikatio-
ner, säger Andrew Mgaya.

I avhandlingen har han testat en me-
tod att ändra beteenden och rutiner ge-
nom att involvera vårdpersonalen. Under 
studiens gång förbättrades både diagnos-
tiken och det medicinska omhänderta-
gandet inför kejsarsnitt.
Annica Hulth

4 FRÅGOR TILL GERMAN ORIZAOLA,
forskare i zooekologi vid institutionen för ekologi och genetik.

Grodorna trivs 
i Tjernobyl

Samarbete kan förbättra 
förlossningsvården 

Unik patologiatlas för 
cancerforskare
n Nyligen lanserades en unik patolo-
giatlas som blir tillgänglig för forska-
re över hela världen. Den kartlägger 
cancerrelaterade gener och öppnar 
en ny väg mot individanpassad can-
cerbehandling. Arbetet leds av pro-
fessor Mathias Uhlén vid SciLifeLab, 
KTH och utvecklas i samarbete med 
medarbetare vid bland annat Upp-
sala universitet. Analyserna med data 
från 8 000 patienter och fem miljo-
ner patologibaserade bilder täcker 
in alla humana gener involverade i 
17 vanliga cancerformer och visar 
konsekvenserna av deras respektive 
protein nivåer för patientöverlevnad. 

Nyblivne doktorn Andrew Mgaya (i mitten) har haft två handledare: Hussein Kidanto  
i Dar es Salaam och Birgitta Essén i Uppsala.
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”The Virginia lines” är en framavlad 
hönspopulation.

Patologiatlasen öppnas nu för forskare 
över hela världen.

Internetstöd hjälper  
deprimerade föräldrar 
n Stöd via internet kan hjälpa för-
äldrar till barn med cancer att han-
tera symptom på traumatisk stress 
och depression. Det visar en ny stu-
die vid institutionen för kvinnors och 
barns hälsa. En del av föräldrarna i 
studien fick genomgå ett tio veck-
ors självhjälpsprogram på internet 
med stöd via e-post från en psyko-
log, medan andra lottades till att stå 
på väntelista och ta del av program-
met senare. Resultaten visar att för-
äldrar som fick tillgång till program-
met minskade sina symptom i högre 
utsträckning än de som stod på vän-
telista, även vid uppföljning tolv må-
nader efter programmet.

Genetiken bakom snabb-
växande kycklingar
n Vilka genetiska mekanismer har 
gjort det möjligt att avla fram dagens 
snabbväxande kycklingar? Genom 
att utnyttja en unik experimentellt 
framavlad hönspopulation, ”the Vir-
ginia lines”, har forskare vid Uppsa-
la universitet och Virginia Polytech, 
ledda av Örjan Carlborg, studerat 
hur det är möjligt att på bara 50 ge-
nerationer, avla fram kycklingar som 
vid åtta veckors ålder ökat femton 
gånger så mycket i vikt som andra 
kycklingar.
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Med hjälp av moderna IT-lösningar kan barnen på  
Årsta grundsärskola numera skapa musik på egen  
hand. Idén föddes på en Aimday och resulterade  
i ett samarbetsprojekt som öppnar nya möjligheter. 
TEXT: JOSEFIN SVENSSON   FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

AGA KARLSSON STRÄCKER sig efter 
det vita tangentbordet, lyfter upp 
det och stryker sakta över tang-
enterna. Musiken som strömmar 
ut ur högtalarna låter som en hel 
symfoniorkester. Vi befinner oss i 
det kombinerade musik- och mo-
torikrummet på Årsta grundsär-
skola där Saga Karlsson är elev. 
Sedan drygt ett år tillbaka deltar 

skolan i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Lars 
Oestreicher, universitetslektor vid institutionen för in-
formationsteknologi. 

Musik- och bildterapi är en viktig del av vardagen för 
skolans elever, bland annat som ett sätt att utveckla för-
mågan att uppfatta, ta in och bearbeta information. Men 
för barn med allvarligare funktionsnedsättningar kan 
det ofta vara svårt att hantera traditionella instrument.

– Många av de här barnen har grava funktionsned-
sättningar och små möjligheter till kommunikation. 
Men vi försöker fånga upp det de faktiskt kan göra 
och använda oss av det, berättar Lars Oestreicher.

