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 För framtidens  
  forskning

JOSEFINE NETTLER   
testar den nya  

VR-utrusningen  
på Ångström  

Visualisation Lab.  
SID 7

Förlängt mandat för rektor Eva Åkesson SID 6  |  Få anmäler sexuella trakasserier SID 10  
|  Ny konst i traditionell miljö SID 14  |  Livslång kamp i botanikens tjänst SID 20

DEN NYA FORSKNINGSUTVÄRDERINGEN  
– KOF17 – VISAR PÅ 40 UTVECKLINGSOMRÅDEN  
FÖR UPPSALA UNIVERSITET.

Vi ska vara en  
trygg arbetsplats 

där det inte ska 
 förekomma  

sexuella trakasse-
rier vare sig bland 

studenter eller 
medarbetare.

Eva Åkesson, rektor, SID 11
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UPPSALA UNIVERSITET har högt 
 ställda mål. Utbildning, forskning 
och stödfunktioner ska hålla hög
sta tänkbara kvalitet. Systematiskt 
 arbete är viktigt för att leva upp till 
kraven. Men vi kan bara bli  bättre 
om vi tar reda på fakta. I nästan två 
år har universitetet varit engagerat i 
arbetet med Kvalitet och  förnyelse 
2017, kvalitetsutvärderingen av våra 
forskningsmiljöer. I november kom 
den nästan 700 sidor långa rappor
ten. Uppsala universitet är nationellt 
en förebild när det gäller kvalitets
arbetet. 

Utvärderingen består av själv
värdering, enkätsvar från 3 700 
forskare, analys av bibliometri och 
nyckel tal samt rapporter från 19 
 paneler samt 132 kritiska vänner. 

Självvärderingen som inledde arbetet var kanske den 
viktigaste delen. Då fanns tid att reflektera över styr
kor och utvecklingsområden. 

ARBETSMILJÖPERSPEKTIVET ÄR MYCKET tydligt i ut
värderingen. Rapporten innehåller 40 universitets
övergripande rekommendationer inom sju områden. 
Nu har arbetet startat med att ta vara på resultaten. 

Universitetet har även arbetat fram en metod och 
plan för utbildningsutvärderingar, dessa startar nu. 

Även stödfunktionerna utvärderas framöver.  Vissa 
saker framkommer i Kof17. Vi arbetar samlat med 
stöd och service. Universitetet har höga ambitioner. 
Hur ser servicen ut, har vi effektiva processer? Gör vi 
rätt saker och hur lär vi av omvärlden? Uppsala uni
versitet tar ett helhetsansvar för sin egen utvärdering.

HÖSTEN HAR I ÖVRIGT dominerats av #metookam
panjen. Missförhållanden har blottats, så också inom 
 akademin under #akademiuppropet. Uppsala univer
sitet har riktlinjer och rapportvägar för missförhål
landen, men det räcker inte. Vi behöver tala om vår 
gemensamma arbetsmiljö. Hur skapar vi en arbets
miljö som är både trygg och öppnar för kreativitet? 
Hur  talar vi med och om varandra? Det vilar ett stort 
 ansvar på cheferna, men även på alla medarbetare. Vi 
är varandras arbetsmiljö. Det är viktigt och dessutom 
på tiden att diskussionen lyfts. Och jag tror att vi har 
fått ett tillfälle, om vi tar vara på det, att göra både 
Uppsala universitet och världen lite bättre.

ATT STÄNDIGT 
BLI BÄTTRE 

”Jag tror att 
vi har fått ett 

tillfälle, om 
vi tar vara på 
det, att göra 

både Uppsala 
universitet och 

världen lite 
bättre.”
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Det är större risk för 
 trakasserier i branscher  

med många osäkra anställning-
ar där man är löst knuten till verk-
samheten, som ju är fallet hos oss.
ANNELI HÄYRÉN, forskare vid Centrum för genus-
vetenskap och utredare vid HR-avdelningen, SID 11.

Arbetet med Kof17 har varit lärorikt, menar 
Catharina Svensson och Göran Akusjärvi  
vid institutionen för medicinsk biokemi  
och mikrobiologi.

Få anmäler 
sexuella 
trakasserier 
vid Uppsala 
universitet.

Akustikdämpande konst 
tillför nya perspektiv i 
universitetshuset.
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I KORTHET

Förlängt mandat  
för prorektor
n Hörandeförsamlingen beslutade i 
slutet av november att rekommen
dera professor Anders Malmberg 
som prorektor för kommande 
mandat period (1 januari 2018 till  
31 december 2020). Hörande
församlingens resultat överlämna
des till rekryteringsgruppen och 
det slutliga beslutet fattades av 
konsistoriet den 12 december (efter 
Universens pressläggning).

n Den 17 november installerades 24 nya professorer under 
högtidliga former i universitetshusets aula. Högtiden inled-
des med musik av Akademiska kapellet, följt av rektor Eva 
Åkessons installationstal där hon bland annat uppmanade de 
nya professorerna att ta forskning och undervisning, liksom 
sitt akademiska ansvar, på allvar:

– För att lyckas ska ni ständigt iaktta akademisk redlighet och 
god forskningssed. Det är ert ansvar att universitetet även 
framdeles ska kunna verka för en bättre värld.

Under ceremonin hölls installationsföreläsningar av Sven 
Oskarsson, professor vid statsvetenskapliga institutionen, 
Rose-Marie Amini, professor vid institutionen för immunologi, 
genetik och patologi och Johannes Messinger, professor vid 
institutionen för kemi – Ångström.

Den 7 november var det dags för Global Super Tuesday, en  
temadag om utlandsstudier och internationalisering för studenter 
och medarbetare vid Uppsala universitet. Under dagen firades  
det europeiska utbytesprogrammet Erasmus som i år fyller 30 år.  
Dessutom invigdes nystartade Forum för studier av den högre  
utbildningens internationalisering.

Uppsala universitet gick med i Erasmus
programmet 1992. En av de första stu
denterna som åkte på utbyte via Erasmus 
från Uppsala universitet var  Carolina An
drén Eriksson som studerade vid före
tagsekonomiska institutionen.

– Genom att studera utomlands lär du 
dig om dig själv, får självförtroende och 
det gör också att du ser mer kritiskt, 
 eller objektivt, på ditt eget land, säger 
 Carolina Andrén Eriksson. 

Vid slutet av dagen invigde rektor 
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Eva Åkesson Forum för studier av den 
 högre utbildningens internationalise
ring.  Forumet är placerat vid institutio
nen för pedagogik, didaktik och utbild
ningsstudier men samlar forskare från 
flera olika forskningsämnen, bland an
nat företagsekonomi, utbildningssocio
logi och nordamerikastudier.

– VERKLIGHETEN FÖRÄNDRAS SNABBT, bland 
annat är det fler studenter än någonsin 
som rör sig till och från Sverige, men vi 
vet väldigt lite om vilka dessa studenter 
är och hur internationaliseringen påver
kar innehållet i utbildningarna eller ut
budet av utbildningar, säger Mikael Bör
jesson, professor i utbildningssociologi 
och vetenskaplig ledare för det nystar
tade forumet.

 – Med forumet vill vi fördjupa och 
förstärka forskningen om vilka konse
kvenser internationaliseringen får för 
bland annat undervisningsspråk, under
visningsmetoder, organisationsfrågor, re
krytering av lärare men också frågor om 
studieavgifter och om internationella 
studenter ska få stanna i Sverige efter 
examen, säger han.

