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I SKRIVANDE STUND FILAR vi på de 
sista formuleringarna i  slutrapporten 
för forskningsutvärderingen  Kvalitet 
och förnyelse 2017 (Kof17), som 
blir tillgänglig i november.  Förutom 
de 19 panelrapporterna innehål-
ler slutrapporten analyser av den 
enkätundersökning som genomförts 
och de bibliometriska data som 
tagits fram. Vi presenterar också 
projektledningens slutsatser och 
rekommendationer om vilka frågor 
som bör följas upp och områden där 
 förändringar behövs. 

GENERELLT SETT FÅR VI beröm för 
vår höga forskningskvalitet, men 
även många påpekanden om att 
våra  arbetsformer behöver ses 
över. Det är exempelvis uppenbart 

att vi  behöver utveckla former för regelbunden 
 forskningsuppföljning och samtidigt stärka vår 
forskningsstrategiska förmåga, inte minst på insti-
tutionsnivå. Vi har också ett jobb att göra för att 
snabba upp våra rekryteringsprocesser. Sammanlagt 
inne håller rapporten ett 30-tal rekommendationer. 
Förhoppningsvis fungerar de som verktyg för att göra 
 universitetets forskningsmiljöer ännu bättre genom 
insatser på olika nivåer.

I ÖVRIGT HAR HÖSTEN som vanligt varit intensiv.  
I mitten av oktober gick fjärde upplagan av Uppsala 
Health Summit av stapeln. Årets möte handlade om 
hur vi ska hantera hotet från infektionssjukdomar 
och lockade initierade deltagare från hela världen. 
 Segerstedthuset invigdes med pompa och ståt i 
 början av september. Vi har firat universitetets 
540-årsdag och samtidigt återinvigt universitetshuset 
efter en om fattande renovering. Humanistiska tea-
tern, vår nya mötesplats för bildning och nytänkande 
med det öppna samtalet som utgångspunkt har också 
invigts, liksom Upptech, universitetets nya satsning 
på teknik över gränserna. De båda senare är exempel 
på arenor som har goda förutsättningar att bidra till 
universitetets forskningsmiljöer, kreativa möten och 
tvärvetenskaplig dialog. 

FORSKNINGS-
MILJÖER  
I FOKUS 

”Generellt sett 
får vi beröm 
för vår höga 
forsknings

kvalitet, men 
även många 
påpekanden 

om att våra 
arbetsformer 

behöver ses 
över.”
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Vi arbetar i en hierarkisk 
organisation och att vara 

kvinna i en ledande position, 
men inte professor  eller docent, 
kan vara komplicerat.
ANITA HUSSÉNIUS, forskare och föreståndare  
för Centrum för genusvetenskap, SID 8.

Den nya tekniken ger oss inga  
naturliga pauser. Därför är det viktigt 
med återhämtning och god nattsömn.

Evolutionsmuseets unika samlingar  
lockar forskare från hela världen.
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I KORTHET

Upptechresan kan börja
n Den 27 september slogs dörrar
na officiellt upp för Upptech, univer
sitetets nya centrumbildning som 
ska synliggöra Uppsala universitets 
forskning, utbildning och innova
tion inom teknik. Förhoppningen är 
att göra universitetets forskare och 
studenter mer attraktiva på markna
den och öka bidragen till forsknings
projekt där samverkan har en central 
roll. Det sa Maria Strømme, profes
sor i nanoteknologi och ordföran
de för Upptech, i sitt invigningstal i 
Siegbahnsalen.

– Vi vill jobba med fler företag och 
organisationer för att lösa framti
dens utmaningar och vi har många 
sådana framför oss, sa hon.

Språkvetare vann Forskar Grand Prix
n Vinnaren av Uppsalas Forskar Grand 
Prix heter Carina Jahani, professor i ira
nistik vid institutionen för lingvistik och 
filologi. Hennes mål är att skapa ett 
standardskriftspråk för balochiska som 
talas av mer än tio miljoner människor.

– Åh så roligt, balochiskan ligger mig 
så varmt om hjärtat, utbrister Carina Ja
hani när hon får veta att hon vunnit täv
lingen, i hård konkurrens med sex andra 
forskare.

Publiken hade kommit till V-Dala na
tion och fler än 135 personer loggat in 

på sina mobiler för att så småningom 
rösta fram en vinnare. Dessförinnan 
skulle juryn säga sitt ifråga om veten
skaplighet, retorik och scenisk gestalt
ning.

Carina Jahani går nu vidare till fina
len i Stockholm i slutet av november, 
där åtta finalister från olika lärosäten 
möts. Finalen arrangeras av Vetenskap 
&  Allmänhet. Uppsalas Forskar Grand 
Prix var ett samarbete mellan SLU och 
 Uppsala universitet.
Gunilla Sthyr

Äntligen stod rektor i univer
sitetsaulans talarstol, och Eva 
 Åkesson var utan tvekan nöjd 
med resultatet när hon återtog 
 universitetshuset efter en längre 
tids renoveringsarbeten.

Fredagen den 6 oktober firades både uni-
versitetets 540-årsdag och att huset öpp-
nat igen efter renoveringen. Många var på 
plats för att följa festprogrammet i aulan. 
Processionens intåg leddes av studentkå-
rens fanbärare åtföljd av företrädare för 
de tretton nationerna, varpå ett sextiotal 
representanter för akademin intog sina 

platser i sällskap av landshövding Göran 
Enander och ärkebiskop Antje Jackelén.

– Vi träder i dag in i ett universitetshus 
som med varsam hand rustats för fram-
tidens behov utan att dess traditionella 
yta förändrats. Det ger oss all anledning 
att fira Sveriges i alla bemärkelser för-
sta universitet, både det vi hittills upp-
nått liksom allt det som väntar, sa rektor 
Eva Åkesson innan hon ledde publiken 
i ett fyrfaldigt leve.

Målet för renoveringen har varit att 
göra ett redan uppskattat hus än mer le-
vande och besöksvänligt för studenter, 
lärare och allmänhet. Mottot har varit 
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förbättringar som inte syns, och omfat-
tande arbete har lagts på elektricitet, be-
lysning och akustik, konstaterade Birgitta 
Böhlin, Statens fastighetsverk, då hon 
överlämnade den ceremoniella nyckeln. 

BRISTEN PÅ UPPENBARA nymodigheter var 
emellertid inget som förtog stämningen 
bland besökarna, som bland annat fick 
ta del av Allmänna sången, utdelning av 
priset Årets alumn till Anita Falkenek, 
vd för Krav, och inte minst universitets-
historiker Carl Frängsmyrs högtidsföre-
läsning om universitetshusets resa ”Från 
idealistiskt nationalmonument till aka-
demisk arena”.

– Ja, vad ger man egentligen till någon 
som verkligen har allt, frågade sig över-
bibliotekarie Lars Burman, innan han 
avtäckte en ny gästbok i rött helskinn-
band med förgyllningar och guldsnitt i 
23 karats bladguld. Utan tvekan den per-
fekta gåvan till en nybliven 540-åring! 
Magnus Alsne
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Birgitta Böhlin, vikarierande generaldirektör vid  Statens  fastighetsverk,  
 över lämnade den ceremoniella nyckeln till rektor Eva Åkesson.

Maria Strømme (längst till höger) är 
ordförande för Upptech.

Eva Åkesson  
omförordnas
n Konsistoriet beslutade enhälligt vid 
mötet den 5 oktober att följa rekryte
ringsgruppens och hörandeförsam
lingens rekommendation att föreslå 
för regeringen att nuvarande rektor 
Eva Åkesson får ett förnyat mandat 
som rektor. Enligt högskoleförord
ningen ska omförordnande av rek
tor avse en treårig mandatperiod, det 
vill säga perioden 1 januari 2018 till 31 
december 2020.

– Jag är tacksam för förtroendet 
och väntar på regeringens beslut. 
Jag hoppas få fortsätta att arbeta för 
universitets bästa tillsammans med 
medarbetare, studenter och de  andra 
i universitetsledningen, säger Eva 
Åkesson.

647
MEDARBETARE ...
... har anmält sig till årets 
 personalfest som går av stapeln  
den 27 oktober på Uppsala  
konsert och kongress.

Rustat hus  
öppnar igen

Carina Jahani (till höger) 
går vidare till finalen i 
Forskar Grand Prix.
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AKTUELLT/DIGITAL ARBETSMILJÖ

– Man vill jobba effektivt och säkert, 
men har inte de system som tillåter det. 
Det här blir vad vi kallat ett kognitivt ar-
betsmiljöproblem, där människans för-
måga att arbeta bra försvåras eller för-
hindras. Det leder till att man arbetar 
långsammare, gör fler fel och blir mer 
stressad och irriterad. 

CARL ÅBORG HAR FORSKAT om digitalise-
ringens effekter på vår arbetsrelaterade 
hälsa sedan mitten av 1980-talet. Han 
menar att det framför allt är överflödet 
av information som upplevs som stres-
sande, i kombination med att vi inte för-
står tekniken. 

– När vi får mer information än vi kan 
processa upplevs det som stressande. 
Det handlar framför allt om att infor-
mationen är oöverskådlig och att vi kän-
ner att vi inte har kontroll över situatio-
nen, berättar han. 

– Vi vet ganska väl vad som orsakar de 
här stressreaktionerna. Vi vet vad hjärnan 
klarar av och den har vissa begränsningar 
som vi inte tar hänsyn till när vi utfor-
mar våra system, fortsätter han.

Hjärnan kan till exempel inte ha för 
många processer i arbetsminnet samti-
digt utan att vi upplever stress.

– Vi måste ha överblick och se helhe-
ter. Om man beställer system där man 
till exempel ska komma ihåg komman-
don eller där information försvinner när 
man scrollar, skapar det en onödig be-
lastning på arbetsminnet. Vi måste lära 
oss att konstruera system som tar hänsyn 
till våra grundläggande kognitiva funk-
tioner, säger han.

MEN UTVECKLINGEN GÅR INTE i den rikt-
ningen och Carl Åborg tror inte att 
stressfaktorerna i arbetslivet kommer 
att minska. 

– Tekniken blir alltmer avancerad och 
vi hanterar allt fler olika system. Vi har 
en tendens att bygga system baserade 
på sådant som datorn är bra på, inte ba-
serat på det som människans hjärna är 
bra på eller på vad verksamheten fak-
tiskt behöver. 

Men det finns trots allt både kunskap 
och lösningar för att skapa en god digital 

arbetsmiljö, även om de tillämpas alltför 
sällan, menar Bengt Sandblad. Beställar-
kompetens, uppföljning och tydlig led-
ning är viktiga faktorer i det arbetet. 

– De som beställer systemen måste ha 
kompetensen att ställa krav på använd-
bar och verksamhetsnyttig it som bidrar 
till en god digital arbetsmiljö. 

Att bara köpa in ett nytt system, in-
stallera det och se hur det blir är ingen 
bra idé, menar han. 

– Då blir arbetet restprodukten  efter 
att man har genomfört alla tekniska för-
ändringar. Man måste utgå ifrån arbetet 
och de som jobbar där, och ställa krav 
utifrån deras behov. 

DET TEKNISKA INFÖRANDET AV ett nytt sys-
tem är bara en liten del i sammanhang-
et. Den stora utmaningen är i stället den 
organisatoriska förändring som måste 
till för att utnyttja systemets potential.

– Man kanske behöver förändra arbets-
roller och processer och lära sig att arbeta 
på ett nytt sätt, säger Bengt Sandblad. 