Arbetet handlar mycket om att ta fram rätt verk-
tyg för varje barn snarare än att hitta ett instrument 
som passar alla. Målet är att eleverna ska kunna skapa 
musik på egen hand med hjälp av instrument och da-
torer anpassade efter deras förutsättningar. 

Idén föddes på en Aimday som arrangerades av 
Centrum för forskning om funktionshinder för några 
år sedan. 

– Vi träffades egentligen av en slump. Mitt möte 
blev inställt, så jag gick på ett annat möte i stället. Just 
den här dagen hade jag med mig en liten theremini, 
en synthesizer som man kan spela på utan att röra vid 
den, och jag träffade bland annat Eva Göthberg-Hed-
ström som är bildlärare på skolan. Vi började prata, 
och på den vägen är det, berättar Lars Oestreicher.

Han är verksam vid enheten för visuell information 
och interaktion vid institutionen för informationstek-
nologi och har arbetat mycket med interaktionsde-

Maximalt uttryck och minimal 
interaktion 

n Projektet går under namnet ”Maximalt uttryck och 
minimal interaktion (Mumin)”. Med hjälp av elektronis-
ka instrument och informationsteknologi blir musiken, 
bilden och det kreativa skapandet tillgängliga för barn 
med grava funktionsnedsättningar. Fokus i projektet 
ligger inte på tekniken, utan snarare på hur man kan 
stödja de olika barnens starka sidor med hjälp av exis-
terande och/eller specialdesignade kontroller.
n Aimday är en mötesform som utvecklats av Uppsala 
universitet med syftet att generera samarbeten mellan 
företag och forskare.

sign, det vill säga hur man kan utforma teknik för att 
den ska bli mer tillgänglig. I samarbete med Eva Göth-
berg-Hedström och Cajsa Litzell-Skogholt, skolans 
musiklärare, började de sedan prova några instrument 
i en pilotstudie tillsammans med tio barn på skolan.

– Det fungerade ju alldeles för bra, så vi var tvungna 
att komma på ett sätt att kunna fortsätta projektet. 
Så vi sökte och fick pengar från Vinnova, säger Lars 
Oestreicher.

Under året har de provat tekniken i samarbete med 
barnen och deras assistenter. De har bland annat ut-
vecklat ett joystick-baserat instrument som kopplas 
till en dator. En annan lösning är en så kallad Kinect-
kontroll som används för att kunna styra musiken ge-
nom att röra på kroppen. 

NÄR SAGA KARLSSON HAR avslutat sitt pass vid syntarna 
är det Jonathan Ljungbergs tur. Han spelar på ett helt 
annat sätt och använder kontrollen som en trumma. 

En av de största utmaningarna under projektets 
gång har varit att tolka elevernas önskemål.

REPORTAGE

– Vi jobbar därför mycket med alternativ kommu-
nikation. Eleverna är vana vid att svara med hjälpme-
del, till exempel genom att peka på en bild. Men här 
såg vi för första gången att de själva drog slutsatser 
som de inte kunnat göra eller uttrycka i andra sam-
manhang. Till exempel hur de skulle gå till väga för att 
få fram ett visst ljud, berättar Cajsa Litzell-Skogholt.

Eftersom tangentborden är känsligare än vanliga 
traditionella instrument kan eleverna åstadkomma 
många olika toner med små rörelser. Med datorns 
hjälp är det också enkelt att byta instrumentljud och 
få en större variation i musiken. 

– Det här blev som en ny dimension. De är helt 
och hållet sina egna kreatörer och skapar någonting 
själva utan att jag är med och ledsagar. Det gjorde 
mig väldigt lycklig att se, säger hon.

ATT INSTRUMENTEN LÅTER FINT är viktigt för att få re-
spons. Ett barn i gruppen vill till exempel alltid spe-
la i bluesskala och det krävdes musik med technoto-
ner för att få en annan pojke intresserad av att testa 
instrumenten. 

– Barnen vill inte ha enkla pipiga toner utan 
det ska vara riktiga instrumentljud och låta vack-

Musik och  
teknik ger nya 
dimensioner 

Jonathan Ljungberg 
använder tangentbordet 
som en trumma för att 
åstadkomma mycket ljud. 
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ert. Flera av dem visar när det är något de inte 
alls vill spela, och när vi byter ljud ser vi vad de 
föredrar. Men det har tagit mig nästan ett år att 
kunna börja läsa de små signaler det rör sig om, 
säger Lars Oestreicher.