Forumet ska också utöka samarbetet 
med olika aktörer, bland annat interna
tionella kansliet vid Uppsala universitet, 
Svenska institutet och Universitets och 
högskolerådet.

– Vi vill knyta ihop kompetenser och 
intresse för ämnet inte bara inom forsk
ningen utan också med yrkesverksamma. 
De som har ett kunskapsbehov är mycket 
välkomna att vända sig till oss, säger Mi
kael Börjesson.
Anders Berndt

Mikael Börjesson, professor  
i utbildningssociologi, är 
vetenskaplig ledare för det  
nystartade Forum för studier  
av den högre utbildningens  
internationalisering.

Anders Malmberg, prorektor och  
professor i geografi.

Kvinnofridslinjen tio år
n Den nationella stödtelefonen 
 Kvinnofridslinjen har i tio år tagit 
emot samtal från kvinnor som utsatts 
för våld. Stödtelefonen är en del av 
verksamheten vid Nationellt centrum 
för kvinnofrid (NCK), ett kunskaps- 
och resurscentrum vid Uppsala 
 universitet.

Den 25 november, på FN:s inter-
nationella dag mot våld mot kvinnor, 
uppmärksammades boken ”Åttiosex 
röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen” 
med ett program på Uppsala stads-
teater. Boken med anonyma citat har 
tagits fram med anledning av tioårs-
jubileet.  

13/12
... besökte flera av årets Nobel-
pris tagare Uppsala universitet för 
de  traditionsenliga Nobelföreläs-
ningarna. Inbokade för besök var 
 medicinpristagarna Michael  Rosbash 
och Michael Young; fysikpristagarna 
Rainer Weiss, Barry Barish och  
Kip Thorne; kemipristagaren  
Joachim Frank och fredspristagarna 
Beatrice Fihn och Josefin Lind från 
organisationen Ican. 

Studentutbyten 
under luppen 

24 nya professorer
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” Vi vill fördjupa och 
 förstärka forskningen  
om vilka konsekvenser  
internationaliseringen får.” 
Mikael Börjesson
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AKTUELLT/KOF17

Läs hela rapporten
n Kof17 bygger på ett om fattande 
 material av  forskningsmiljöenkäter, 
nyckeltal, institutionernas själv-
värderingar och rapporter från  
externa expertpaneler. 

Rapporten finns att ladda ned  
i databasen Diva: www.diva-portal.org

” Vi tar ansvar för vår    
 kvalitetsutveckling”

Forskningsutvärderingen  
Kvalitet och förnyelse 2017 
(Kof17) presenterades i mitten av 
 november. Rapporten pekar på en 
rad  utvecklingsområden på olika 
 nivåer inom universitetet.

– Många har arbetat hårt med 
utvärderingen, men det är nu det 
egentliga jobbet börjar, säger  
Anders Malmberg, prorektor 
och projektledare.

Syftet med utvärderingen är att analy
sera hur de kvalitets och förnyelsedri
vande processerna fungerar i univer
sitetets forskningsmiljöer. De externa 
panelernas granskning visar på Uppsala 
universitets generella forskningsmässiga 
styrkor, men pekar också på områden 
där det finns utrymme för förbättringar.

– Det här är en bred genomlysning 
som ger många insikter på olika nivåer, 
säger Anders Malmberg.

I rapporten lyfter projektgruppen 
fram hela 40 förslag på områden som 
behöver ses över. Bland annat ser den 
regelbundna uppföljningen av forsk
ningsprestationer och kvalitet väldigt 

olika ut vid universitetets institutioner.
– Det här är något vi och fakulteterna 

behöver titta på. Där det inte finns sys
tem som regelbundet analyserar forsk
ningens kvalitet på institutionsnivå finns 
det skäl att införa sådana. De kan själv
klart utformas på många olika sätt be
roende på ämnesområdets karaktär och 
publiceringstraditioner, men någon form 
av systematik i uppföljningen bör finnas, 
säger Anders Malmberg.

EN ANNAN PUNKT SOM sticker ut är de frå
getecken som sätts kring universitetets 
strategiska förnyelseförmåga. Flera pane
ler pekar på att det saknas väl utveckla

de forum för strategiska diskussioner på 
olika nivåer. Anders Malmberg menar att 
det här delvis är en effekt av den svens
ka modellen för forskningsfinansiering.

– Det finns miljöer där extern finansie
ring står för en så stor del av forskningen 
att utrymmet för strategiska övervägan
den på institutionsnivå blir väldigt be
gränsat. Också här är variationen stor, 
men i en god forskningsmiljö ska det 
finnas både välutvecklade fora för kol
legiala diskussioner om forskningens 
långsiktiga utveckling och verktyg för 
att driva förnyelse. 

ANDRA FÖRSLAG HANDLAR OM Uppsala 
universitets internationella miljö. 

– Vi pratar ofta om hur våra utbyten 
med omvärlden ser ut. Men panelerna 
pekar på att vi inte fullt ut har anpassat 
vår organisation till att vi redan är inter
nationella på hemmaplan.

Det handlar bland annat om att orga
nisationen behöver bli mer inkluderande. 
Internationella doktorander, postdokto
rer, forskare och lärare måste integreras 
i utbildning och forskning, men också i 
administration och ledning. 

– Det här blev en liten väckarklocka 
för oss. Trots att vi redan jobbar med 
mycket av det här är det värdefullt att få 
ett tydligt utifrånperspektiv. Det hjälper 
oss att se klarare, säger Anders Malmberg.

Rekommendationerna kommer att bli 
en del av universitetsledningens strate
giska agenda under de kommande åren, 
men det största arbetet som nu tar vid är 
institutionernas interna processer. 

– Det är viktigt att institutionerna sät
ter igång ett eget arbete för att se vad 
de vill ta tag i utifrån den specifika feed
back de fått av sina paneler, säger An
ders Malmberg. 

Han betonar att utvärderingen inte 
handlar om att betygsätta och värdera, 
och han är inte orolig för att den ska 
skapa en negativ bild av universitetet.

– Det är mycket som lyfts fram som 
är bra, det får vi inte glömma när vi pra
tar om vad vi kan göra bättre, säger han 
och fortsätter: 

– Det viktigaste med hela projektet 
är att vi som universitet tar ansvar för 
vår kvalitetsutveckling och stärker vår 
egen förnyelseförmåga. 
Josefin Svensson

Delar av arbetsgruppen för Kof17 visar  
upp den färdiga rapporten. Från vänster:  
Åsa Kettis, chef för avdelningen för  
kvalitetsutveckling och sakkunnig i styr-
gruppen, Anders Malmberg, prorektor och 
projektledare och Camilla Maandi, enhetschef 
vid avdelningen för kvalitetsutveckling och 
sakkunnig samt projektsekreterare. 
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” Det kan ta fyra år  innan 
den här personen har 
kommit upp i prestations
poäng och tilldelas 
medel. Det är tungt både 
för individen, som  känner 
sig som en belastning 
och för institutionen som 
bär kostnaden.” 
Catharina Svensson

40 rekommendationer
I utvärderingen lyfter projektledningen 
ett antal områden där universitetet bör 
överväga att genomföra utvecklings-
insatser. 