Det finns också förhållandevis enkla 
metoder för att få syn på digitala arbets-
miljöproblem. Ett exempel är återkom-
mande it-ronder.

– Man har ju skyddsombud som tit-
tar på den fysiska arbetsmiljön, och det 
finns exempel på organisationer som har 
utvecklat skyddsronderna till att också 
omfatta it. 

Med hjälp av enkla checklistor fångar 
de upp vad som inte fungerar och vad 
användarna tycker. 

– Om man gör det här årligen får man 
en ganska bra bild av läget och kan vidta 
åtgärder.

Även it-supporten kan fungera som 
en temperaturmätare för att utvärdera 
hur den digitala miljön fungerar.

– De får ju väldigt många frågor om 
system som krånglar. Den informationen 
kan användas för att fånga upp problem 
och omsätta det i förändringsarbete. 

Bengt Sandblad betonar också att 
 engagemang från högsta ledningen är 
viktigt för organisationers it-utveckling.

– Om den högsta ledningen inte en-
gagerar sig och tydligt talar om vad som 
ska gälla och vilka krav man ska ställa 
på it-utvecklingen så händer ingenting 
i en organisation. Då kan it-avdelning-
arna leva sitt eget liv. Men om högsta 
ledningen är kunnig och aktiv och ger 
tydliga direktiv får det effekt. 
Josefin Svensson

” Den digitala  
utvecklingen har 
förändrat arbets
livet i grunden”

Vår arbetsmiljö blir alltmer  digital 
och vi är många som  använder ett 
stort antal olika itsystem varje 
dag. Vi är sannolikt också många 
som då och då blir irriterade när 
lösenorden krånglar och  tekniken 
inte fungerar som den ska.  
Men varför blir vi så stressade  
och hur kan vi skapa en bättre  
digital  arbetsmiljö? 

– Dåliga it-system blir en arbetsmiljö-
fråga, men det blir ett ännu större ar-
betsmiljöproblem om man har system 
som inte stödjer en i arbetet, säger Bengt 
Sandblad, professor emeritus vid institu-
tionen för informationsteknologi. 

Han har tillsammans med Carl Åborg, 
psykolog och universitetslektor vid insti-
tutionen för psykologi, och tre forskare 
vid KTH gjort en kartläggning över di-
gital arbetsmiljö för Arbetsmiljöverkets 
räkning. Just nu uppdaterar de rappor-
ten som ska ges ut i form av en lärobok 
senare i höst.

– Den digitala utvecklingen har för-
ändrat arbetslivet i grunden och medfört 
många positiva förändringar. Men man 
klarar oftast inte av att utnyttja förbätt-
ringspotentialen och problemen är all-
deles för stora. Det innebär att det finns 
en enorm möjlighet till framtida posi-
tiva förändringar, säger Bengt Sandblad. 

En vanlig orsak till arbetsmiljöpro-
blemen är att it-systemen ofta inte är 
anpassade efter verksamheten.

KRÅNGLIGT? 
Tekniken blir mer 

 avancerad och 
många hanterar allt 

fler olika system. 

” När vi får mer 
 information än vi  
kan processa upplevs 
det som stressande.  
Det handlar framför allt 
om att informationen  
är  oöverskådlig och  
att vi känner att vi  
inte har kontroll över  
situationen.” 
Carl Åborg

”Vi har en tendens att bygga 
 system baserade på sådant som 
 datorn är bra på, inte baserat på 
det som människans hjärna är 
bra på eller vad verksamheten 
faktiskt  behöver”, säger Carl 
Åborg,  psykolog och lektor vid 
 institutionen för psykologi.

Carl Åborg.
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Återhämtning  
minskar stressen
Hur ska man göra för att inte må dåligt om man  upplever 
mycket digital stress under arbetsdagen? Carl Åborg 
 menar att man på individnivå kan komma långt genom att 
vara noga med återhämtningen och ta regelbundna pauser. 

– Vi har fått mer kunskap om vikten av återhämtning och kan se att 
det inte är skadligt med stresstoppar emellanåt om vi ser till att va-
rav ner ordentligt mellan dem, säger Carl Åborg, psykolog och uni-
versitetslektor vid institutionen för psykologi.

Det är när stressen ligger på en hög nivå under lång tid som det 
finns risk för både fysiska och psykiska problem som kan medföra  
långvariga sjukskrivningar. 

– Hjärnan är flexibel och klarar mycket belastning om den får 
återhämta sig. Problemet är att vår teknik inte ger oss några natur-
liga pauser. Vi har tillgång till arbetet hela tiden, och när vi kommer 
hem går vi från datorn till telefonen eller läsplattan, vilket leder till 
att hjärnan går på högvarv hela tiden. 

Carl Åborg rekommenderar täta pauser under arbetsdagen, gärna 
varje halvtimme, och en längre paus för lunch. 

– Det är egentligen ganska naturligt. Vi skulle inte drömma om 
att jobba på den här belastningsnivån när det gäller fysisk ansträng-
ning, men vi har inte förstått att vi inte kan ägna oss åt abstrakt pro-
blemlösning åtta timmar i sträck. Det var inte aktuellt för stenål-
dersmänniskan och vår hjärna är fortfarande inte utformad för det. 

God nattsömn är också viktigt för att hantera stressnivåerna i 
kroppen. 

– Sömnen är en bra markör. Om man börjar få svårt att sova för 
att man tänker på jobbet kan det vara ett tidigt tecken på för höga 
stressnivåer. 

Då, om inte förr, är det dags att fundera på vad man kan göra för 
att varva ner bättre och få kontroll över situationen.

– Vi kan se över hur vi organiserar vårt arbetsliv, men i de allra 
flesta fall är det här något vi måste leva med. Vi måste förstå vikten 
av återhämtning och lära oss att handskas med oron i att vi inte kan 
processa all information som vi utsätts för. Vi måste också minska 
kraven på oss själva att vi ska ta itu med många olika saker samti-
digt, säger Carl Åborg. 
Josefin Svensson

Gå en kurs i stresshantering
n Personalavdelningen erbjuder kurser i stresshantering som byg
ger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen vänder sig till 
medarbetare som upplever stress som påverkar dem negativt. 

Läs mer och anmäl dig på medarbetarportalen: mp.uu.se

SKAPA  
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Beställarkompetens, 
uppföljning och tydlig 

ledning lägger grunden 
för en god digital 

 arbetsmiljö.

NÄSTA SIDA  
Läs mer om Uppsala universitets  
digitala arbetsmiljö på sidan 6.

God nattsömn är 
viktigt för att hantera 
stressnivåerna  
i kroppen. 

Bengt Sandblad.
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AKTUELLT/DIGITAL ARBETSMILJÖ

1 Vilka är de vanligaste frågorna till 
den centrala itsupporten?

– De handlar ofta om konto-
hantering och kontoaktivering, 
 särskilt i samband med termins-
start då många studenter hör av sig. 
Vi får också många frågor om funk-
tionsadresser och behörigheter till 
 olika administrativa system. Nu när 
vi precis rullat ut ett nytt utskrifts-
system får vi också en hel del frågor 
om det.
2 Hur många frågor hanterar ni?

– Vi tar emot omkring 700 
 ärenden per e-post i veckan till hela 
 IT-avdelningen, men har  toppar vid 
terminsstart och i samband med 
 examinationer då många lärare ska 
lägga ut material. Vi tar också emot 
omkring 1 000 telefonsamtal per 
månad. 
3 Hur tar ni reda på vad användar
na tycker om itsystemen?

– För två år sedan gjorde vi en 
kvalitetsmätning där vi ställde fem 
frågor om hur man uppfattar sin it 
och vad man förväntar sig av sup-
porten. Vi fick in omkring 800 svar 
och det kom upp både positiva och 
negativa synpunkter. Vi har arbetat 
för att förbättra det som upplevdes 
som  mindre bra.

– Vi använder också service-
desken som en indikator. Om det 
kommer in många frågor om ett 
 specifikt system så signaleras det till 
 systemansvariga. Vi jobbar också 
med att utveckla ärendehanterings-
systemet för snabbare temperatur-
mätningar, framför allt för att ut-
värdera  supporten.
4 Vad tycker du om universitetets 
digitala arbetsmiljö?

– Vi har ju väldigt många system. 
Hur många det är beror lite på hur 
man räknar. I vår systemkartlägg-
ning har 366 system identifierats, 
men om vi pratar om de system som 
förvaltas centralt enligt e-förvalt-
ningsmodellen så är det 187  stycken. 
 Eftersom vi är  decentraliserade 
är det ingen som pekar med hela 
 handen och då finns det en tendens 
till att bli lite vildvuxet. Jag tror att 
universitetet som helhet skulle tjäna 
på att minska ner valbarheten och 
 floran av olika system. 
Josefin Svensson

Många olika  
itsystem 

HALLÅ DÄR
MALIN DAHLÉN, 
enhetschef för användarstöd och 
elärande vid ITavdelningen.
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att se över hur  
vi jobbar”

för informationsteknologi för att titta på 
hur man jobbar i dagsläget och vad som 
är ett önskvärt scenario. De har hjälpt oss 
med vad vi ska framföra för önskemål 
och hur vi ska få ett så bra införande som 
möjligt, säger Karin Apelgren.

JUST NU ARBETAR PROJEKTET med att pla-
nera vilka utbildningssatsningar som kom-
mer att behövas i samband med över-
gången till det nya systemet. Det är också 
dags för institutionerna att se över sina 
processer kring studieadministrationen 
för att vara redo till nästa höst.

– Det här är en möjlighet att se över 
hur vi jobbar, vad vi måste ändra på och 
hur vi vill att det ska se ut i framtiden. 
Har vi de flöden och processer som är 

bäst för administratörer, studenter och 
lärare kring de här frågorna? 

Den största utmaningen för Uppsala 
universitets del ligger i den bredd av ut-
bildningar som erbjuds. 

– Vi har nästan alla typer av kurser som 
finns i hela landet, förutom tandläkarut-
bildningen och en del konstnärliga äm-
nen. Det innebär att det finns många olika 
administrativa traditioner, men olika ut-
bildningar har också olika förutsättningar 
och behöver olika saker för att bli riktigt 
bra. Vi kan aldrig säga att vi ska göra exakt 
lika med alla studieadministrativa frågor 
vid hela lärosätet, för då blir det riktigt 
dåligt för många, säger Karin Apelgren.

HON MENAR ATT DET i projektet har hand-
lat om att hitta den minsta gemensam-
ma nämnaren och få till en balans mellan 
likheter och olikheter i rutiner.

– Det måste vara effektivt, men samti-
digt så tillåtande att det fungerar för alla. 

Andra utmaningar är det stora antalet 
användare och det faktum att systemet 
ska samverka med ett tjugotal andra it-
system, men också med olika uppdrag 
och funktioner. 

– Man ska vara medveten om att nya 
Ladok inte kommer att lösa alla problem. 
Men vi har försökt ta vara på möjligheten 
att göra ett så bra införande som möjligt, 
säger Karin Apelgren. 
Josefin Svensson 

Arbetet med det studieadminis
trativa systemet nya Ladok är ett 
exempel på hur man kan  passa 
på att se över sina administrativa 
 rutiner och digitala flöden  
i  samband med införandet av  
ett nytt itsystem. 

Nya Ladok är det studieadministrativa 
systemet som ska införas vid 37 svenska 
universitet och högskolor. Projektet har 
pågått under flera år och för Uppsala 
universitets del ska övergången för-
hoppningsvis ske under hösten 2018. 
Det kommer att påverka alla som job-
bar med studieadministration i dag, men 
också alla lärare, programsamordnare, 
studievägledare och studenter. Det hand-
lar alltså om ett it-projekt modell större, 
som leds och utvecklas av ett konsortium 
med representanter från samtliga läro-
säten som deltar i projektet. 