EFTER LITE DRYGT ETT år är projektet i slutskedet. 
De har utarbetat en pedagogik samt en terapi-
manual och personalen vid skolan kan själva an-
vända utrustningen i den dagliga verksamheten.

– Det är viktigt att det inte blir för komplice-
rat, betonar han.

Projektet har rönt intresse hos andra aktörer 
och veckan efter Universens besök anordnar sko-
lan en studiedag för att fler ska upptäcka möj-
ligheterna. 

– Vi har fått flera förfrågningar, bland annat 
från Strängnäs kommun som vill implementera 
det här i sin dagliga verksamhet för vuxna med 
funktionsnedsättningar. Även gymnasiesärskolan 
på Fyrisskolan i Uppsala har hört av sig och vill 
bygga upp en liknande verksamhet. Så förhopp-
ningsvis är det här något som kommer till nytta 
för flera, säger Lars Oestreicher. 

Lars Oestreicher, 
Cajsa Litzell-Skogholt 
och Eva Göthberg-
Hedström har jobbat 
med projektet på 
Årsta grundsärskola i 
Uppsala.

LJUDLIGT
Eleverna använder  

flera olika tangentbord 
och instrument för att 

skapa ljud och  
nyanser.
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS 
n Kungl. Vetenskaps-Societeten 
delar ut Thuréuspriset på   
100 000 kronor till fyra fram- 
stående Uppsalaforskare:
Sascha Ott, professor i mole- 
kylär syntetisk kemi vid insti-
tutionen för kemi, får priset för 
sina framstående studier av dels 
biomimetiska modeller av hy-
drogenasenzyms aktiva säten, 
dels fosfaalkeners syntes och 
egenskaper.
Pernilla Åsenlöf, professor i  
fysioterapi vid institutionen för 
neurovetenskap, får priset för 
sina studier av hur beteende-
medicinska strategier kan inte-
greras med sjukgymnastiska åt-
gärder.
Neil Price, professor i arkeolo-
gi vid institutionen för arkeologi 
och antik historia, får priset för 
sin internationellt ledande  
vikingatidsforskning.
Håvard Hegre, Dag Hammar-
skjölds professor i freds- och 
konfliktforskning vid institutio-
nen för freds- och konfliktforsk-
ning, får priset för sin framstå-
ende forskning av avgörande 
betydelse för fred och utveck-
ling i världen.

n Klara Goedecke, doktorand 
vid Centrum för genusveten-
skap, tilldelas Karin Westman 
Bergs stipendium.

n Hans Lennernäs, professor i 
biofarmaci, tilldelas årets Hjär-
näpple, Uppsala universitets 
pris för framgångsrik kunskaps-
överföring. Han får priset för 
sin framgångsrika forskning 
kring läkemedelsutveckling, en 
forskning som karakteriserats av 
samverkan, nyttiggörande och 
innovation. 

n Christer Betsholtz, professor 
i vaskulär- och tumörbiologi vid 
institutionen för immunologi, 
genetik och patologi, får Anders 
Jahres stora medicinska pris 
2017.

PÅ GÅNG
20/9. Open Science in Swedish 
Life Science
This meeting gives participants 
a chance to learn about policy 
changes towards Open Science 
and data publishing, and the be-
nefits for individual scientists. 
Biomedicinskt centrum, Navet, 
SciLifeLab, kl 9–17.

20/9. Dissektionskonsert 
Lutenisten Pierre Nordahl före-
läser om hur 1600-talets världs-
bild visar sig i Gustavianums ar-
kitektur, i lutans konstruktion 
och i musikens uppbyggnad. 
Vuxna: 100 kr, studenter/senio-
rer: 50 kr, kl 19–22.

22/9. Martin H:son Holmdahl-
föreläsning
Human Rights in a Time of Glo-
bal Insecurity. Ambassadör Jan 
Eliasson, f.d. utrikesminister, am-
bassadör och vice generalsekre-
terare i FN, talar om sambandet 
mellan mänskliga rättigheter, 
utveckling och säkerhet. Rek-
tor Eva Åkesson inleder och an-
förande följs av diskussion med 
professor Peter Wallensteen. 
Universitetsaulan, kl 14.30–16.
 