KVALITETSKULTUR OCH  
KVALITETSKONTROLL
Här finns förslag om att utveckla 
 seminariekulturen, införa system  
för regelbunden översyn av forsk-
ningsresultat på grupp- och individ-
nivå, undersöka om kulturen  
i forskningsmiljön gynnar vissa  
forskare på  irrelevanta grunder  
(t ex kön,  etnicitet, religion, sexuell 
läggning  eller ålder) och utveckla 
 publiceringsstrategier och universite-
tets bibliometriska data.
AKADEMISKT LEDARSKAP  
OCH STRATEGISK FÖRNYELSE
Panelerna föreslår bland annat att det 
ska skapas bättre forum för diskussion 
om strategiska frågor på alla nivåer 
inom universitetet och att man stärker 
institutions- och forskningsledares 
verktyg för att driva forsknings-
förnyelse.
REKRYTERING OCH KARRIÄRSTÖD
Universitetet bör bland annat  
arbeta för att utveckla karriär vägar, 
vidta åtgärder för att snabba på 
rekryteringsprocesserna och fundera 
på om institutionerna ska bli mer 
 involverade i rekryteringar. Här 
efterfrågas också möjligheten att för-
bättra könsbalansen och skapa större 
 doktorandmiljöer vid behov.
INTERNATIONELL MILJÖ
Här rekommenderas universitetet 
bland annat att formulera strategier 
för ytterligare internationalisering på 
alla nivåer och i högre utsträckning 
integrera internationella medarbetare 
i verksamheten, inte minst på ledande 
positioner och genom ökade under-
visningsmöjligheter. 
SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE
Här handlar det bland annat om att 
identifiera outnyttjade möjligheter för 
att stärka potentialen för forsknings-
förnyelse och spridning av forsknings-
resultat genom externt samarbete 
och utåtriktad verksamhet.
KOPPLING MELLAN  
FORSKNING OCH UTBILDNING
Universitetet bör bland annat 
 överväga att använda forsknings-  
och utbildningsmedel på ett mer 
integrerat sätt och tänka på balansen 
mellan forskning och utbildning när 
resurser fördelas mellan fakulteter 
och institutioner.
ORGANISATION  
OCH INFRASTRUKTUR
Här föreslås bland annat ett stärkt 
arbete med att utnyttja det breda 
universitetet genom att stimulera och 
undanröja hinder för tvärvetenskap-
liga initiativ. Universitetet uppmanas 
också att ta tillvara Campus Gotlands 
unika potential för tvärvetenskaplig-
het. Universitetet bör också under-
söka vad som ligger bakom forskarnas 
relativt låga nivå av tillfredsställelse 
med vissa infrastrukturer och det ad-
ministrativa stödet och åtgärda det.

Rapporten ger  
en rättvis bild
Lärorikt för institutionen och ett 
tillfälle att lyfta problem som 
 behöver åtgärdas. Så beskrivs 
 arbetet med Kof17 vid institutio
nen för medicinsk biokemi och 
 mikrobiologi av Catharina  
Svensson och Göran Akusjärvi.

Catharina Svensson tillträdde som pre
fekt den 1 juli, men när arbetet med 
självvärderingen drog igång i novem
ber 2016 var det Göran Akusjärvi som 
var prefekt. 

Han gick grundligt tillväga och bad 
representanter för olika forskningsom
råden att samlas i grupp och besvara frå
gorna i utvärderingen. Sedan satte han 
sig vid datorn och sammanställde säkert 
200 sidor text.

När han väl var klar med utvärderings
texten fick prefektrådet läsa och kom
mentera. Sedan skickades dokumentet 
ut till alla forskningsgruppledare.

– Vi hade gjort ett bra jobb och jag 
tror inte vi fick några ytterligare kom
mentarer, säger Göran Akusjärvi.

Efter alla förberedelser var det dags 
för panelernas besök. Det blev lite ka
osartat, eftersom det inte gått ut någon 

information om hur besöket skulle gå 
till. Institutionen hade förberett ett eget 
program där panelen skulle träffa olika 
forskargrupper, men kvällen före besö
ket fick de veta att panelen ville lägga 
upp det annorlunda och träffa institutio
nens olika personalgrupper tillsammans. 

– Det var vettigt att de gjorde så, an
nars hade de behövt ställa samma fråga 
flera gånger. Och det blev bra när det väl 
kom igång. Paneldeltagarna var väldigt 
lyhörda och tog till sig av våra åsikter, 
konstaterar Göran Akusjärvi.

NÄR FÖRSTA VERSIONEN AV rapporten kom 
i maj kände de igen sig i de klarsynta be
skrivningarna. Panelen påpekade till ex
empel att det ekonomiska systemet inom 
fakulteten gynnar internrekrytering. Ef
tersom institutionen tilldelas medel ef
ter hur många ”prestationspoäng” fors
karna har, kan det bli oerhört dyrt att 
rekrytera någon utifrån.

– Det kan ta fyra år innan den här 
personen har kommit upp i prestations
poäng och tilldelas medel. Det är tungt 
både för individen, som känner sig som 
en belastning och för institutionen som 
bär kostnaden, säger Catharina Svensson.

ETT ANNAT PROBLEM SOM lyfts i rappor
ten är att det har blivit mycket dyrare att 
anställa doktorander, samtidigt som an
slagen inte har ökat. Därför kommer det 
att bli nödvändigt i framtiden att fakul
teten och/eller universitetet går in och 
delfinansierar doktorandtjänster, menar 
Göran Akusjärvi.

– När jag började som prefekt för näs
tan fem år sedan hade vi kring 60 dok
torander och när jag avgick i våras var 
vi nere på 44. 

Det påverkar inte bara forskningen 
utan även utbildningen, eftersom dokto

randerna är viktiga som lärare och labb
handledare vid institutionen. 

Vid institutionen har Kofrapporten 
lett till många diskussioner om hur forsk
ningsmiljön kan förbättras. Tidigare i höst 
hölls ett internat där de diskuterade hur 
de skulle stärka engagemanget, samar
betet och kommunikationen – tre om
råden där det finns brister.

– Det som var spännande var att de 
yngre forskarna var så engagerade och 
aktiva och kom med så många bra idéer, 
säger Catharina Svensson.
Annica Hulth

Catharina Svensson, professor i molekylär 
virologi och Göran Akusjärvi, professor i 
mikrobiologi, tycker att Kof-panelen gav 
en klarsynt bild av situationen.

Arbetet med Kof- 
rapporten har lett till 
många diskussioner  
vid institutionen om  
hur forskningsmiljön  
kan förbättras.
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AKTUELLT

Hållbarhetsrådet är rådgivande till 
rektor i universitetsövergripande 
hållbarhetsfrågor inom miljö, eko
nomi och socialt ansvar. Såväl veten
skapsområdena som förvaltning och 
studenter är representerade i rådet. 
Ordförande är Anna Rutgersson, 
rektorsråd för hållbarhetsfrågor och 
professor i meteorologi vid institu
tionen för geovetenskaper.
1 Vad vill ni åstadkomma med ert 
arbete?

– Syftet med rådet är att  stärka 
och synliggöra universitetets  arbete 
inom hållbar utveckling och att 
 jobba för bättre samverkan  mellan 
vetenskapsområdena inom  detta 
område. Kunskapsutbyte mellan 
 vetenskapsområdena och diskussio
ner om strategiska inriktningar ser 
jag som viktiga uppgifter. 
2 Hur ska ni uppnå era mål?

– Vi har precis startat rådet och 
måste tillsammans ta fram  lämpliga 
samarbetsformer och en  långsiktig 
agenda. Jag tycker att vi ska verka 
genom befintliga strukturer – för
valtning, vetenskapsområden, cen
trumbildningar – och stödja dessa 
i arbetet med ökat kunskapsutbyte 
och samverkan.
3 Vilka är fördelarna med att  
vara så många som nio personer  
i rådet?