– Systemet är anpassat för framtidens 
högskoleadministration. Utan nya Ladok 
hade vi inte kunnat komma lika långt 
när det gäller vår framtida digitala ar-
betsmiljö, säger Karin Apelgren, chef 
för studentavdelningen där universite-
tets införandeprojekt drivs. 

Med det nya systemet ska de adminis-
trativa flödena fungera bättre och bli mer 
effektiva. Många digitala funktioner blir 
också gemensamma för flera lärosäten. 

– Studenterna kan se vad de har läst 
på andra orter och för kursadministra-
törerna på institutionerna blir den digi-
tala miljön bättre och mer övergripande, 
berättar Karin Apelgren.

I SAMBAND MED UTFORMANDET av nya La-
dok har man inom införandeprojektet 
passat på att se över studieadministra-
törernas digitala arbetsmiljö. 

– Vi har tagit hjälp av institutionen 

Samarbetsprojekt mellan 37 lärosäten
n Nya Ladok ersätter Uppdok vid Upp
sala universitet. Universitetet har ännu 
inte fått besked om exakt när över
gången till nya Ladok ska ske, men det 
blir troligtvis under hösten 2018. 
n Nya Ladok är ett nationellt  system 
som ska ge svenska lärosäten stöd 
i olika delar av den studieadminis
trativa processen. Systemet ägs 
av läro sätena tillsammans genom 
ett  konsortium. För närvarande in

går 37 högskolor i konsortiet, samt 
 Centrala studiestödsnämnden (CSN). 
 Systemutvecklingen sker centralt, 
men varje lärosäte äger och  ansvarar 
för inne hållet i sitt eget register. Den 
verksamhetsnära  gemensamma 
 förvaltningen hanteras av Ladok
konsortiet, som även ansvarar för 
 driften av nya Ladok.

Läs mer om nya Ladok på  
medarbetarportalen: mp.uu.se

Karin Apelgren är chef vid studentavdelningen där 
införandeprojektet av nya Ladok drivs. 
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Den 11 oktober var det dags 
för  invigning av Humanistiska 
 teatern, en byggnad som ska vara 
en arena för det humanistiska 
samtalet.

Den nybyggda Humanistiska teatern fyl-
ler ett behov av fler lokaler på campus 
Engelska parken. Förutom teatern med 
137 platser finns det även kontor, mö-
tesrum och undervisningssalar i byggna-

den. Men det är på den Humanistiska 
teatern som det har lagts mest resurser, 
framför allt när det gäller den audio-
visuella tekniken. 

– Vi är de första i Sverige som använ-
der oss av ett system som kallas voice lift. 
Det betyder att man inte behöver hålla i 
en mikrofon när man talar, säger  Thomas 
Johannesson, system administratör. 

Ljudet tas i stället upp av flera små 
mikrofoner som hänger ner från taket i 

smala sladdar. Även bildväggen i salen 
är spektakulär, vilket blir tydligt under 
invigningen där bilderna, ljudet och de 
röda sammetsfåtöljerna ger känslan av 
att sitta i en biosalong. De olika pro-
grampunkterna med musik, teater, trol-
leri och föreläsningar visar hur man kan 
använda sig av tekniken för att kommu-
nicera på olika vis. 

– Vi ville skapa ett rum för det hu-
manistiska samtalet och den kritiska 
dialogen. Ljudsystemet och bildskär-
men ger nya möjligheter att utveckla 
idén bakom Humanistiska teatern. Den 
kommer främst att användas för under-
visning och ger till exempel möjlighet 
att ha med Campus Gotland via bild-
skärmen. Men även externa evenemang 
kommer att ges utrymme i teatern, sä-
ger Margaretha Fahlgren, professor i lit-
teraturvetenskap, som drivit projektet 
sedan den första idén väcktes i början 
av 2000-talet. 

Att det har varit en lång process har 
inte enbart varit en nackdel, menar hon.

– Den här nya tekniken ger helt nya 
möjligheter för teaterns användning. 
Josefin Svensson

Mötesplats för   
 samtal över   
 gränserna

”Det har varit en lång resa. För mig är 
det en sinnebild för hur viktigt det är att 
hålla fast vid en vision”, säger professor 
Margaretha Fahlgren i sitt invigningstal.

Ulf Danielsson, professor vid 
 institutionen för fysik och astronomi, 
håller en kort föreläsning om årets  
Nobelpris i fysik.

Den hästskoformade utformningen ska inbjuda till dialog, inte bara mellan föreläsare och publik utan också mellan deltagarna i audi
toriet och de som deltar via digitala kanaler på den stora bildskärmsväggen.
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AKTUELLT

” Medvetandenivån 
måste höjas”

tion, men inte professor eller docent, 
kan vara komplicerat. 

Något som framträdde särskilt starkt 
var att mäns eventuella misslyckanden 
inte blev belastande för deras framtida 
karriärer, menar hon. 

– Efter en tid i ”karantän” kunde de 
återkomma på samma uppdrag eller avan-
cera till högre positioner. Kvinnors miss-
lyckanden tenderade istället att häftas fast 
vid dem, de glömdes inte bort utan för-
blev ett hinder för framtida avancemang.

SEDAN 2009 ÄR Anita Hussénius tillbaka 
vid Uppsala universitet och blev 2011 
föreståndare för Centrum för genus-
vetenskap. Här finns cirka 40 personer 
på hel- eller deltid från alla vetenskaps-
områden, vilket ger en spännande, krea-
tiv och dynamisk arbetsmiljö. Men hon 
är bekymrad över hur arbetet med lika 
villkor styrs centralt vid universitetet.

– Jag tycker mig ana en okunskap om 
maktaspekter och en oförståelse för hur 
viktigt det är att de som ska driva arbe-

tet i praktiken har legitimitet i sin miljö. 
Många gör naturligtvis bra saker, men 
om det får genomslag eller inte kan på-
verkas av hierarkier som finns i organisa-
tionen, hierarkier som leder till att man 
inte lyssnar på alla medarbetare. 

Studenterna är några som arbetar ak-
tivt med lika villkorsfrågor, bland annat 
genom att granska kurslitteratur. Men 
de får inte heller det gehör hos lärarna 
som de borde få, menar Anita Hussénius.

– Medvetandenivån måste höjas hos 
lärarna, studenterna är redan betydligt 
mer medvetna.  Birgitta Sinder Wilén

I år gick universitetets lika 
 villkorspris till Anita Hussénius, 
kemisten som började  intressera 
sig för utbildningsfrågor med 
 genusperspektiv. I motivering
en står det bland annat att ”hon 
j obbar på ett hierarkilöst och 
 inkluderande sätt”, något som 
 genomsyrar verksamheten på 
Centrum för genusvetenskap där 
hon är föreståndare.

Årets mottagare av lika villkorspriset, 
Anita Hussénius, fick utmärkelsen med 
motiveringen: ”Hon praktiserar fram-
gångsrikt och jämlikt ledarskap och sät-
ter personalens intressen, trivsel och sä-
kerhet i första rum. Hon jobbar på ett 
hierarkilöst och inkluderande sätt; alla 
medarbetare behandlas som lika värda 
oavsett yrkestitel, härkomst, sexuell lägg-
ning, könsidentitet, funktionalitet eller 
meriter. Idéer och förslag från persona-
len tas emot på ett uppmuntrande, pe-
dagogiskt och konstruktivt sätt vilket 
skapar en öppen och inkluderande at-
mosfär på arbetsplatsen.”

– Jag är verkligen jätteglad över det 
här priset och motiveringen, däremot har 
jag ännu inte bestämt vad prispengarna 
ska gå till även om jag har en idé som 
jag hoppas går att genomföra, säger hon.

ANITA HUSSÉNIUS ÄR KEMIST i grunden 
och arbetade sedan många år som lektor 
och prefekt vid Uppsala universitet när 
Högskolan i Gävle hörde av sig med ett 
jobberbjudande i början av 2000-talet.

– Jag var trött på en något tungarbe-
tad och hierarkisk vardag, så då kändes 
det som ett bra alternativ att arbeta på 
en mindre högskola med kortare besluts-
vägar och nya möjligheter. 

I Gävle var hon prefekt för en bre-
dare institution med flera ämnen, bland 

annat kemi, matematik, 
datavetenskap och idrott 
och hälsa. 

– Det var verkligen 
spännande, jag såg hur 
mycket positivt som 
hände mellan olika 
ämnesområden – här 
på universitetet är det 

många gånger vattentäta skott och fo-
kus på ämnesdiscipliner. 

Intresset för utbildningsfrågor har all-
tid funnits och i Gävle var Anita Hussé-
nius med och utvecklade ämnesdidaktisk 
forskning, det vill säga vilka faktorer som 
påverkar undervisningen och dess inne-
håll, med ett genusperspektiv. 

– Ja, efter många år på ledande pos-
ter i mansdominerade miljöer blev jag 
mer och mer intresserad av genusfrågor. 
Vi arbetar i en hierarkisk organisation 
och att vara kvinna i en ledande posi-

Godkänt för  
hållbar utveckling 
n Universitetskanslersämbetet har 
på uppdrag av regeringen utvärde
rat högskolornas och universitetens 
arbete med hållbar utveckling. 
Resultaten, som släpptes i början 
av oktober, visar att Uppsala univer
sitet har en väl utvecklad process 
för arbete med hållbar utveckling 
inom utbildning. Endast en fjärde
del av landets lärosäten når upp till 
de  kriterier som satts upp och tre 
 fjärdedelar av lärosätena bedöms 
ha en process som är i behov av 
utveckling. I rapporten hamnar 
Uppsala universitet i den första 
kategorin och man nämner särskilt 
betydelsen av universitetets ”Pro
gram för hållbar utveckling”.

Gotlandssatsning  
i budgetpropositionen  
n Den 20 september presenterades 
regeringens budgetproposition 
för 2018. Där framgår det att 
Uppsala universitet får pengar till 
både forskning och utbildning. Till 
forskningen tillkommer 29 miljoner 
extra i basanslag. Campus Gotland 
får 40 miljoner kronor extra till 
forskning; åtta miljoner per år under 
fem år. Regeringen satsar också på 
vissa specifika forskningsområden 
via forskningsråden, bland annat 
hälsa, digitaliseringsutmaningen 
i samhället samt migration och 
integration. Inom utbildningen får 
Uppsala universitet ytterligare 24,6 
miljoner kronor utöver de tidigare 
kända riktade satsningarna på vissa 
utbildningar. Totalt innebär det ett 
höjt takbelopp med 72 miljoner.

Succé för ny digital  
karttjänst  
n För några månader sedan lanse
rades en ny digital karttjänst vid 
 universitetet. Den gör det möjligt 
att söka efter rum på olika vånings
plan, se var trappor finns och var 
toaletter och sammanträdesrum är 
placerade i olika byggnader. Genom 
att kopiera en webblänk går det att 
via SMS eller epost visa vägen till 
ett möte eller studieplats. Hittills 
har över 20 000 sökningar gjorts i 
kartverktyget, enligt statistik från 
byggnadsavdelningen. 

Tjänsten hittas på:  
www.uu.se/map 

Anita Hussénius (till höger), forskare och föreståndare för 
Centrum för genusvetenskap, är årets Lika villkorspristagare vid 
Uppsala universitet. Här tillsammans med Martha Blomqvist, 
seniorforskare vid Centrum för genusvetenskap.