23/9. Astronomins dag på  
Museum Gustavianum
Vi firar Astronomins dag och 
öppnar samtidigt utställning-
en ”Att mäta moln”, som produ-
cerats av Tokyos universitets-
museum. Forskare från Uppsala 
universitet föreläser, vi visar ut-

ställningen och erbjuder aktivi-
teter för hela familjen. 

23/9-24/9. Äppeldagar på  
Linnés Hammarby
Stor utställning med vanliga och 
ovanliga äpplen. Få dina äpplen 
sortbestämda. Lär dig om äp-
pelsjukdomar eller att beskära 
fruktträd. 

29/9. Forskar Grand Prix 
Tävling i bästa forskningspresen-
tationen. V- Dala nation, S:t Lars-
gatan 13, kl 17–19.
 
30/9. Johan Skytte Prize 
Winner’s Lecture by Professor 
Amartya Sen. Universitetshuset, 
sal X, kl 17.30–18. 

10–11/10. Konferens: Uppsala 
Health Summit
Tackle infectious disease thre-
ats. Prevent, detect, respond 
with a One Health approach. 

12/10 Konferens i universitets-
pedagogisk utveckling 
Läs hela programmet på  
 mp.uu.se

16/10. Sista anmälningsdag för 
vårens kurser och program 
Anmälan görs på  
 www.antagning.se

20/10. Olof Rudbeckdagen
Föreläsningar av framstående 
forskare inom psykisk ohälsa. 

Akademiska sjukhuset, Grönwall-
salen, ingång 70, kl 9.30–15.45.

27/10. Personalfest
Håll utkik efter mer information 
på medarbetarportalen:  
 mp.uu.se

TRYCKNINGS BIDRAG
Bidrag ur Vilhelm Ekmans uni-
versitetsfond
Fonden stödjer utgivandet av 
vetenskapliga arbeten författade 
av tillsvidaresanställda lärare vid 
Uppsala universitet och tjänste-
män vid universitets vetenskapli-
ga institutioner. 
Ansökan senast den 1/11 till:  
annika.windahlponten@ub.uu.se

Bidrag till tryck av vetenskapli-
ga arbeten i AUU:s serier
Ansökan senast den 1/11 till:  
annika.windahlponten@ub.uu.se

www.ub.uu.se

FRISKVÅRDS- 
TRÄNING 
Funktionell träning
Måndagar kl 11.15–12, lilla salen, 
Campus1477 Science park.

Mobility Flow
Tisdagar kl 7.30–8.15, lilla salen, 
Campus1477 Science park.
 
Styrka
Onsdagar kl 11.15–12, lilla salen, 
Campus1477 Blåsenhus.
 
Spinning
Torsdagar kl 16–16.45, spin-
ningsalen, Campus1477 Blåsen-
hus.
 
Yoga
Fredagar kl 7–8, lilla salen,  
Campus1477 Blåsenhus.

www.campus1477.se

n Utmaningen syftar till att sporra universitetets 
anställda till att cykla mer i tjänsten, men även till 
och från arbetsplatsen. Allt för att främja vår miljö 
och vår hälsa! Vinster kommer att lottas ut bland 
alla deltagare liksom till den som cyklat flest aktiva 
minuter. Utmaningen pågår mellan den 11 sept-
ember och 12 november. Läs mer: mp.uu.se

n Vill du få ditt namn på en stol i nybyggda Humanistiska teatern? Nu finns 
möjligheten för privatpersoner, företag och organisationer att sponsra en stol. 
För en gåva på 5 000 kronor får man sitt namn på en plakett på en av stolar-
na i Humanistiska teatern. Bidraget går oavkortat till aktiviteter och verksam-
het vid Humanistiska teatern. Förutom plaketten får man också ett tackdiplom 
och listas, om man vill, som givare på Humanistiska teaterns hemsida. 
 Läs mer: mp.uu.se 

n Fira universitetets 540:e födelsedag.   
Fredagen den 6 oktober: Festprogram i aulan kl 16. 
Lördagen den 7 oktober: Öppet hus kl 12–15. Myntkabinet-
tet håller öppet, visningar av de nyrenoverade rummen, 
föreläsningar. Födelsedagskonsert kl 15–16.15. 

Mer information finns på uu.se/kalendarium
Välkomna!