– Hållbarhetsrådet består av 
medarbetare med olika kompeten
ser och erfarenheter.  Arbetet med 
hållbar utveckling är  väldigt brett 
och berör universitetets  direkta 
 miljö och klimatpåverkan, men 
 kanske ännu viktigare är hur vi tar 
in hållbara utvecklingsaspekter i 
våra utbildningar, att vi bedriver 
forskning som är relevant för om
rådet och samverkar med samhälle 
och näringsliv. 
4 Finns det nackdelar med att  
vara en så stor grupp som ska  
samarbeta?

– Vi har inte sett några nackdelar 
än, men så har vi ju bara träffats en 
gång. Möjligen finns det en risk att 
diskussionerna blir lite ofokuserade. 
Birgitta Sinder Wilén

Nytt råd ska 
stärka hållbar 
utveckling

HALLÅ DÄR
ANNA RUTGERSSON, 
rektorsråd för hållbar utveckling  
och ordförande i det nystartade  
hållbarhetsrådet.
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” Jag tittar framåt”
rad! Samtidigt har alla möten med kom
pententa och engagerade medarbetare 
och studenter varit helt fantastiska. Till 
exempel träffade jag nyligen doktoran
derna vid Uppsala Antibiotic Center. Då 
känns det att vår verksamhet är viktig 
på riktigt. Att höra dem berätta om var 
de kommer ifrån och vad de vill åstad
komma gör mig varm i hjärtat.
Det tog ett och ett halvt år innan 
det blev klart med din förlängning 
som rektor. Hur har den processen 
 påverkat dig?

– Jag funderade naturligtvis under 
 tiden, men både mina medarbetare och 
jag är duktiga på att fokusera på vårt 
 ordinarie arbete. Vi lät oss inte bli upp
slukade av frågan men det är såklart skönt 
att det är klart, nu när hörandeförsam
lingen tillstyrkt att också prorektor fort
sätter så att vi alla kan koncentrera oss på 
våra arbetsuppgifter och blicka framåt. 
Var det självklart för dig att ställa dig 
till förfogande för tre år till?

– Den främsta orsaken till att jag vill 
fortsätta är att vi har byggt en lednings
grupp och ett samarbete som fung

erar väldigt väl. Vi har startat en hel 
del  processer som vi vill befästa och 
ro i land, till exempel efterarbetet ef
ter Kof17 och det stora arbetet med 
kompetensförsörjningplaner för hela 
universitetet. 
Uppsala universitet har många 
 internationella studenter och 
inom flera områden är hälften av 
de  nyantagna doktoranderna inte 
svenskar. Hur påverkar det er i led-
ningen och oss som medarbetare?

– Jag är glad över att vi är ute i värl
den och att många kommer till oss. Nu 
behöver vi vända blicken lite inåt när det 
gäller internationalisering och se till att 
Uppsala universitet är en fullt ut inter
nationell miljö. Att få ta ytterligare steg 
i de här frågorna och processerna är nå
got jag ser väldigt mycket fram emot.
Vad ser du mest fram emot under de 
kommande tre åren?

– Ja, det låter kanske lite tråkigt, men 
det är faktiskt att arbeta vidare med det vi 
redan gör. Att fördjupa oss och fortsätta 
jobba, nu när vi har lite längre tid på oss.
Birgitta Sinder Wilén

Regeringen har nyligen  förlängt 
Eva Åkessons förordnande som 
rektor till och med  december 
2020. Tre år som ger henne 
 möjlighet att fortsätta arbetet 
med att skapa goda förutsättning
ar för studenter och forskare.  

Du har varit rektor i snart sex år, blev 
det som du tänkt dig?

– Jag drömde inte om att bli rektor 
vid Uppsala universitet. Det fanns inte i 
min karriärplanering och det gick också 
väldigt snabbt från det att jag fick frågan 
till att jag tillträdde, så jag hann inte tänka 
så mycket innan. Nu vet jag att Uppsala 
universitet är en väldigt stor och kom
plex organisation där saker och ting tar 
tid. Jag hade ju mångårig erfarenhet av 
att jobba i en universitetsledning som 
jag kunde ta med mig hit, men det finns 
saker som är väldigt olika. 
Var det något som kändes särskilt 
svårt den första tiden?

– Jag träffade väldigt många nya männ
iskor under kort tid. Många nya ansikten 
och namn gjorde att jag var helt förvir

”Den främsta orsaken till att jag 
vill fortsätta är att vi har byggt en 
ledningsgrupp och ett samarbete 
som fungerar väldigt väl”, säger 
Eva Åkesson som i november fick 
förlängt förordnande som rektor. FO
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Två digitala labb
n Från och med hösten 2017 finns två 
digitala labb vid universitetsbiblioteket; 
Ångström Visualisation Lab och Eko-
nomikum Digital Library. I labben finns 
programvara och utrustning för data-
hantering, visualisering och media-

produktion. Labben är  mötesplatser, 
arbetsplatser och lärmiljöer där 
 biblio teket erbjuder stöd och service 
samt fungerar som inkörsport till uni-
versitetsövergripande infrastrukturer 
och servicefunktioner.

I det nyinredda visualiserings
labbet på Ångströmbiblioteket 
kan studenter och  medarbetare 
testa VRteknik och samarbeta 
med hjälp av interaktiva skärmar. 

– Startpunkten för att dra igång Ång
ström Visualisation Lab var den VRut
rustning som vi fick donerat till oss från 
ett stort byggföretag. Sedan har vi kom
pletterat med interaktiva skärmar och 
datorer, berättar Nino Dawod, bibliote
karie vid Ångströmbilblioteket.

Labbet har varit igång sedan i septem
ber och är en resurs för hela universitetet. 
Det används bland annat för att åskåd
liggöra stora datamängder och simulera 
miljöer i 3D. Ett ämne som har stor nytta 
av den nya tekniken är astronomi.

– Inom astronomin kan vi ju inte göra 
några labbar eller resa till de objekt vi 
studerar, men här kan vi ta oss ut i rym
den och göra olika former av simula
tioner, berättar Andreas Korn, univer
sitetslektor vid institutionen för fysik 
och astronomi.

På de interaktiva skärmarna visar  Alvin 
Gavel, doktorand vid institutionen för 

fysik och astronomi, programmet Gaia 
Sky. Vi ser en del av Vintergatan som vi 
kan zooma in och ut i genom att röra 
vid skärmen.

– Vi kan visualisera stjärnhimlen från 
olika punkter i universum. Här börjar 
vi vid solen och rör oss sedan utåt ge
nom solsystemet för att se hur himlen 
förändras, berättar Alvin Gavel. 

Adi Bijedic, student vid ämneslärar
programmet i fysik och matematik, vi
sar hur VRglasögonen fungerar. Här 
kan man utforska stjärnor och planet
system genom att röra sig mellan dem 
virtuellt. I andra ämnen som till exem
pel byggteknik används VR för att vi
sualisera konstruktioner i 3D.

– Att kunna vara aktiv och till exem
pel se saker i 3D gör det mycket lättare 
att lära sig, säger Josefine Nittler som 
läser kandidatprogrammet i fysik och 
astronomi. 

– Man lär sig ju lättare när något är 
intressant, och i den här miljön blir allt 
intressant, säger Adi Bijedic.
Josefin Svensson 

” I den här 
 miljön blir allt 
intressant” Josefine Nettler testar VR-glasögonen.