Anita 
Hussénius.
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” Vi arbetar i en hierarkisk 
organisation och att  
vara kvinna i en ledande 
position, men inte  
professor eller docent,   
kan vara komplicerat.” 
Anita Hussénius
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Nya krav på  
hantering av  
personuppgifter
Om lite drygt ett halvår träder en 
ny dataskyddsförordning i kraft 
som kan innebära en hel del för
ändringar för myndigheter och 
 företag. Sanktionerna skärps och 
myndigheter som brister i hante
ringen kan få betala böter på upp 
till 20 miljoner kronor. Vid Uppsa
la universitet har en kartläggning 
inletts för att ta reda på vad som 
behöver åtgärdas. 

Personuppgiftslagen (PUL) har sedan 
1998 styrt hur och vem som får hantera 
personuppgifter. Den 25 maj nästa år er-

sätts den av en ny EU-ge-
mensam dataskyddsför-
ordning – General Data 
Protection Regulation 
(GDPR). Syftet med 
den nya förordningen är 
att få en harmonisering 
mellan EU:s medlems-
stater. Fokus ligger på att 

öka integritetsskyddet, vilket ställer hö-
gre krav på de som hanterar personupp-
gifter. Företag, organisationer och myn-
digheter måste kunna informera om hur 
och varför de hanterar personuppgifter. 

– Den enskildes rättigheter stärks. 
Uppsala universitet ska till exempel 
kunna lämna ut information till de som 
vill veta vilka personuppgifter man be-

handlat om just dem. Universitetet måste 
också kunna ta bort vissa typer av upp-
gifter på begäran av de som berörs, be-
rättar Susanne Svanholm, projektledare 
vid juridiska avdelningen.

– Nyckelorden är visa och bevisa. Det 
betyder att man i högre grad än tidigare 
måste se till att man kan visa vad man 
gör och att man har laglig grund för det, 
fortsätter hon.

Andra konkreta förändringar är att 
man måste göra en konsekvensbedöm-
ning om man skapar ett nytt register eller 
en databas med känsliga personuppgifter. 
Det nuvarande personuppgiftsombudet 
vid juridiska avdelningen kommer också 
att ersättas av ett dataskyddsombud av 
mer oberoende karaktär.

Om företag eller myndigheter sedan 
brister i sin hantering ska sanktionerna 
bli mer kännbara än tidigare. 

– Privata företag kan tvingas betala 
sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner 
euro eller fyra procent av omsättningen. 
Hur det blir för myndigheter är upp till 
varje medlemsland att avgöra. I Sverige 
finns ett förslag på att böterna ska ligga 
på mellan 10 och 20 miljoner kronor, 
säger Susanne Svanholm.

VID UPPSALA UNIVERSITET GÖR man just 
nu en nulägesanalys för att få en bild av 
vad som behöver åtgärdas innan den nya 

förordningen träder i kraft. Det handlar 
bland annat om att se över både centra-
la register och forskningsregister vid in-
stitutionerna så att de uppfyller de nya 
kraven.

– Sedan kommer vi att göra en hand-
lingsplan och arbeta med att informera 
om den nya förordningen. Vi bör även 
skriva en personuppgiftspolicy som ska 
genomsyra hela verksamheten, säger Su-
sanne Svanholm.

DET ÄR FORTFARANDE EN hel del som är 
oklart kring vad den nya förordningen 
innebär i praktiken, både vid Uppsala 
universitet och mer generellt. Den svens-

ka lagstiftningen som ska 
komplettera förordning-
en har varit ute på remiss 
och ska börja tillämpas 
i samband med att för-
ordningen träder i kraft. 

– Men vi jobbar ef-
ter den information som 
finns och justerar efter-

hand, säger Magnus Hallberg, jurist vid 
juridiska avdelningen. 

Trots att den nya EU-gemensamma 
lagtexten är lång och snårig, som det ofta 
blir när många länder ska komma överens 
om en minsta gemensam nämnare, me-
nar han att det är bra att lagstiftningen 
moderniseras.

– Personuppgiftslagen bygger på di-
rektiv från 1995. Det har ju hänt otro-
ligt mycket sedan dess som finns med i 
den nya förordningen, säger han.

– Teknik och juridik har inte hängt 
ihop. Jag tycker man kan se det här som 
en chans att få lite ordning och reda och 
skapa en enhetlig hantering inom hela 
EU, säger Susanne Svanholm.
Josefin Svensson 

Läs mer på medarbetarportalen om 
vad den nya  dataskyddsförordningen 
innebär för Uppsala universitet: mp.uu.se

Susanne 
Svanholm.

Magnus 
Hallberg.
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Vid universitetet går man just nu 
 igenom vad som behöver åtgärdas 
innan den nya dataskyddsför
ordningen träder i kraft i maj nästa 
år. Det handlar bland annat om 
att se över både centrala register 
och forskningsregister så att de 
uppfyller de nya kraven.

1 Konsistoriet har beslutat om ett 
program för Campus Gotland för 
åren 2017 till 2021. Vad är nytt i 
 programmet?

– En av de viktigaste aspekterna 
är hur programmet är framtaget. Det 
 tidigare mål- och strategidokumentet 
togs fram i samgåendeprocessen och 
beslutades med liten inblandning av 
fakulteter och institutioner. Det nya 
programmet står på en annan grund 
efter en bred inkluderande process.
2 Och nyheter i själva innehållet?

– Det är framför allt tre saker jag 
vill framhålla: hållbar  utveckling, 
 internationalisering och en sats-
ning på forskningsmiljöer. Vi tar nu 
 fasta på den utveckling som skett 
vid Campus Gotland med fokus på 
 hållbar utveckling och lyfter forsk-
ning och utbildning inom just  detta. 
Inom forskning och forskarutbildning 
är planen bland annat en  tematisk 
forskarskola som vi  hoppas  kunna 
 realisera till 2019. Satsningen på 
forskningsmiljöer går också hand i 
hand med att regeringen i budget-
propositionen föreslår en satsning 
på forskning och forskarutbildning 
vid Campus Gotland med 8 miljo-
ner kronor per år i fem år. Regering-
en planerar dessutom att Gotland 
ska bli pilotprojekt för omställning 
till hundra procent förnyelsebar el 
och det passar bra ihop med vårt nya 
 program. 
3 Vilka konkreta aktiviteter 
 planeras?

– Just nu arbetar vi med att skriva 
en handlingsplan som beskriver exakt 
hur vi ska kunna uppnå målen. Vi har 
bett alla fakulteter och institutioner 
om förslag och har diskuterat ett för-
sta utkast till handlingsplan med pla-
neringsrådet. Vi räknar med att lägga 
fram planen till rektor för beslut i de-
cember.
4 Varför planeras inget nytt 
 program efter 2021?

– Diskussionen i konsistoriet har 
varit att verksamheten på Campus 
Gotland bör vara mogen för att in-
förlivas i universitetets ordinarie mål- 
och strategidokumentet från 2022. 
Anders Berndt

Satsar på  
forsknings
miljöer 

HALLÅ DÄR
OLLE JANSSON, 
rektorsråd vid Campus Gotland.
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PÅ JOBBET

EN UNIK  
SAMLING
En stor del av Uppsalas skolbarn har 
besökt Evolutionsmuseets avdelning 
för paleontologi. Även forskare från hela 
världen kommer till museet, som har 
Skandinaviens största samling av ben 
och fossiler från dinosauriernas tidsålder.

NÄR UNIVERSEN KOMMER PÅ besök är det 
måndag och Evolutionsmuseet håller 
stängt. Det ekar tomt i den vackra ut-
ställningshallen, som byggdes på 30-ta-
let. I stora montrar visas fynd från olika 
tidsåldrar. Fyra nästan kompletta dino-
saurieskelett och pekingmänniskans tän-
der är några av de mest kända föremålen. 

Benjamin Kear är museiintendent för 
samlingen i paleontologi. Hans arbete 
äger till stor del rum bakom kulisserna, 
där massor av fossiler och ben förvaras. 
Han låser upp ett rum med hyllor fyllda 
av material från svenska forskningsexpe-
ditioner till Svalbard i början av 1900-ta-
let och till Kina på 1920-talet. 

– Det är inte bara en dammig hög av 
ben, utan kommer verkligen till använd-
ning. Nyligen hade vi en stor grupp kine-
ser här, eftersom vi har stora samlingar 
av fossil från Kina. De kommer ofta hit 
eftersom vi har originaldelarna.

Samlingen från Kina är världsunik. 
Det är den främsta samlingen av fossila 

ryggradsdjur från Kina som finns utanför 
landet. En av dinosaurierna är en Euhe-
lopus, en av de allra första kinesiska ar-
terna som beskrevs år 1929. 

Det första skelettet som hittas av en 
viss typ av dinosaurie används sedan som 
referens inom forskningen. Därför fort-
sätter forskare att komma hit, år efter år. 
De får sitta på museet och arbeta med det 
värdefulla materialet. Det lånas bara ut 
för kortare tid när det ska göras labbana-
lyser med synkrotronscanning, ”ancient 
dna-analys” och andra moderna tekniker. 

PÅ FLERA AV LÅDORNA sitter gula lappar, 
som talar om att de behöver lagas.

– Tänk dig det här som ett bibliotek – 
ett bibliotek av ben. Dessa ben går hela 
tiden sönder, så vi måste reparera dem 
i vårt preparatlaboratorium. Det är en 
del av museets uppdrag. Samlingarna 
har vuxit fram ur forskningen och an-
vänds som ett värdefullt forskningsred-
skap, men det är viktigt att bevara dem år 

 efter år. Som alla museer har vi problem 
med otillräcklig bemanning och knappa 
resurser, konstaterar Benjamin Kear.

En annan betydelsefull samling kom-
mer från New Mexiko. Det var den för-
sta professorn i ämnet, Carl Viman, som 
anlitade en av USA:s största ”dinosaurie-
jägare”, Charles Sternberg, berättar Ben-
jamin Kear. På så sätt har ett av Nord-
amerikas dinosaurieskelett kommit hit.

MEN HÄR FINNS INTE bara gamla fynd. 
 Under de senaste tre åren har museet 
fått viktiga nytillskott från två forsknings-
expeditioner till Grönland. Det är 
 Benjamin Kear som tillsammans med 
forskare vid EBC åkt dit för att samla 
fossiler från själva starten av dinosauri-
ernas tidsålder. Resultatet, ”Grönlands-
samlingen”, visas nu i ett eget rum.

– Vi hittade bland annat det här, sä-
ger han och visar en avgjutning av ett 
sittavtryck. 

Här syns tydliga avtryck efter föt-
ter och sittben hos en dinosaurie som 
levde för flera miljoner år sedan. Ett an-
nat fynd är delar från Grönlands äldsta 
dinosaurie – en tand, ett ben och en käke 
– som med största sannolikhet har hört 
till samma individ.

Nu arbetar gruppen för fullt med att 
skriva artiklar och få dem publicerade. Så 
småningom kanske även Grönlandsfyn-
den kommer att locka utländska forskare 
till Uppsala – men än är det lite för tidigt.

VI GÅR EN TRAPPA upp i huset till galle-
riet. Hit kommer besökare för att titta 
på det bästa ur samlingarna. Vid sidan 
av forskningen är museets uppgift att 
nå ut till allmänheten – inte minst skol-
barn. Därför har de låtit göra kopior av 
skelettdelar som är mer slitstarka än de 
ömtåliga originalen och som barnen kan 
ta och känna på – för att de ska komma 
riktigt nära dinosaurierna.