Delta i cykelutmaningen! Sponsra en stol

Universitetets födelsedag

1 Hur känns det?
– Jag är förstås väldigt 

glad! Det känns som ett er-
kännande av att jag försö-
ker skriva texter som kan 
vara tillgängliga för alla. 
Trots att jag har noter och 
hänvisningar i mina böcker 
är jag noga med att de ska 
vara begripliga.
2 Hur skulle du beskriva 
ditt författarskap?

– Jag forskar om 1700-  
talslitteratur och mitt för-
fattarskap handlar delvis 
om att försöka göra forsk-
ningen begriplig för moder-
na människor. 
3 Hur kom det sig att du 
började skriva skönlitte-
rärt?

– När jag var klar med 
min avhandling om Jo-
han Henric Kellgren 1988 
hade jag en del lösa trådar 
som jag funderade på vad 
jag skulle göra med. Jag un-
dervisade mycket och hade 
små barn, men när vi åkte 
utomlands under en period 
hade jag inte längre tillgång 
till mitt forskningsmaterial. 
Jag fick då tid att skriva min 
första roman, som ju är lite 
av en fortsättning på min 
avhandling om Kellgren.
4 Vad jobbar du med nu?

– Jag skriver bland annat 
på en biografi om Carl Mi-
chael Bellman och gör den 
sista artikeln i Romprojek-
tet som tidigare resulterat 
i boken ”Vi romantiska re-
senärer. Med Ellen Rydeli-
us i Rom”. 
Josefin Svensson

Burman  
årets Disa -
pristagare

HALLÅ DÄR  
CARINA BURMAN,  
författare, kulturskribent och 
docent i litteraturvetenskap 
vid Uppsala universitet. Hon 
får årets Disapris för sitt  
omfattande populärveten-
skapliga författarskap.

Fira Astronomins dag  
på Gustavianum.



UNIVERSEN 4 — 2017 15

FO
TO

: J
O

S
EF

IN
 S

V
EN

SS
O

N

FO
TO

: D
A

N
IE

L 
O

LS
SO

N

1 Vad gör Almedalsveckan till rätt 
forum för U-Fold?

– Framför allt ingår det i både 
Uppsala universitets och U-Folds 
uppgift att delta där samhällsdebat-
ten förs och att sprida våra forsk-
ningsresultat. Så när Visby varje år 
erbjuder världens största demokra-
tiska mötesplats är det för mig en 
självklarhet att tillvarata de möjlig-
heter som ges. Dessutom är det ett 
svårslaget tillfälle att synas, bygga 
nätverk och att föra ut kunskap.
2 Ser du en risk att drunkna i bruset?

– Det är utan tvekan en omgiv-
ning som kräver anpassning. För att 
locka journalister behövs kärnfulla 
ämnen i linje med rådande mediala 
strömningar. Högprofilerade delta-
gare med förmåga att nå ut till åhö-
rarna är ett annat dragplåster. 
3 Motsvarar resultatet de resurser 
som krävs?

– I Campus Gotland har Uppsa-
la universitet en ekonomiskt fördel-
aktig tillgång med bra lokaler mitt i 
Almedalen. Det är en plattform vi 
bör utnyttja bättre. Dessutom väger 
ett potentiellt Almedalsseminarium 
tungt i vetenskapliga ansökningar, då 
forskningsfinansiärer vet att det är 
ett effektivt sätt att sprida resultat.
4 Återvänder U-Fold till Almedals-
veckan 2018?

– Inom kort övertar nya kraf-
ter ledarskapet i vårt forum och jag 
kommer främst att bidra med min 
erfarenhet ur ett konsultliknande 
perspektiv. Men jo, oavsett skepnad 
är jag övertygad om att U-Fold gör 
en fullgod insats i Almedalen även 
nästa år.
Magnus Alsne

Missade du något av Uppsala uni-
versitets seminarier under Almedals-
veckan? Se dem i efterhand på:  
media.medfarm.uu.se/play/live/ 
almedalen

”Ett Almedals-
seminarium  
väger tungt”

HALLÅ DÄR
FRED NYBERG, 
seniorprofessor och koordinator för 
U-Fold, Uppsala universitets forum för 
forskning om läkemedels- och drog-
beroende.

Demokrati i fokus vid 
jubileumssymposium 

” Jag vill få forskare att våga förenkla och  
kommunicera kanske halsbrytande slutsatser  
utan för mycket ängsliga garderingar”
Författaren och kulturjournalisten MAGNUS LINTON om sitt nya jobb som ”writer-in-residence”  
vid institutionen för idé- och lärdomshistoria (SVT Kultur den 16/8). 