”Man ska inte underskatta den kreativa 
och lekande ådran. När man har kul 
och hjälper varandra lär man sig samti-
digt en massa. Här är det fritt fram att 
experimentera”, säger Nino Dawod.

Andreas Korn 
använder en av de 
interaktiva skärmarna 
i labbet. 
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AKTUELLT

Ny lärplattform 
ska ge bättre  
förutsättningar 

bli lättare att använda olika digitala verk
tyg i plattformen.

– Det här är ett mer renodlat system 
där den pedagogiska grundtanken är lätt
are att förverkliga. Det blir enklare att 
få in flöden i kurserna där man till ex
empel kan låsa vissa moment till dess 
att studenterna har klarat av andra de
lar. Det finns också möjligheter att jobba 
med statistik, så kallad ”learning analy
tics”, även om det i dagsläget är oklart 
hur mycket vi kommer att använda oss 
av det, säger Anna Gunder.

Det har varit en utmaning att hitta ett 
system som passar alla, mycket på grund 
av den mångfald av kurser och program 
som finns vid Uppsala universitet.

– Behoven ser väldigt olika ut och där
för har vi haft ett gediget arbete inför 
upphandlingen där vi bland annat tagit in 
lärare, kursadministratörer och studenter 

som fått tycka till, säger Anna Gunder.
Maria Svensson, universitetslektor i 

franska, är en av de lärare som varit med 
i projektgruppen inför upphandlingen.

– För mig är det viktigt att systemet 
är användarvänligt, men också att det 
kan möta framtidens krav på pedago
gisk utveckling, säger hon.

CAMPUS GOTLAND ÄR FÖRST ut i övergång
en och ska lämna plattformen Moodle 
hösten 2018. 

– De kommer att behöva lära sig det 
nya systemet och flytta över sina kurser. 
Men vi ska erbjuda både information, 
utbildning och praktisk hjälp för att det 
ska gå så smidigt som möjligt, betonar 
Anna Gunder.

Efter Moodle står Ping Pong på tur 
medan Studentportalen kommer att fin
nas kvar fram till våren 2020.
 Hur kan man som lärare eller  
kurssamordnare förbereda sig för  
förändringen? 

– Vi kommer att informera alla be
rörda i god tid. Det här är inget man ris
kerar att missa. Just nu planerar vi för 
de utbildningar som ska hållas och det 
kommer att finnas stödmaterial och kurs
mallar i den nya lärplattformen. Vi kan 
också komma ut till de institutioner som 
önskar det för att underlätta vid över
gången, säger Anna Gunder. 
Josefin Svensson 

Nästa höst ska Uppsala 
 universitets nya lärplattform tas 
i bruk. Systemet används  redan 
vid många lärosäten och för
hoppningen är att det ska bli 
 enklare att både samverka och  
använda olika digitala verktyg  
i den nya plattformen.

Lärplattformen Blackboard Learn ska er
sätta Moodle som används på Campus 
Gotland, kursplattformen Ping Pong och 
delar av Studentportalen. Just nu pågår 
ett intensivt arbete med att anpassa det 
nya systemet så att det ska fungera för 
universitetets användare.

– Vi jobbar med att få till alla inte
grationer med andra system, men också 
med hur vi ska få in lärare och studenter 
i plattformen. Vi kommer att testa det 
nya systemet i pilotkurser redan i vår så 
det är mycket som ska komma på plats, 
säger Anna Gunder, projektledare vid 
ITavdelningen.

Beslutet att gå över till en ny lärplatt
form grundas i den genomlysning av e
lärandet vid universitetet som gjordes 
2014. 

– Det arbetet resulterade i en rapport 
som bland annat konstaterade att Upp
sala universitet behövde rycka upp sig lite 
för att hänga med i utvecklingen när det 
gäller elärande, berättar Anna Gunder.

– Studentportalen är till exempel ett 
egenutvecklat system. Den lanserades 
2007 och då fanns det ingen annan pro
dukt på marknaden som passade våra 
behov. Men sedan dess har utvecklingen 
gått snabbt och vi hänger inte med. I dag 
finns det också system att köpa som är 
väldigt avancerade och som utvecklas 
kontinuerligt, fortsätter hon.

BLACKBOARD ÄR EN LÄRPLATTFORM som 
används vid många lärosäten och för
hoppningen är att det kommer att vara 
enklare att samverka internationellt ef
ter övergången. Det kommer också att 

Vad är en lärplattform?
n De flesta lärosäten har en lärplatt-
form för kurser och program. Lärplatt-
formen kan innehålla en rad mer  eller 
mindre avancerade undervisnings-
verktyg. På kurssidan kan till exem-
pel studenterna kommunicera med 
lärare och kurskamrater, hämta kurs-
material, göra inlämningar och tester.

n Lärplattformen Blackboard Learn 
kommer att gå under ett annat namn 
när den införs vid Uppsala universitet, 
men vid Universens pressläggning var 
det nya namnet ännu inte klart.

Läs mer på medarbetarprotalen 
mp.uu.se

Vill du veta mer? Kontakta:  
studieadministrativt forum@uadm.uu.se
Mer information finns på  
medarbetarportalen: mp.uu.se 

Anna Gunder är projektledare 
för införandet av den nya 
lärplattformen som ska börja 
användas nästa höst.
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1 Vad är Studieadministrativt 
 forum?

– Det är en mötesplats för studie 
och kursadministratörer som jobbar 
vid universitetets institutioner och 
fakulteter. Forumet anordnas av av
delningen för gemensam service och 
administration, ITavdelningen och 
studentavdelningen. Vi startade upp 
i våras och träffas en gång per ter
min. Tanken är att det ska vara en 
arena för samarbete och erfarenhets
utbyte över avdelnings och institu
tionsgränserna. 
2 Varför startade ni forumet?

– Det finns ett behov av att  lyfta 
och diskutera  studieadministrativa 
frågor. Just nu står vi inför flera 
 stora förändringar vad gäller studie
administrationen. Vi ska till ex
empel byta till nya Ladok och lär
plattformen Blackboard ungefär 
samtidigt. Det finns därför en hel 
del att diskutera och utbyta erfaren
heter kring.  
3 Vad gör ni vid mötena?

– De följer samma form och 
 börjar med att någon av chefer
na vid studentavdelningen  berättar 
om vad som är aktuellt just nu inom 
det  studieadministrativa områ
det.  Sedan berättar någon av delta
garna om ett aktuellt område som 
de arbetar med. I våras  var det till 
 exempel en studieadministratör från 
institutionen för informationstekno
logi som berättade om deras arbete 
med tentascanning. Sedan avslutar 
vi med diskussioner och reflektion i 
mindre grupper.  
4 Vad tycker deltagarna? 

– Det har varit en väldigt positiv 
stämning vid mötena. Många av de 
som jobbar med studieadministra
tion vid universitetets institutioner 
är ganska ensamma i sin yrkesroll. 
Forumet är därför en möjlighet att 
knyta kontakter och träffa kollegor 
från andra delar av universitetet.  
Josefin Svensson

Mötesplats  
för studie-
administratörer

HALLÅ DÄR
ANNIKA BJÖRKLUND, 
systemadministratör vid  
studentavdelningen.
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Fokus på  
nyanländas  
lärande
I januari  släpps en ny rapport 
med temat ”Nyanländas  lärande: 
språkutvecklande arbetssätt”. 
Rapporten är ett resultat av arbe
tet i en forskningscirkel som har 
drivits av universitetets Forum för 
samverkan i samarbete med åtta  
kommuner i Uppsalaregionen. 