– Förutom att prata med medier och 
kommentera forskningsresultat, vill vi 
ställa ut några av skeletten så att grund-
skoleelever kan komma hit och lära sig 
mer om dinosaurier. Att involvera bar-
nen är ett bra sätt att få nästa genera-
tion att intressera sig för forskning, sä-
ger Benjamin Kear.
Annica Hulth

Evolutionsmuseet
n Museet bildades 1999 ur Upp sala 
universitets tidigare  naturhistoriska 
museer, och är i dag en del av Evolu
tionsbiologiskt centrum (EBC). Här 
finns unika samlingar av djur,  växter, 
svampar, lavar, mineral, dinosau

rier och andra fossil. Totalt finns det 
mer än fem miljoner föremål och en 
 mindre del visas i publika utställning
ar. Till stor del är det forskningssam
lingar som är tillgängliga endast efter 
överenskommelse.

Skallen från en  
tidig fisködla från 
Spets bergen på  
Svalbard. Ödlan  
heter Phalarodon.

Benjamin Kear håller i en  
skalle som tillhör museets  
undervisningssamling, från  
den köttätande dinosaurien  
Allosaurus från Wyoming.

En klo från Grönlands  
”äldsta” dinosaur. 

Det här skalet tillhör  
en ammonit (ett  
bläckfiskliknande djur) 
från Grönland, som  
heter Ophiceras.
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I utställningssalen visas det bästa ur 
 museets samlingar, men det är bara en 
liten del av alla föremål som förvaras här.

Benen och fossilen är ömtåliga och mycket tid går åt till att 
sköta om dem.

Fotavtrycket från en köttätande dinosaurie som  
hittades på Grönland 2016. Det kommer från det tidiga  
skedet av  dinosauriernas utveckling för omkring  
210 miljoner år sedan.
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På jakt efter  
nya supraledare
Annica BlackSchaffer vill för
stå okonventionella  supraledare. 
Att hon nyligen fått prestige
fyllda ERC Starting Grant och 
 tidigare anslag från Knut och Alice 
 Wallenbergs stiftelse vittnar om 
intresset för hennes forskning.  
En hägrande tillämpning är  
framtidens superdatorer. 

Supraledare är material som vid låga tem-
peraturer leder ström helt utan mot-
stånd och utan att avge värme. Feno-
menet upptäcktes redan 1911 och har 
i dag tillämpningar som till exempel vid 
en magnetröntgen, där den nödvändiga 
kylningen sker med helium.

– Det jag vill är att förstå okonven-
tionella, lite underliga supraledare och 
deras egenskaper och konsekvenser, sä-
ger Annica Black-Schaffer, universitets-
lektor och docent i materialteori vid 

institutionen för fysik och astronomi.
Ett exempel är topologiska suprale-

dare. Topologi inom fysiken används för 
att beskriva hur ett materials egenska-
per förändras och försätts i olika tillstånd 
vid olika förhållanden och temperatu-
rer. Upptäckter som gav David Thouless, 
Duncan Haldane och Michael Koster-
litz Nobelpriset i fysik 2016. 

ANNICA BLACK-SCHAFFER berättar att i 
 topologiska supraledare har elektroner-
na en annorlunda kvantmekanisk våg-
funktion. 

– De är supraledande men får ett till-
stånd på kanten eller ytan som är me-
talliskt. 

Fenomenet ger upphov till majorana-
fermioner som enkelt uttryckt är halva 
elektroner. 

– En elektron är ju egentligen en fun-
damentalpartikel som inte går att dela 

upp. Men i de här materialen har elek-
tronen två helt separata delar. Det är pre-
cis som att elektronen är på två skilda 
ställen samtidigt!

OM MAJORANAFERMIONERNA också kan 
flätas och förmås att byta plats kan An-
nica Black-Schaffer och hennes kollegor 
teoretiskt vara lösningen till en hållbar 
kvantdator på spåren. I en kvantdator han-
teras informationen i qubits eller kvant-
bitar. En kvantbit kan vara en etta och 
nolla samtidigt vilket gör beräkningar 
långt snabbare än dagens datorer, men 
samtidigt är de mycket mer känsliga för 
störningar som vibrationer eller tempe-
raturförändringar. Majoranafermioner-
nas egenskaper gör att en kvantdator kan 
undgå denna känslighet.

Hon betonar att hennes forskning är 
ren teoretisk grundforskning. Experi-
ment pågår dock redan på flera håll i 

världen varav några är sponsrade av ett 
stort mjukvaruföretag. 

– Det vi gör är att kartlägga materi-
alens egenskaper och räkna ut när ma-
joranafermionerna dyker upp och under 
vilka omständigheter.

Med startanslaget från ERC på 15 mil-
joner i ryggen kan Annica Black-Schaf-
fer nu gå vidare och också studera ännu 
mer okonventionella supraledare med 
udda frekvensberoende. Elektroner, som 
annars skyr varandra på grund av ne-
gativ laddning, bildar par när supraled-
ning uppstår. 

– Men i vissa material finns ett tidsbe-
roende mellan de båda elektronerna och 
då kan det uppstå udda frekvenssupra-
ledning, förklarar Annica Black-Schaffer.

DET ÄR MÅNGA FLER sådana material hon 
och hennes forskargrupp nu vill upp-
täcka och studera. Ett nytt material de 
redan hittat är strontiumruthenat, vilket 
är en välkänd supraledare med mycket 
speciella egenskaper. Ett annat delmål är 
att förstå mer på djupet vad udda frek-
venssupraledare är och vad det har för 
experimentella konsekvenser.

– Som teoretiker är det spännande att 
se vad experimentalister gör av våra mo-
deller i praktiken. Eller omvänt – de kan 
upptäcka ett fenomen som vi får sätta 
tänderna i för att förklara! 
Henrik Möller

Annica BlackSchaffer är en av fyra 
mottagare av ERC Starting Grants 
vid Uppsala universitet hösten 2017. FO
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FORSKNING

1
Du har varit forskningschef 
för Ludwiginstitutet för 
 cancerforskning i Uppsala  

i 31 år. Varför läggs Uppsalafilialen 
ner?

– För tretton år sedan erbjöds jag att 
flytta vår verksamhet till Stockholms-
filialen och överta ledarskapet där, men 
valde att fortsätta vårt arbete i Uppsala, 
om än med reducerad budget och plane-
rad nedläggning av vår filial när jag fyllde 
65. Nu är tiden inne och inget kommer 
alltså som en överraskning. Beslutet i sig 
härrör i att Ludwiginstitutet på sikt ville 
minska sina utgifter.

2
 Hur påverkas er verksamhet?

– Vi har alltid haft nära sam-
verkan med Uppsala universi-

tet, och övergången är helt odramatisk. 
Vi har blivit väl mottagna, behåller våra 
lokaler vid BMC och har redan fått korri-
dorsällskap av två av institutionens forsk-
ningsgrupper vilket känns bra. Naturligt-
vis saknar vi den stadiga finansiering som 
möjliggjort långsiktig framförhållning, 
men det ska vi försöka lösa på annat sätt.

3
Vad innebär det för din 
 arbetsdag?

– Att inte längre leda ett 
forskningsinstitut frigör tid för min egen 
 forskning, något jag alltid gett högsta pri-
oritet. Dessutom har jag flera externa åta-
ganden som tar plats i kalendern så ar-
betsveckorna är fortsatt långa, vilket är 
mitt eget val bör påpekas.

4
Som ordförande  
i Nobel stiftelsen, hur  
tycker du att svensk  

forskning står sig?
– Infrastrukturellt är mycket bra, men 

visst kan saker förbättras. Vi bör bland 
annat öka ansträngningarna för att re-

krytera yngre, skickliga forskare. Jag ser 
också gärna att staten avsätter ytterligare 
medel till grundforskning och inte bara 
satsar på tillämpad forskning. Men igen, 
på det hela taget verkar svensk forskning 
under gynnsamma villkor.
Magnus Alsne

Den svenska gymnasieskolans 
i ntroduktionsutbildning  
klarar inte av att möta kraven 
från  resursstarka  nyanlända 
 ungdomar. Det visar en ny av
handling i utbildningssociologi.

I avhandlingen ”Här i Sverige måste man 
gå i skolan för att få respekt” har  Hassan 
Sharif undersökt nyanlända ungdomars 
inställning till gymnasieskolans introduk-
tionsutbildning. 

Ungdomarna i studien kommer alla 
från resursstarka miljöer i Irak och bor 
i dag i Södertälje.
 – Ungdomarna såg utbildning som en 
viktig faktor för att etablera sig i samhäl-
let. Att få respekt, som de formulerade 
sig, säger Hassan Sharif, nydisputerad i 
utbildningssociologi vid institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier.

De nyanlända ungdomarna mötte en 
svensk utbildning som inte klarade av 

att matcha deras höga ambitioner. Ung-
domarna blev frustrerade av att kraven 
och förväntningarna ofta sattes för lågt. 
 – Skolan ska kompensera de svaga och 
undervisningen är därför anpassad till 
de svaga eleverna som också behöver 
det. Men för de resursstarka eleverna 
fungerar introduktionsutbildningen del-
vis som en transithall som måste pas-
seras eftersom det är den enda vägen 
till en gymnasieutbildning, säger Has-
san Sharif.
Hur kan introduktionen förändras för 
att bättre möta behoven?

– Det är viktigt att göra en kartlägg-
ning av ungdomarnas förkunskaper och 
individanpassa undervisningen för att 
matcha deras ambitioner. Den tid ung-
domarna tillbringar i introduktionsut-
bildningen är avgörande, ju längre tid 
i introduktionsutbildning desto större 
risk att de tappar drivet. 

– Och om vi menar allvar med ambi-
tionen att integrera de nyanlända ung-
domarna är det jätteviktigt att pla-
cera dem på skolor där många elever 
har svenska som modersmål för att de 
snabbt ska lära sig svenska. I längden 
tjänar ju alla på att de lär sig svenska 
så fort som möjligt.
Anders Berndt

4 FRÅGOR TILL CARL-HENRIK HELDIN, 
professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. 

Universitetet övertar Ludwig
institutets forskningsmiljö

Nyanlända vill  
ha högre krav 

Växelvis boende  
för små barn 
n Förskolebarn i växelvis boende 
har mindre psykiska symtom än de 
som bor mest hos, eller bara med en 
 förälder efter en separation. Det  visar 
en studie av barn i 3–5årsåldern från 
Uppsala  universitet, Karolinska insti
tutet och forskningsinstitutet Chess. 

Forskarna har jämfört beteende
problem och psykiska symtom mel
lan 136 barn i växelvis boende, 3 369 
i kärnfamilj, 79 som bor mest med en 
förälder och 72 barn som bor enbart 
med en förälder. Resultaten visade 
att barnen som bodde mest eller en
bart med en förälder hade mer svå
righeter än de som bodde växelvis 
eller i kärnfamilj.

EUanslag till  
råmaterialforskning 
n Tre EUprojekt där Uppsala uni
versitet ingår har nyligen beviljats 
medel inom innovationssatsningen 
EIT RawMaterials. Ett av projekten, 
Nitrem, leds av Roger Herbert, uni
versitetslektor vid institutionen för 
geovetenskaper. Det bygger på ett 
tidigare Vinnovastöttat projekt med 
fokus på kväverening från gruvavfall, 
främst från materialet gråberg. 

– Vi har i två år jobbat i Kiruna med 
en pilotskaleanläggning för att rena 
vattnet på kväve, säger Roger Her
bert. Den här bioreaktorn fungerade 
så bra enligt både oss och LKAB att 
vi bestämde oss för att söka finansie
ring till en fullskaleanläggning.