Knut och Alice Wallenbergs Stif-
telse, den största privata forsk-
ningsstiftelsen i Sverige, firar 100 
år. En del av firandet är ett veten-
skapligt symposium i Uppsala. 

Den 21 september hålls det vetenskapliga 
symposiet ”Human Progress in the 21th 
Century – dark and bright sides of demo-
cratization” vid Uppsala universitet. Det 
är en del av Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelses 100-årsfirande där ny forskning 
kring demokrati diskuteras. 

Stiftelsen har sedan den grundades 
1917 anslagit omkring 24 miljarder kro-
nor till svensk forskning, varav knappt tre 
miljarder till Uppsala universitet. Upp-
sala universitet är också det lärosäte som 
tilldelats flest individanslag. 

STIFTELSENS URSPRUNGLIGA MÅL VAR att 
främja vetenskap, handel, skog, industri 
och andra näringar i landet. Från och med 
1928 är ändamålet att gynna vetenskap-
lig forskning och utbildning av ”landsgag-
nelig” innebörd. Och det något otymp-
liga begreppet landsgagnelig, att vara till 
nytta för landet, är något som ligger både 
ordförande Peter Wallenberg Jr och verk-
ställande ledamot Göran Sandberg varmt 
om hjärtat.

– Det är viktigt att vi har med oss det 
ordet i de projekt vi stöttar. Vi vill vara det 
stöd som behövs för att utveckla svensk 
forskning långsiktigt, säger Peter Wallen-
berg Jr.

Han menar att stiftelsens utveckling 
har gått i linje med hur svensk forskning 
har utvecklats. 

I början gav man bidrag för att hjälpa 
universiteten att bygga upp lokaler för 
att kunna utföra forskning, sedan bidrog 
man till att utrusta lokalerna och i dag 
handlar det i hög utsträckning om att ge 
individuella anslag till forskare.

– Vi ger förutsättningslösa anslag till 
grundforskning. Det handlar någonstans 
om att vi vill att forskaren ska få använda 
sin nyfikenhet. Vi vet att det kommer re-
sultat från deras arbete oavsett om de hit-
tar det de trodde att de skulle hitta eller 
inte, säger han. 

– De flesta duktiga forskare har ett visst 
konstnärligt och lite anarkistiskt drag i sig. 
För dem är friheten viktig för att kreati-
viteten ska få fullt spelrum. Det är därför 
vi väljer ut individer genom en stenhård 
granskningsprocess, sedan får de full frihet. 
Jag tror att många är ganska nöjda med 
det arbetssättet, säger Göran Sandberg.

VETENSKAPLIG EXCELLENS ÄR i fokus och 
stiftelsen har ett omfattande ansöknings-
förfarande för att säkerställa att anslagen 
går till rätt personer. 

– Vi använder ordet excellens och 
tycker att det är väldigt viktigt att det är 
de som kan vara med och skapa föränd-
ring som ska få bidrag. Det finns ju en 
diskussion om att forskningen borde vara 
bredare, men vi söker excellent forskning, 
säger Peter Wallenberg Jr.

– Även under de kommande tio åren 
kommer individen att vara mycket i fo-
kus, säger Göran Sandberg.
Josefin Svensson 

Peter Wallenberg Jr och Göran 
Sandberg, ordförande respektive 
verkställande ledamot i Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse, kommer 
till Uppsala den 21 september. På 
målningen i bakgrunden syns Knut 
Wallenberg, som grundade stiftelsen 
för 100 år sedan. 

Jubileumssymposium 
med forskare från Uppsala 
universitet
n Symposiet äger rum den 21 septem-
ber kl 9-17 i sal X i universitetshuset. 
Medverkande forskare från Uppsala uni-
versitet är bland andra Håvard Hegre, 
Patricia Mindus, Elin Bjarnegård, Lisa 
Hultman, Joakim Palme och Peter 
 Wallensteen. 
 Hela programmet finns att läsa  
i kalendariet på: www.kva.se



PROFILEN 
/ANNA RUTGERSSON

DEN HÄR JUNIDAGEN ÄR det ganska tomt på institutio-
nen för geovetenskaper. Dörren är låst och de enda 
som syns till är några byggnadsarbetare som passar på 
att renovera när många är lediga. Anna Rutgersson är 
dock på plats i sitt tjänsterum någon vecka till innan 
även hon tar semester.