– Det här med att jobba med forskning 
och stöta den mot beprövad erfarenhet 
är både intressant och givande. Vi har ar
betat med att läsa ny forskning, diskutera 
den och relatera till deltagarnas erfaren
heter och deras konkreta arbete, både i 
klassrummet och mer övergripande, sä
ger Charlotte Engblom, universitetslek
tor vid institutionen för pedagogik, di

daktik och utbildningsstudier, som har 
lett forskningscirkeln tillsammans med 
Karin Fallberg vid Uppsala kommun. 

Förutom att läsa och diskutera littera
tur kring språkutvecklande arbetssätt har 
deltagarna genomfört mindre forsknings
projekt med stöd av Charlotte Engblom.

LINA SJÖSTRÖM ÄR FÖRSTELÄRARE och 
samordnare för nyanlända i Tierps kom
mun. Hon har varit med i forsknings
cirkeln sedan den startades våren 2016.

– Vi har fokuserat på stöttning av ny
anlända och gjort små forskningsprojekt 
där stöttning funnits med som en aspekt, 
berättar hon. 

Ett projekt har till exempel undersökt 
hur lärare kan stötta nyanlända elever 

som går från förberedelsegrupp till or
dinarie klass. Ett annat projekt har foku
serat på hur lärarna har fått stöttning i 
utvecklingsprojekt i skolan och hur man 
kan jobba med språkutvecklande arbets
sätt. I en annan grupp har man inter
vjuat elever om hur de upplever stött
ningen från lärare.

– För mig var det viktigt att få en större 
inblick. Ju mer information och förank
ring i teorin som jag kan ta med mig, 
desto mer kan jag också sprida den här 
kunskapen i min kommun, säger Jessica 
Björkman, samordnare för nyanlända och 
chef för enheten för modersmål och stu
diehandledning i Östhammars kommun. 

Deltagarna i cirkeln jobbar med ny
anlända elever på lite olika vis i sina 
hemkommuner. Vissa är lärare medan 
andra har mer övergripande och sam
ordnande roller. 

– Det är viktigt att nå folk på olika 
nivåer, det ger en bredd och man kan 
sedan ta upp de här frågorna i olika fo
rum, säger Lina Sjöström.

– Det har också varit viktigt inom 
gruppen. Vi kommer alla med olika in
fallsvinklar och perspektiv, säger Jessica 
Björkman.

DE UPPLEVER BÅDA ATT det finns en stor 
efterfrågan på mer kunskap om hur man 
kan ta emot och stötta nyanlända elev
er på bästa vis. 

– Min erfarenhet är att det finns lä
rare ute i verksamheten som känner sig 
ganska osäkra på hur vi kan hjälpa våra 
nyanlända elever. I det här projektet för
söker vi lyfta fram framgångsfaktorerna 
med stöttning och förhoppningsvis kan 
vi sprida den här kunskapen ute i våra 
kommuner, säger Jessica Björkman.

– Ja, det finns ett jättestort behov av 
att erbjuda mer kunskap och medvetan
degöra just språkets roll för lärandet, men 
också om hur man kan använda flersprå
kiga elevers kompetens, säger Charlotte 
Engblom och fortsätter: 

– Jag skulle gärna se att rapporten 
sprids ute på skolorna där den kan an
vändas som ett stöd om man vill sätta 
igång ett eget reflektionsarbete kring 
svenska som andraspråk. Jag tror också 
att den kan användas inom universitetet 
som ett exempel på hur man kan jobba. 
Det här med att få ett inflöde av aktu
ella samhällsfrågor som vi tar itu med 
och funderar över tillsammans ger väl
digt mycket. 
Josefin Svensson

Läs rapporten:
”Nyanländas lärande:  språkutvecklande 
arbetssätt” finns att ladda ned på: 
 forumforsamverkan.uu.se från mitten av 
januari nästa år.

Klartecken för  
Nya Ångström 

” Det finns ett jättestort  
behov av att erbjuda  
mer kunskap och med
vetandegöra just  språkets 
roll för lärandet, men 
 också om hur man kan 
 använda flerspråkiga 
elevers kompetens.” 
Charlotte Engblom

Charlotte Engblom har lett arbetet 
med forskningscirkeln om nyanländas 
lärande som drivs i samarbete med 
Uppsala kommun.  

Den 21 november beslutade 
rektor Eva Åkesson att ge klar
tecken till byggprojektet Nya 
Ångström. Syftet med sats
ningen är att skapa en kreativ, 
tvärvetenskaplig miljö för inter
nationellt framstående forsk
ning och utbildning.

– Nya Ångström är en viktig fram
tidssatsning. Med detta projekt 
 löser vi både expansionsbehoven, 
skapar en fantastisk utbildnings
miljö och integrerar itforskningen 
under samma tak, säger rektor Eva 
Åkesson.

När Ångströmlaboratoriet bygg
des för 20 år sedan var tanken att 
samla verksamheterna inom  fysik, 
kemi och teknik i ett hus. Med 
 tiden har flera institutioner  blivit 
trångbodda och behöver  större 
 lokaler för att fortsätta utvecklas. 
Första steget i projektet är därför en 
utbyggnad av den befintliga flygel
byggnaden mot söder.

En ny huvudbyggnad framför 
nuvarande huvudingång är  nästa 
steg. Till denna kommer institutio
nen för informationsteknologi att 
flytta från Polacksbacken. Bygg
naden kommer även att  innehålla 
 reception, café, mötesytor och en 
gemensam ljusgård mitt i huset. 

Den nya byggnaden är framför 
allt en satsning på framtidens ut
bildningsmiljö. Studenter, l ärare 
och didaktikforskare har därför 
 varit med under planeringsproces
sen. Nya Ångström ska också stimu
lera tvärvetenskap och möten inom 
universitetet, attrahera internatio
nellt ledande forskare och  skapa 
 tvärsektoriella samarbeten med 
 näringsliv och samhälle.

– Vi lever i allt större utsträck
ning i en digitaliserad värld. Att föra 
universitetets mycket  framgångsrika 
itforskning närmare övrig Ång
strömforskning är helt rätt väg att 
gå, säger Johan Tysk,  vicerektor 
inom teknik och naturvetenskap. 

Enligt den preliminära tids
planen väntas inflyttning i  södra 
 flygeln kunna ske hösten 2020 och i 
den nya byggnaden (hus 10)  under 
våren 2022. Rektors beslut och 
tidsplan gäller under förutsättning 
att även Akademiska hus  styrelse 
tar beslut om genomförande av 
projektet i december (efter Univer
sens pressläggning).
Anneli Waara 
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PÅ JOBBET

FÅ ANMÄLER  
SEXUELLA  
TRAKASSERIER
Den stora mängden vittnesmål i höstens #metoo-upprop  
visar på vidden av problemen med sexuella trakasserier.  
Men vid Uppsala universitet har inte ett enda ärende om 
sexuella trakasserier gått vidare till varken disciplinnämnden 
eller personalansvarsnämnden de senaste fem åren. 

HOOSHANG BAZRAFSHAN, lika villkorsex
pert vid HRavdelningen, har svårt att 
ge ett tydligt svar på hur många som har 
upplevt sig utsatta för sexuella trakasse
rier vid universitetet. 