Gensax kan bli snabbare 
och säkrare 
n En forskargrupp vid Uppsala uni
versitet har tagit reda på hur CRISPR
Cas9 – även känd som ”gensaxen” 
– kan söka igenom arvsmassan efter 
en specifik DNAsekvens. Cas9 har 
redan många bioteknologiska till
lämpningar och förväntas även revo
lutionera medicinen. I studien som 
leds av Johan Elf, professor vid in
stitutionen för cell och molekylär
biologi, visar forskarna hur Cas9 
kan förbättras för att göra gensaxen 
snabbare och säkrare.

Hassan Sharif har undersökt nyanländas 
inställning till gymnasieskolans introduk
tionsutbildning. 
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CarlHenrik Heldin ser 
fram emot mer tid för sin 
egen forskning. 
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Oväntade 
fynd
från

vikingatidens
gryning

REPORTAGE
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vikingatidens

Med hjälp av spade och skärslev gräver 
arkeologerna fram vendeltiden vid 
Uppsala kungsgård i Gamla Uppsala. 
Arbetet har pågått i snart fyra veckor  
och både väntade och oväntade fynd  
har plockats fram ur leran.
TEXT: JOSEFIN SVENSSON    FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Å KULLEN BAKOM GAMLA Uppsala kyrka har 
gräsmattan grävts upp i rektangulära fält. 

Området har undersökts av arkeologiska 
utgrävningar vid flera tillfällen, första 
gången redan 1924, så det gäller att pla-
nera arbetet noga för att komplettera 
föregående projekt. Den här gången 
hoppas forskarna få svar på när man 
slutade använda den byggnad som en 
gång stått här. Man vill också få mer 

kunskap om hur huset och framför allt 
väggarna var konstruerade. 
– Det var inte så ovanligt att man byggde 

terrasser och lade hus ovanpå, men det är väldigt 
ovanligt med terrasser av lera, och så här stora. Stor-
leken på huset, sättet det är byggt på och dimensio-
nerna på virket är också ovanliga, säger Per Frölund, 
arkeolog vid Upplandsmuseet. 

Huset som låg på platsen var omkring 50 meter långt, 
hade bågformade väggar och en takhöjd på omkring 
tio meter. Det var uppdelat i tre rum med ett förrum 
i söder, en stor sal i mitten och ett förrum i norr. Det 
fanns fyra ingångar där den största var tillräckligt vid 
för att fem personer skulle kunna gå in i huset i bredd. 
Delar av konstruktionen kan dateras till 500-talet och 
nedanför platån finns spår som visar tecken på hant-
verk och bebyggelse i närområdet från samma tid.

– Gamla Uppsala var en väldigt central plats under 
vikingatiden och de som byggde hallen var antagligen 
framgångsrika och ville sätta avtryck, berättar John 
Ljungkvist, forskare och projektledare vid institutio-
nen för arkeolog och antik historia.

Att just den här platsen är så väl bevarad för arke-
ologiska utgrävningar beror på att den har brunnit. 

– Och man var väldigt bra på att bränna saker, det 
kan man se på leran som har hettats upp så mycket 
att den nästan blivit som tegel, säger John Ljungkvist.

I en stor grop mitt på terrassen gräver Hans Göth-
berg fram spåren av en av husets fristående takbärande 
stolpar. Eftersom själva stolpen inte finns kvar följer 
han färgskiftningar i leran för att avgöra var stolphå-
let fyllts med jord och grus.

– Den här mörkare markeringen uppe vid ytan var 
den första synliga delen, berättar han och visar hur jor-
den är svartare i färgen på en liten cirkelformad yta 
vid gropens kant. Längre ner finns småsten och smält 
lera som indikerar var stolpen en gång stått. 

Hans Göthberg ska gräva ytterligare cirka 80 cen-
timeter djupare för att se hur terrassen är uppbyggd 
och vilka skikt den består av. 

NÅGRA METER LÄNGRE BORT tar Dan Fagerlund fram spå-
ren efter väggkonstruktionen. Huset är byggt med en 
inner- och yttervägg med en luftspalt emellan, något 
som skiljer sig från hur samtida hus brukade konstrueras. 

– Vi vet ganska mycket om den inre väggen, men 
den yttre väggen hade vi en mängd frågetecken kring, 
så det riktar vi in oss på nu, säger Per Frölund.

Hus från vendeltiden är annars ett väl utforskat 
område, men just den här typen av byggnad är unik. 

Forskarna hoppas  
att nya fynd ska  
berätta mer om den 
byggnad som tidigare 
stått på platsen. 
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– Eftersom vi redan vet mycket om den här tiden blir 
det extra intressant när vi hittar något som avviker, 
säger Per Frölund. 

MEN VAD HAR DÅ byggnaden använts till? Det finns få 
spår som ger ledtrådar om vad som verkligen har för-
siggått i huset. Det beror bland annat på att det blivit 
ordentligt städat och tömt på föremål innan det av nå-
gon anledning eldats upp. 

– Det verkar inte ha använts som bostadshus utan 
snarare som någon form av rådstuga för aristokratin 
eller mottagningshall. Det var ett skrythus som syn-
tes långväga ifrån och det har säkert hållits många vik-
tiga ritualer och måltider här, säger John Ljungkvist. 

Fynd från utgrävningen visar att både byggnaden 
och dörrarna var utsmyckade med dekorationsjärn or-
namenterade med djurhuvuden och drakar.

– Det här är ett av de tidigaste fynden av den här 
typen av föremål. De blir vanligt förekommande först 
under medeltiden, omkring 500 år senare, säger John 
Ljungkvist.

Han visar hur en del av ett dekorationsjärn formad 
som en spiral sticker upp ur jorden i den norra delen 
av området, i närheten av den forna huvudingången. 
Här har man också hittat en stor mängd djurkranier 
och tänder.

– Vi tror att man har lagt dit djurhuvuden efter att 
huset brunnit, som någon form av rituell markering, 
säger John Ljungkvist.

FÖR ATT ARTBESTÄMMA KRANIERNA tar man hjälp av en 
osteolog. Under arbetets gång kartlägger forskarna noga 
vad de hittar och på vilken plats föremålen grävts upp 
för att få en bild av hur huset varit konstruerat och 
hur det använts. Resultaten från utgrävningen kom-
mer sedan att analyseras för att resultera i en utgräv-
ningsrapport och en stor slutpublikation.

– Eftersom lämningarna är i så fint skick kan de an-
vändas som modell internationellt för hur man byggde 
den här typen av hus. Den kan sedan användas när man 
ska rekonstruera andra typer av hallbyggnader, säger 
John Ljungkvist. l

REPORTAGE

Viking Dynasties

n Utgrävningen görs av Uppsala univer
sitet och Uppplandsmuseet. Den är en 
del i  större forskningsprojekt som går 
 under namnet ”Viking Dynasties”. Arbetet 
 finansieras av en privat  forskningsstiftelse 
–  Krogagerfonden – och är ett  samarbete 
med Roskilde Museum. Projektet utgår 
från Lejre i Danmark och Gamla  Uppsala i 
Sverige. Forskningsprojektet  finansieras 
med 10 miljoner kronor och pågår under 
tre år.
n Vendeltiden är den mellersta perioden 
av yngre järnåldern i Sveriges  förhistoria, 
namngiven efter de rika  arkeologiska 
 fynden från båtgravfältet i Vendel nära 
Vendels kyrka norr om Uppsala. Perioden 
sträcker sig från omkring år 550 till år 800.

Hans Göthberg, arkeolog vid 
 Upplandsmuseet, gräver fram  
spåren av byggnadens fristående 
takbärande stolpar.

Redan i de gamla isländska sagorna nämns Gamla Uppsala. ”Där kan 
man bland annat läsa att det skulle byggas en sal som var lika fin som 
Uppsalen. Antagligen var de som byggde hallen framgångsrika och 
ville sätta avtryck”, säger John Ljungkvist.

Skikt av lera, jord och 
smågrus ger ledtrådar 
om hur byggnaden var 
konstruerad.

Helena Hulth 
och Ben Raffield 
undersöker  
hur terassen är  
uppbyggd.

Arkeologerna har hittat dekorationsjärn ornamenterade med drakar och  
ormar som användes för att dekorera portar och väggar. Det skulle dröja ända  
till medeltiden, omkring 500 år senare, innan liknande föremål blir vanliga.
”Det här är ett av de tidigaste fynden av den här typen av föremål”, säger  
John Ljungkvist, forskare vid Uppsala universitet.
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UTBLICK

Ny inspiration  
med internationellt 
utbyte
Erasmusprogrammet erbjuder 
 flera olika stipendier för med
arbetare vid Uppsala universitet. 
 Jobbskuggning, kurser eller ett 
eget skräddarsytt program? 
Det finns flera olika möjligheter 
att fortbilda sig inom ramen för 
 programmet. Gisella Bengtsson 
tog chansen och kom hem med 
nya kunskaper, inspiration och  
ett utökat nätverk. 

Erasmus+ är EU:s program för utbild-
ning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott. Inom programmet finns det möj-
ligheter för både medarbetare och stu-
denter att ansöka om stipendier för ut-
byte och praktik. 

– Jag hade funderat på det här gan-
ska länge, framför allt eftersom jag själv 
varit med och tagit emot personer från 
andra länder som varit här på olika for-
mer av utbyten, säger Gisella Bengts-
son, projektledare vid kommunikations-
avdelningen. 

Hon började förbereda sig och fun-
dera på vad hon ville få ut av program-
met för ungefär ett och ett halvt år sedan. 

– Jag ville utvecklas både professio-
nellt och personligt och träffa kollegor 
från andra länder för att se hur de job-
bar och hur vi kan hitta gemensamma 
lösningar på likartade utmaningar, sä-
ger hon.

DET FINNS FLERA OLIKA sätt att genom-
föra sin fortbildning med hjälp av ett 
Erasmusstipendium. Att jobbskugga en 
kollega vid ett annat lärosäte är en möj-
lighet. Det går också att sätta ihop sitt 
eget program eller att delta i en så kall-
lad ”Staff Training Week” där ett lärosä-
te organiserar ett gemensamt program 
för flera besökare, ofta inriktat på en viss 
yrkesgrupp.

– Jag åkte först till Valencia i Spa-
nien på en sådan här vecka. Jag deltog i 
ett program som riktade sig till personal 

som jobbar ganska brett. Idén var att man 
skulle uppleva Spanien med alla sinnen 
och utveckla processer för samarbeten, 
berättar Gisella Bengtsson.

Under veckan var det fullt program 
från morgon till kväll med workshops, 
föreläsningar och besök vid universite-
tets olika avdelningar.

– De berättade om hur de jobbar och 
vi fick göra samma sak. Vi blev också 
indelade i mindre grupper där vi med 
hjälp av olika strategier skulle få till ett 
bra samarbete. Det blev väldigt lyckat 
och den grupp jag var med i kommer 
att träffas igen. 

Gisella Bengtsson planerade även en 

vistelse i Storbritannien där hon bland 
annat gick en språkkurs och gjorde stu-
diebesök vid Aberdeen University och 
Robert Gordon University. 

– Jag snickrade ihop programmet själv 
och var framför allt intresserad av att 
titta på hur de jobbar med samverkan 
och marknadsföring. Jag var till exem-
pel med på en dag som Aberdeen Uni-
versity arrangerade för att locka besö-
kare till sin vetenskapsfestival.

HON MENAR ATT UTBYTENA framför allt 
tillfört perspektiv och inspirerat till nya 
sätt att lösa problem. 