– Min utbildningsväg har varit ganska rak, allt har 
fallit på plats efterhand. Man kan säga att det rullat på. 
Att det blev just meteorologi och klimatforskning känns 
inte konstigt alls, jag är problemlösare och klimatför-
ändringar genererar problem, säger Anna Rutgersson.

Uppdraget som rektorsråd för hållbar utveckling har 

Anna Rutgersson haft i cirka ett och ett halvt år. Tan-
ken är att hon ska ägna 25 procent av arbetstiden åt 
det, resten går åt till ordinarie arbete på institutionen. 

– Rollen skulle kunna ta all min tid och mer där-
till, men för mig är det lagom med 25 procent. Jag ser 
som min uppgift att skapa mötesplatser och engagera 
andra, säger hon.

Hittills har uppdraget som rektorsråd genererat 
många diskussioner med forskare, universitetets led-
ning och andra intressenter och i höst inrättas ett håll-
barhetsråd med vetenskapsområdes-, universitetsför-
valtnings- och studentrepresentanter.

”Jag är en 
 problemlösare”

Anna Rutgersson vill skapa mötesplatser och  
engagemang för hållbar utveckling. Med det  
nyinrättade hållbarhetsrådet hoppas hon att det  
ska bli enklare att nå ut till hela universitetet.

– Det har varit både bra och mindre bra att hittills 
ha varit relativt ensam i den här rollen och att kunna 
påverka hur verksamheten bör organiseras. Att arbeta 
med det nya hållbarhetsrådet kommer att innebära en 
dialog på hög nivå och det blir också betydligt enk-
lare att nå ut i hela organisationen och att inspirera 
till tvärvetenskapliga samarbeten. 

DET PÅGÅR MYCKET FORSKNING inom hållbar utveckling 
vid universitetets olika avdelningar och institutioner. 
En del av rektorsrådets uppdrag är att försöka samla 
resurserna och initiativen för att samarbeta mer och 
bättre, både inom och utanför universitetet. En utma-
ning är att smalna av frågorna och koncentrera sig på 
några specifika områden istället för att försöka hitta 
lösningar på allt. 

– Ett förslag skulle kunna vara ett universitetsöver-
gripande forskningsinitiativ tillsammans med kommu-
nen som gäller hållbar stadsutveckling. Eller hållbara 
vattenresurser, eller global hälsa! Det finns mycket att 
arbeta med, både nationellt och globalt, för att skapa 
en bättre värld för våra barn och barnbarn, säger Anna 
Rutgersson entusiastiskt. 

Som forskare är hon van att fundera och noga pla-
nera innan ett projekt sjösätts. Det gäller att under-
söka hur saker hänger ihop så att man inte orsakar 
större skada än nytta.

– Vi får inte glömma vikten av förarbetet. Att göra 
en insats som är bra för en sak kan vara dåligt för nå-
got annat så det gäller att satsa tid och möda på ett sys-
temtänkande analysarbete, avslutar Anna Rutgersson.
Birgitta Sinder Wilén
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 ”Det finns mycket att arbeta 
med, både nationellt och 

globalt, för att skapa en 
bättre värld för våra barn 

och barnbarn”, säger Anna 
Rutgersson.

Professor och  
rektorsråd
n  Titel: Professor i meteoro- 

logi vid institutionen för geo-
vetenskaper och rektorsråd för 
hållbarhetsfrågor. 

n  Bor: I Stenhagen med man  
och två söner.

n  Fritidsintressen: Åka skidor, 
paddla, segla och vandra.  
Vara ute i naturen helt enkelt.

n  Nyligen läst bok: Swede Hol-
low, Ola Larsmos senaste. Lä-
ser gärna även samma böck-
er som barnen, det är kul att 
ha lite koll på ungdomslittera-
turen.

n  Gör mig glad: Barnen, härliga 
naturupplevelser.

n  Gör mig arg: Onödigt krångel, 
när människor inte är lösnings-
orienterade.

n  Styrka: Bra överblick, problem-
lösare.

n  Svaghet: Svårt att säga nej.
n  Ville bli när jag var liten: Lärare 

– som mamma.