– Vi vet inte exakt hur många det är 
eftersom få anmäler. Det är inte säkert 

att man känner till att 
man kan göra en anmä
lan, men det kan också 
vara så att man väljer 
att inte anmäla. Det 
här är en känslig fråga 
på många sätt.

Bristen på konkreta 
siffror beror också på 

hur ett ärende definieras, menar han.
– Ibland händer det att någon kontak

tar mig och vill vara anonym, och då kan 
vi inte starta en individinriktad utredning. 

Under de senaste fem åren har inga 
ärenden om sexuella trakasserier tagits 
upp i varken disciplinnämnden eller per
sonalansvarsnämnden. Fackförbunden 
ST och SacoS vid universitetet har inte 
heller blivit kontaktade i ärenden som 
rör sexuella trakasserier under den här 
perioden. Anneli Häyrén, forskare vid 
Centrum för genusvetenskap och utre
dare vid HRavdelningen, menar dock 
att sexuella trakasserier är vanligt, både 
bland studenter och medarbetare.

– Jag kan inte säga hur många det är vid 
universitetet, men jag vet att det är van
ligt. Att varken studenter eller anställda 
vågar berätta innebär att vi jobbar för lite 
med de här frågorna och inte tar dem till
räckligt på allvar. Vi skyddar inte de som 
berättar och vi tar inte hand om situa
tionerna när de har uppstått, säger hon. 

Om man ser till samtliga formella an
mälningar av trakasserier som landar på 
Hooshang Bazrafshans bord så handlar 
det om omkring femton fall per år, varav 
fyra till fem avser sexuella trakasserier. 

– Men det är inte säkert att alla ären
den kommer till vår kännedom. Ibland 
utreds det vid institutionen eller avdel
ningen utan att vi blir inblandade. 

ENLIGT UNIVERSITETETS riktlinjer ska in
formation om upplevda trakasserier i för
sta hand lämnas till närmaste chef eller 
prefekt. I andra hand kan en överordnad 
chef eller rektor kontaktas.

När ett fall av sexuella trakasserier väl 
blir känt ska en utredning sättas igång. 
Utredningen ska visa vad som har hänt 
och vilka åtgärder som ska vidtas. Den 
ska också bedöma vad som ska göras för 
att trakasserierna ska upphöra och inte 
drabba någon annan i framtiden. Ären
den som inte kan hanteras lokalt ska an
mälas till rektor för beslut om utredning. 
Det är också rektor som har det yttersta 
ansvaret för att diskrimineringslagen ef
terlevs vid universitetet och som fattar 
beslut om ett ärende ska föras över till 
personalansvarsnämnden eller disciplin
nämnden för åtgärder. Beroende på ären
dets karaktär kan påföljden till exempel 
bli en skriftlig varning, löneavdrag eller 
polisanmälan. 

– Oavsett ärendets utgång brukar vi all
tid rekommendera att man vidtar någon 
generell åtgärd som lyfter de här frågorna 
för att förebygga att någon annan drab
bas, till exempel en föreläsning eller se
minarium, säger Hooshang Bazrafshan.

Anneli Häyrén varnar också för ris
ken för repressalier. 

– När man väl anmäler har trakasse
rierna ofta pågått under en längre tid. 
Risken för repressalier är stor, till exem
pel i form av osynliggörande eller andra 
härskartekniker, som är svåra att komma 
åt. Därför är det viktigt att man har nå
gon form av återkoppling så att föröva
ren inte faller tillbaka i beteendet.  

BÅDE ANNELI HÄYRÉN och Hooshang 
Bazrafshan menar att det behövs tyd
ligare strukturer vid universitetet som 
gör det enklare för både studenter och 
medarbetare att anmäla.

– Sedan enheten för lika villkor lades 
ned 2014 har det varit ganska otydligt 
vart man ska ta vägen om man behöver 
information eller stöd i hanteringen av 
uppkomna trakasseriärenden. Det blev 
också färre personer som jobbade med 
de här frågorna periodvis, säger Hoos

hang Bazrafshan. 
Men sedan den för

sta september har HR
avdelningen en ny orga
nisation med syftet att 
komma närmare verk
samheten. 

– Vi har skapat ett 
HRteam för varje veten

skapsområde och jag är övertygad om att 
det här kommer att ge tydligare ingångar. 
Vi kommer också att jobba med kompe
tensutvecklingen inom HR i hela organi
sationen, säger Eliane Forsse, HRdirektör. 
Josefin Svensson 

Universitetets riktlinjer och 
 information om hur trakasserier hanteras 
finns på medarbetarportalen: mp.uu.se

Hooshang 
Bazrafshan

Eliane Forsse

Dokumentera,  
berätta, anmäl …
Är du utsatt för trakasserier på din 
arbetsplats? Anneli Häyrén tipsar om 
vad som kan vara bra att tänka på i 
det läget.

1 Dokumentera vad som händer. 
När, var och vem är inblandad? 

Det är ett bra sätt att komma ihåg vad 
som inträffat och få syn på om det är 
ett mönster.

2 Berätta för någon. Det kan 
 gärna vara någon utanför verk

samheten som en sambo, vän eller 
familjemedlem. Berätta också gärna 
per epost. Då kan det användas som 
bevis ifall det blir ett ärende som går 
vidare till Diskrimineringsombuds
mannen.

3 Dra en gräns. Man behöver 
 kunna visa att man har 

 markerat för förövaren att den har 
gått för långt. Det här kan vara svårt 
 eftersom det ofta finns ett maktför
hållande som gör att det är svårt för 
offret att dra en gräns, men det förut
sätts enligt lagen att man gör det, om 
inte handlingen i sig är så grov att 
förövaren ska ha förstått att den är 
ovälkommen. När man säger ifrån 
ska man också kunna bevisa att man 
gjort det. Till exempel per epost  eller 
med ett vittne närvarande.

4 Jag tycker också att man ska be-
rätta för någon på arbetsplats-

en, som behöver få veta hur det ser 
ut. Om fler berättade skulle verksam
heten behöva göra någonting åt det.

#Akademiuppropet
n Den 25 november publicerade 
Svenska Dagbladet #akademi-
uppropet där 2 400 kvinnliga 
 forskare kräver att den sexism som 
kvinnor utsätts för inom akademin  
tas på allvar och får ett slut. 

Temadag  
om trakasserier
n Den 30 november arrangerade 
Rådet för lika villkor en halvdag om 
sexuella trakasserier och härskartek-
niker i akademisk miljö. Föreläsning-
en tog upp förekomsten av sexuella 
övergrepp och andra maktuttryck i 
den akademiska miljön. Åhörarna fick 
också information om universitetets 
rikt linjer och rutiner vid hantering av 
övergrepp och trakasserier.

Hur definieras sexuella 
trakasserier? 
n Med sexuella trakasserier avses 
i diskrimineringslagen ett uppträ-
dande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet. 

Med trakasserier avses ett upp-
trädande som kränker någons vär-
dighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna 
kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.

Anneli Häyrén, forskare vid Centrum 
för genusvetenskap och utredare vid 
HR-avdelningen. Hon har bland annat 
studerat könskränkande behandling i 
akademisk miljö. 

” Vi skyddar inte de som 
berättar och vi tar inte 
hand om situationerna 
när de har uppstått.” 
Annelie Häyrén
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Risken för kränkningar och 
 trakasserier av olika slag är  större  
i branscher där många befinner 
sig i beroendeställning, något som 
är vanligt i  universitetsvärlden. 
Anneli Häyrén menar att kon
kurrensen om resurser ofta är 
den bakomliggande orsaken till 
 trakasserier vid universitetet. 