– När man träffar personer på plats 
får man en annan bild av verksamhe-
ten och inser att vi ofta har samma pro-
blemställningar. Det är väldigt lärorikt 
och man tar till sig nya kunskaper med 
alla sinnen. 

För att komma iväg på ett utbyte krävs 
en hel del förberedelser. Det är bra att 
vara ute i god tid för att ta de kontak-
ter som behövs och förbereda vistelsen.

– Mitt råd är ”go for it”! Det är värt 
den tid det tar i form av pappersgöra 
och förberedelser. 

Josefin Svensson 

Internationellt utbyte – hur funkar det?
n Erasmusprogrammet erbjuder  flera 
olika stipendier för både tekniskadmi
nistrativ personal och undervisande 
personal vid Uppsala universitet.  
Om du vill åka inom Europa måste du 
själv hitta en lämplig mottagare, till 
 exempel  genom ett av universitetets 
nätverk  eller via webbportalen  
staffmobility.eu. Om du vill åka utanför 

Europa finns det ett antal platser vid  
olika partneruniversitet. När du bestämt 
vart du vill åka  förankrar du det med din 
chef. Sök sedan medel till någon av  
ansökningsomgångarna och tänk på  
att vara ute i god tid.

Läs mer på medarbetarportalen: 
mp.uu.se eller kontakta internationella 
kansliet: erasmus@uu.se

Gisella Bengtsson 
åkte till Universitat 

Politècnica de València 
för en veckas fortbild
ning tillsammans med 

kollegor från hela 
Europa.

”Mitt råd är go for it!”,  
säger Gisella Bengtsson  
(andra från höger i första raden). FO
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För lite drygt ett år sedan fick 
några av studenterna vid mas
terprogrammet i studier kring 
förintelsen och folkmord idén 
att starta upp en helt ny ideell 
organisation. Målet är att öka 
kunskapen om massvåld och 
folkmord och påverka besluts
fattare och politiker. 

– Hur ideologier som nazism och fas-
cism sprider sig är ett väldigt relevant 
och aktuellt ämne.  Det är därför vik-
tigt att nå ut med den här kunskapen 
så att man kan förebygga att det sprids, 
säger Julia Sahlström, vice ordförande 
i den ideella organisationen Mass Vi-
olence Awareness Initiative (MVAI).

Idén att starta en ideell organisa-
tion kom upp i början av hösttermi-
nen förra året. 

– Vi kände att vi fick så mycket 
bra kunskap.  På masterprogrammet 
i studier kring förintelsen och folk-
mord studerar vi olika typer av kon-
flikter och lär oss om folkmord och 
förintelsen. Vi kände alla att vi ville 
dela med oss av den här kunskapen 
till fler, berättar hon.

Studenterna vid programmet kom-
mer från många olika länder och har 
olika ämnesbakgrunder eftersom pro-
grammet är tvärvetenskapligt. 

– Det tillför olika typer av kunska-
per. Med föreningen vill vi också nå 
människor med olika bakgrunder och 
studieinriktningar. Alla kan vara med.

Föreningen hade sitt första publika 
evenemang i början av sommaren i 
form av en workshop om folkmor-
det i Rwanda. De publicerar regel-
bundet artiklar och inlägg i sociala 
medier och träffas en gång i veckan 
för att planera arbetet. De är i dags-
läget omkring 20 aktiva medlemmar, 
men vill gärna bli fler. 

– Det krävs en hel del arbete och 
engagemang för att starta upp en för-
ening. I början var det mycket byrå-
krati som gjorde att det dröjde innan 
vi blev officiella. Det är också svårt 
att nå ut när man är en helt ny för-
ening, men nu börjar det hända lite 
saker, säger Julia Sahlström.
Josefin Svensson

FO
TO

: J
O

S
EF

IN
 S

V
EN

SS
O

N

Studenter   
mot folkmord 

Julia Sahlström är vice ordförande  
i den nya föreningen Mass Violence 
Awareness Initiative (MVAI).
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS 
n Johan Elf, professor vid 
 institutionen för cell- och 
 molekylärbiologi, är en av tre 
pristagare vid svenska lärosäten 
som får Nyttiggörandepriset, 
ett pris som delas ut för första 
gången av Stiftelsen för strate-
gisk forskning.
n Johan Heilbron, professor 
i ekonomisk sociologi vid 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
i Holland, har utsetts till ny 
hedersdoktor vid fakulteten för 
utbildningsvetenskaper.
n France Mentré, professor i 
biostatistik vid INSERM – Uni-
versitet Paris Diderot i Frankrike, 
har utsetts till hedersdoktor vid 
farmaceutiska fakulteten.
n Geoffrey Khan, professor 
i hebreiska vid Cambridge 
 University, UK, och Laurent 
 Gosselin, professor i fransk 
 lingvistik vid universitetet i 
Rouen, Frankrike, har utsetts 
till hedersdoktorer vid språk-
vetenskapliga fakulteten.
n AbuBakr Bahaj, energi-
forskare, har utsetts till 
 teknologie hedersdoktor vid 
teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten. Henry Chapman, 
fysiker/biofysiker; Gene Likens, 
eko systemforskare; Stefano 
 Moretti, partikelfysiker; och 
JeanPierre Sauvage, kemist, 
har utsetts till filosofie heders-
doktorer vid samma fakultet.
n Ola Larsmo, författare, och 
Quentin Skinner, professor vid 
University of London, har utsetts 

till nya hedersdoktorer vid 
historisk-filosofiska fakulteten.

PÅ GÅNG
29/10 och 2/10. UAK: Fyra 
 Luthervariationer
Uppsala  Akademiska Kammar-
kör,  Västerås domkyrkas motett-
kör, Olle Persson, baryton,  Johan 
Hansson Lindström, orgel, 
 Stefan Parkman, dirigent.
29/10. Uppsala domkyrka,  
kl 18.30. Fri entré. 
2/11. Västerås domkyrka, kl 19. 
Biljetter via Ticketmaster.

30/10–3/11. Höstlovskul 
Bygg en fågelautomat och hjälp 
fåglarna att klara vintern. Barn 
under 18 år samt anställda och 
studenter vid Uppsala universitet 
fri entré. Botaniska trädgården, 
Tropiska växthuset, Villavägen 8. 

30/10. Universums  
mörka materia
Träffa experterna som berättar 
 historien bakom upptäckten 
av mörk  materia. Föreläsare: 
 Martin Sahlén, Ulf  Danielsson, 
Carlos de los Heros och  Richard 
 Brenner, institutionen för  fysik 
och astronomi. Universitets-
huset sal X, Biskopsgatan 3,  
kl 19–21.

1/11 och 2/11. Magiska växter 
och djur
Följ med prefekten för ditt 
elevhem på lektioner i örtlära, 
trolldryckskonst och skötsel av 
 magiska vidunder. Obligatoriskt 

förköp av biljetter (28–31/10 i 
Tropiska växthuset). För barn 
6–15 år. Botaniska trädgården, 
Orangeriet Linneanum, Villa-
vägen 6, kl 14–16.

2/11. Göran Gustafsson 
föreläsning i medicin: Anxiety
Professor Joseph E. LeDoux, 
prisbelönt hjärnforskare, 
författare och musiker från New 
York, föreläser på engelska om 
 ångest. Grönwallsalen, Akade-
miska sjukhuset, ing 70, kl 16–17.

3/11–5/11. Höstlov på  
Gustavianum

Utforska Gusta-
vianum tillsam-
mans med våra 
studentguider. 
Fri entré.  
Gustavianum,  
kl 12–15.

4/11. Saturday Jazz Live:  
”Oh, When the Saints”
Ulf Johansson Werre, en 
 ensemble ur UUJO och gäster 
 hyllar 100-årsjubiléet av jazz 
på skiva. Vi presenterar musik 
från ”The Roaring 20ies” med 
bl.a.  Original Dixieland Jass 
Band, Louis Armstrong och 
Bix Beiderbecke. Musicum, 
Kyrkogårdsgatan 4, kl 15–16. 
Entré: 100 kr i dörren.  Begränsat 
antal platser.

7/11. Global Super Tuesday
Under eftermiddagen presen-
terar internationella kansliet 
och UU Karriärvägledning fyra 

föreläsningar/workshops med 
syfte att informera och inspirera 
studenter att läsa delar av sin 
utbildning utomlands. Samtidigt 
pågår en Study Abroad mässa. 
Blåsenhus, kl 13–17.30.

8/11. Genvägen till rättvisa
DNA-analyser används allt 
mer i brottsutredningar. Marie 
 Allen, professor i rättsgenetik 
vid Uppsala universitet, ger en 
överblick över kriminaltekniska 
och  historiska DNA-analyser. Fri 
 entré. Boka biljett i Stadsbiblio-
tekets reception: 018-727 17 00.  
Uppsala stadsbibliotek, kl 18–20.

12/11. Museidagen
Uppsalas museer slår upp 
sina portar för en gemensam 
programdag. Årets tema är sant 
 eller falskt. Testa dina kunskaper 
och besök Gustavianums 
nyöppnade konstarkiv och det 
återöppnade myntkabinettet i 
universitetshuset. Fri entré.

16/11. Forsskålsymposiet 2017: 
Framtiden för liberalismen
Årets hedersföreläsare Sverker 
Gustavsson, professor eme-
ritus vid  statsvetenskapliga 
institutionen, föreläser  under 
rubriken Vad krävs för att 
 liberalismen inte skall gå 
förlorad?  Föreläsningen följs av 
ett  panelsamtal under ledning 
av  Ulrika Knutson, journalist 
och före detta ord förande i 
Publicistklubben. Paneldelta-
gare: Mats Karlsson, direktör vid 
Utrikespolitiska  institutet,  Annika 

Ström Melin, journalist vid Da-
gens Nyheter, Sofia  Näsström, 
docent vid stats vetenskapliga 
institutionen och Inger Öst-
erdahl, professor vid juridiska 
institutionen. Fritt in träde,  öppet 
för allmänheten.

17/11. Professorsinstallation
Platserna ska vara  intagna 
 senast kl 15.00 (precis). 
 Aulan öppnas ca kl 14.30. 
 Installationen är öppen för all-
mänheten. Biljetter hämtas ut i 
universitets husets trapphall från 
och med kl 10 den 16  november 
till och med att ceremonin 
 börjar. Biljetter som inte kommer 
att användas ska återlämnas. 

18/11. Temadag om migration
Universitetets åtta områdes-
studier diskuterar  migration 
utifrån ett internationellt 
 perspektiv. Kom och ställ frågor 
till forskarna och möt världen 
på plats i Gustavianum. Föreläs-
ningar på svenska och engelska. 
Gustavianum kl 12–16. Fri entré. 

24/11. Autumn in New York
Uppsala University Jazz 
 Orchestra gästas av New 
York-saxofonisten Harry Allen. 
 Missionskyrkan kl 19. Biljetter via 
Ticketmaster och UNT City. 

14/12. Swinging Christmas
Uppsala University Jazz 
 Orchestra framför sin traditions-
enliga julkonsert. Missions-
kyrkan kl 19. Biljetter via 
Ticketmaster och UNT City.

Miljötänk viktigt för årets alumn
n Anita Falkenek är vd för Krav och har länge 
arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor. I 
grunden har hon en examen i  ekotoxikologi 

och biologi från Uppsala 
 universitet. Nu har hon utsetts 
till Årets alumn 2017.

– Jag är väldigt  överraskad, 
förvånad och naturligtvis 
 väldigt glad, säger hon.

Under hela sitt yrkesliv har 
hon arbetat med miljö och 
hållbarhetsfrågor, bland  annat 

som miljöchef på Ica, på Världsnaturfonden 
och som hållbarhetschef på Åhléns. Sedan 
2015 sitter hon i styrelsen för Miljömärkning 
Sverige – mer känd som Svanenmärkningen.

Studietiden i Uppsala minns hon med 
 glädje.

– Jag har många roliga minnen. Jag var 
 engagerad i Östgöta nation, både i klubb
verket och som  recceförman, och studiedelen 
var också väldigt  rolig. I Uppsala finns en skön 
kombination av tradition och innovation.

LÄROVERKSSAMLINGEN I LJUSET
I höst uppmärksammar Almedalsbiblioteket läroverkssam
lingen genom en mindre utställning och en föredragsserie. 
Bok samlingen har sitt ursprung i Visby gymnasium och Visby 
högre allmänna läroverk och dess föregångare, som överfördes 
till Visby stadsbibliotek 1956. Samlingen innehåller omkring 
25–30 000 verk, varav de äldsta är från 1494. Ett urval av verken 
visas i källarvalvet under november i anslutning till föredragen. 
En katalog ska också publiceras med artiklar av sex författare 
med kännedom och anknytning till samlingen.

Invigningen äger rum söndagen 12 november i Almedals
biblioteket, då överbibliotekarie Lars Burman öppnar tillsam
mans med Åke G. Sjöberg, Eva Sjöstrand m.fl. 

FÖRELÄSNINGAR:
6/11 Krister Östlund.  
Tidigmoderna dissertationer  
i Sverige – en överblick.
13/11 Mattias Legnér. 
 Patriotiska beskrivningar  
av Sverige från stor  
makts och frihetstid i 

 
läroverks samlingen.
20/11 Åke G. Sjöberg.  
Min tid som elev och lektor  
på Visby läroverk – några  
hågkomster.
27/11 Gunilla Jonsson. 
 Trivialskolan i Visby – så 
 mycket böcker.

Anita  
Falkenek.
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” Jag hoppas att det skickar ett tydligt meddelande  
till stormakterna om vikten av att verkligen göra  
något när det gäller kärnvapenfrågor.”
PETER WALLENSTEEN, seniorprofessor vid institutionen för freds och konfliktforskning,  
kommenterar valet av ICAN som mottagare av Nobels fredspris (TT, 6/10).

1 Hur känns det att vara nybliven 
Rudbeckpristagare?

– Jag har nog inte helt hunnit 
smälta att jag ska räknas till den ska-
ra framstående forskare som fått ut-
märkelsen före mig. Samtidigt är jag 
naturligtvis oerhört glad och hedrad 
över att komma i fråga för ett så fint 
pris. Jag ser det som en bekräftelse av 
det arbete vår forskargrupp lagt ned 
på att ta psykiatrin i Uppsala dit vi 
befinner oss i dag.
2 Årets Rudbeckdag satte fokus på 
psykiatri, är det viktigt att synas?

– Absolut, så länge som psykisk 
ohälsa förblir stigmatiserande och 
skambelagt måste vi bli bättre på 
att lyfta fältet. Många framsteg har 
gjorts, men mycket arbete återstår. 
Dels för att vi inte ska behandlas som 
en särart inom forskning och vård, 
dels för att vi måste vinna samhällets 
fulla förtroende. 
3 Jobbar psykiatrin i motvind?

– Vi står inför utmaningar, men jag 
tror att om man fokuserar på möjlig-
heterna så kommer glädjen och ener-
gin på köpet. Vi har i Psykiatrins hus 
fått en fantastisk tillgång där vi kan 
samla våra kompentenser och arbe-
ta i direkt anslutning till Akademis-
ka sjukhusets övriga specialister. Det 
gynnar även patienterna och gör mig 
glad varje gång jag går till jobbet.
4 … och snart fyller du 65, hur  
länge får dina kollegor behålla dig  
i Psykiatrins hus?

– Just nu börjar vi skörda resul-
taten av många års ansträngningar 
 vilket är väldigt inspirerande, och får 
jag bara behålla hälsan så arbetar jag 
 gärna till 67. Däremot upplever jag 
inte minsta oro över att släppa taget. 
Vår grupp rymmer flera yngre, kom-
petenta forskare och kliniker som 
kommer att göra ett strålande jobb 
med att leda utvecklingen vidare! 
Magnus Alsne

” Jag är glad 
 varje gång jag 
går till jobbet”

HALLÅ DÄR
LISA EKSELIUS, 
professor och överläkare i psykiatri, 
som den 20 oktober tilldelades årets 
Rudbeckpris.
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Satsning på 
cykelvänlig 
arbetsplats
Sex av universitetets campus 
samt universitetsförvaltningen 
har diplomerats som cykelvänliga 
arbetsplatser. Det är Uppsala 
kommun som står bakom initia
tivet och uppmuntrar företag, 
myndigheter och  organisationer 
att satsa på cykling.

Universitetsförvaltningen och fem av de 
campus som deltog uppnådde kriterierna 
för en ”cykelhygglig” arbetsplats. Det be-
tyder att de tillhandahåller parkering för 
cyklar, tjänstecyklar, cykel hjälmar till 
tjänsteresor, cykelpump, cykelansvarig 

och cykelrelaterad information. Ekono-
mikum, som inte nådde hela vägen den 
här gången, fick ändå ett diplom för att 
de arbetat med cykelfrämjande åtgär-
der under året.

Mikael Olsson, miljökemist vid BMC-
intendenturen, var en av universitetets 
representanter vid utdelningen av dip-
lomen på Uppsala konsert och kongress 
i slutet av september.
 Hur har ni jobbat för att främja 
 cykling under året?

– Vi har tillsammans med de andra 
intendenturerna i arbetsgruppen prickat 
av vilka krav vi uppfyller och tittat på 

vad som kan vara aktuellt att göra fram-
över. Vi har också organiserat en före-
läsning om hur man tar hand om sin cy-
kel som lockade ett 50-tal medarbetare. 
Vad planerar ni framåt? 

– Vi kikar bland annat på möjlighe-
terna att ordna en inomhusparkering för 
cyklar på BMC för att underlätta för de 
som cyklar på vintern. En annan fråga som 
drivs centralt är möjligheten att kunna 
köpa en elcykel som en löneförmån. 
Cyklar du själv till jobbet?

– När andan faller på, men jag måste 
erkänna att min fru, som också jobbar 
vid universitetet, är mycket bättre på att 
ta cykeln till jobbet än jag. 
Josefin Svensson

Nya avsnitt av Forskarpodden
n Du har väl inte missat att höstens  säsong av Forskarpodden är igång? Först ut var 
Neil Price, professor i arkeologi, som  berättar om de ekonomiska och  kulturella för
utsättningar som kan ha lett fram till  vikingatiden. Under hösten publiceras även av
snitt med MayBritt Öhman, Per Ahlberg, Shirin Ahlbäck Öberg och Björn Olsen.

Lyssna på webben eller i din podd-app. www.uu.se/forskarpoddenFO
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Årets deltagare
n I årets arbete med en cykelvänlig 
 arbetsplats deltar Blåsenhus, BMC, 
EBC, Ekonomikum, ITC, Ångström och 
universitetsförvaltningen.  Deltagandet 
är frivilligt och projektet fortsätter även 
nästa år.

Vill du veta mer? Kontakta miljösam-
ordnare anna.sandstrom@uadm.uu.se 

Neil Price,  
professor   
i arkeologi,  
var först ut  
i höstens  
säsong av  
Forskarpodden.
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Övre raden från vänster: Johan Fransson, teknisk samordnare vid EBC och Madeleine Larsson, intendent vid Blåsenhus. Nedre raden 
från vänster: Gunilla Engström, forskningsingenjör vid EBC, Helene Sivertsson, serviceassistent, Roland Grönroos, koordinator vid 
institutionen för informationsteknologi och  Mikael Olsson, miljökemist vid BMC. 



PROFILEN 
/ASHOK SWAIN 

KONFLIKTER KRING VATTEN HAR varit temat för Ashok 
Swains forskning sedan 25 år tillbaka.

 – Jag började studera konflikter kring vatten efter-
som det är en naturresurs som rör sig över nations-
gränser och därmed kan få direkta säkerhetsmässiga 
konsekvenser, säger Ashok Swain.

Efter sin disputation i New Dehli 1991 kom Ashok 
Swain till institutionen för freds- och konfliktforskning 
som post dok och har sedan blivit kvar. Genom åren 
har han träffat många politiska ledare för att uppmärk-
samma vikten av politiska lösningar kring gränsöver-
skridande vattentillgångar. 

Som Unescoprofessor förväntas Ashok Swain lyfta 

internationellt vattensamarbete i forskning, undervis-
ning och politik både inom och utanför Sverige.

 – Utnämningen innebär en internationell accep-
tans för mitt arbete. Jag kommer fortsätta göra det 
jag gjort de senaste 25 åren, men Unescoprofessuren 
kommer att ge mer tyngd till diskussionerna med det 
politiska ledarskapet om konflikter kopplade till vat-
ten och hur de kan lösas.

45 PROCENT AV FÄRSKVATTNET i världen kommer från 
floder som korsar landsgränser. Ofta finns det överens-
kommelser om vattenuttag för torrperioder när vat-
tenbehovet är som störst. Överenskommelser som för-

Ny professur  
ger tyngd
Ashok Swain vill öka den politiska medvetenheten om 
 vattenproblemen i världen. Med sin nya professur –  Unesco 
Chair on International Water Cooperation – hoppas han  
få bättre genomslag hos politiker runt om i världen.

ändras gradvis när efterfrågan på vatten ökar på grund 
av bland annat befolkningstillväxt, ekonomisk tillväxt 
och urbanisering.

 – Den stora utmaningen att hantera är den plötsliga 
förändringen av vattentillgången på grund av klimat-
förändringarna. Länderna vet inte vad som kommer 
att hända i framtiden och kan inte planera.

Klimatförändringarnas påverkan på vattentillgången 
gör det än viktigare med politiska lösningar på vatten-
bristen anser Ashok Swain. 

– De lösningar vi forskar om här i Uppsala är nå-
got som inte gjorts tidigare. Hittills har det mest varit 
hydrologer, geografer och miljöforskare som hanterat 
vattenfrågor, politiker är sällan inblandade. Det beror 
ofta på en ambition att hålla vattenfrågan enkel. Det 
blir mer komplext om politikerna blir inblandade. Men 
utan politiska lösningar kommer inte experternas för-
slag på lösningar att kunna genomföras. Vår forskning 
syftar till att få fler politiker att se fördelarna med po-
litiska lösningar på vattenbristen.

FÖRUTOM FORSKNING OCH DISKUSSIONER med politiker 
deltar Ashok Swain också i den offentliga debatten.

– Nyligen hotade Indien att stänga av vattnet till 
Pakistan. Indien hävdade att det var möjligt, men jag 
skrev en debattartikel och konstaterade att de inte kan 
göra det eftersom det skulle innebära enorma problem.

Texten fick ett stort genomslag och förändrade del-
vis diskussionen i Indien.

 – De tusen orden nådde långt fler människor än 
alla de böcker och vetenskapliga artiklar jag har skri-
vit i mitt forskarliv, säger Ashok Swain.
 Anders Berndt
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”Sverige är väldigt beroende av vattenimport, faktum 
är att 50 procent av vårt vattenfotavtryck skapas i 
utlandet. Vår import av mat och allt annat kräver en 
enorm mängd vatten”, berättar Ashok Swain.
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