Vad är det i hierarkiska miljöer i allmän
het, och inom akademin i synnerhet, som 
utgör en grogrund för trakasserier? An
neli Häyrén, forskare vid Centrum för 
genusvetenskap och utredare vid HR
avdelningen, menar att det nästan alltid 
handlar om makt och resurser.

– Det är större risk för trakasserier 
i branscher med många osäkra anställ
ningar där man är löst knuten till verk

samheten, som ju är fallet hos oss. Det 
tar lång tid att få en fast tjänst och det 
är svårt att få medel till vår statusfyllda 
kärnverksamhet – forskningen, säger hon. 

– En annan aspekt är enkönade verk
samheter. Där finns det en förhöjd risk 
för trakasserier när någon av det andra 
könet kommer in, och vi har ju en del 
sådana miljöer, fortsätter hon. 

HON MENAR ATT DET också är relativt van
ligt med trakasserier i slutet av dokto
randperioden när forskaren sedan ska gå 
vidare till en postdoktjänst. 

– Det här är ett exempel på när man 
är väldigt löst knuten till verksamheten 
och konkurrensen är hög. Ett annat läge 
med ökad risk är när man får anslag eller 
blir befordrad. Då ökar ens konkurrens
kraft och andra kan känna sig hotade. Jag 

skulle också säga att hela professorskolle
giet är en riskgrupp, men det varierar en 
hel del ute på institutionerna beroende 
på hur mycket resurser de har.
Hur kan man minska risken för 
 trakasserier? 

– Vi behöver utbilda medarbetarna så 
att man vet vad kränkande särbehandling 
och trakasserier är och vad man inte får 
ägna sig åt. Det måste också vara tydligt 
vilka konsekvenserna blir. Verksamhe
ten måste också genomföra dessa kon
sekvenser när situationen har uppstått. 

Här är rektor en huvudperson, me
nar Anneli Häyrén. 

– Det är högsta chefen som måste vara 
tydlig med vad som gäller och stå för det. 
Det handlar inte bara om vårt lärosäte 
utan om alla verksamheter. Det är både 
lösningen och något vi måste börja prata 

om, annars kommer vi aldrig att komma 
åt problemen. 

Rektor Eva Åkesson tycker att det är 
viktigt att frågorna om sexuella trakas
serier lyfts.

– Det verkar fortfarande vara så att 
folk känner att de inte vågar eller kan 
rapportera sexuella trakasserier. Här kan 
vi bli bättre på att lyfta fram vad som 
gäller och försöka underlätta för dem 
som är utsatta att anmäla. Dessa frågor 
ingår i ledarskapsutbildningar men kan 
betonas mer. 

HON UNDERSTRYKER ATT inga typer av 
trakasserier eller former av diskrimine

ring får förekomma inom 
Uppsala universitet. 

– Vi ska vara en trygg 
arbetsplats där det inte 
ska förekomma sexuella 
trakasserier vare sig bland 
studenter eller medarbe
tare, och det är något vi 

måste jobba vidare med under lång tid. 
– Det gäller alla och är allas ansvar. 

Men det vilar ett särskilt ansvar på oss 
som har lednings och chefspositioner, 
särskilt prefekter och rektor, säger hon.
Josefin Svensson 

” Hela professorskollegiet 
är en riskgrupp”

Eva Åkesson
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Solceller utvecklas  
i EU-projekt 
Det ser ut som en vanlig svart 
glasvägg, men hela fasaden  
producerar el. Byggnaden  
Frodeparken i Uppsala är täckt  
av tunnfilmssolceller som  
utvecklats från forskning vid  
Uppsala universitet. Från Uppsala 
leds också ett internationellt  
EUprojekt om solcellsteknik  
som kan integreras i byggnader. 

Marika Edoff, professor i fasta tillstån
dets elektronik, är koordinator för EU
projektet. Senaste mötet hölls i novem
ber i Eindhoven i Holland. I fokus står 

tunnfilmssolceller och hur de kan göras 
mer effektiva och integreras i byggnader. 

Den dominerande tekniken på mark
naden är solceller av kisel, som tillver
kas i stor skala och därmed till ett lägre 
pris. Tunnfilmssolcellerna bygger på en 
annan teknik och ser annorlunda ut. De 
består av mikroskopiskt tunna filmer 
som monteras på till exempel glas. Mo
dulerna kan göras till helt svarta bygg
stenar, som på fasaden till Frodeparken.

– Vi har tittat efter en lämplig nisch 
där det går att växa. Inom byggnadsin
tegration finns det unika möjligheter för 
tunnfilmssolceller, framför allt att se es

tetiskt annorlunda ut. Med tunna filmer 
finns det också möjligheter att göra sol
celler flexibla och i lättvikt, säger Ma
rika Edoff. 

UTMANINGEN FÖR FORSKARNA ligger i att 
göra materialen tunnare utan att försämra 
verkningsgraden, som i dag ligger på 21 
procent. För att lyckas med det används 
olika optiska tekniker, som att bygga in 
speglar i de tunna skikten så att dubbelt 
så mycket ljus absorberas.

Under utvecklingsarbetet skickas små 
prover med post kors och tvärs över Eu
ropa, berättar Marika Edoff.

– De senaste proverna hade fått ett skikt 
hos oss och skickades sedan till Belgien 
där de fick ytterligare skikt. Sedan skick
ades de till Portugal där de fick mönst
ring av skikten och kom tillbaka till oss 
så vi kunde göra mätningar. 

INTERNATIONELLT SETT har solcellerna sla
git igenom stort de senaste åren. I länder 
som Tyskland och Italien är det vanligt 
med solceller på taken. Sverige ligger inte 
lika långt framme, men nu börjar mark
naden växa även här, med olika stödsys
tem för att installera solceller i byggna
der. Då bildas också förutsättningar för 
solcellsverksamheter och nya arbetstill
fällen, menar Marika Edoff.

– Produktionen är en sak, men det ger 
också många arbetstillfällen att bygga 
anläggningar, importera solceller, sätta 
upp dem och installera dem. Genom 
EUprojektet kan vi samla kompeten
ser och hoppas också öka synligheten 
för solceller och lobba för att få fram 
långsiktiga lösningar i Sverige.

MARIKA EDOFF VAR MED och grundade ett 
solcellsföretag och har i många år arbe
tat både som forskare och inom företa
get. När hon började med tunnfilmssol
celler år 1990 hade de en verkningsgrad 
på tio procent. Nu har de kommit upp i 
21 procent och närmar sig världsrekor
det på 22,6. Framgången tillskriver hon 
det nära samarbetet mellan universitet 
och företag.

– Olika EUprojekt har varit av
görande för att tekniken har kommit så 
långt fram, genom att gynna samarbe
tet mellan företag och forskargrupper. 
Det har varit superviktigt.
Annica Hulth

Marika Edoff är koordinator för  
EU-projektet Arcigs-M som ger 
unika möjligheter att komma  
vidare med tunnfilmstekniken.

FORSKNING
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Solceller nära världsrekord
n Cigs-solceller består av tunna skikt av 
ämnena indium, gallium, koppar  
och selen – en effektiv  ljusabsorbator 
som kan beläggas på olika typer av 
 underlag. 
n De ljusabsorberande skiktens  
sammanlagda tjocklek är ungefär  
två mikrometer, vilket forskarna vill 
minska till en halv mikrometer. De vill 
också nå en så hög verkningsgrad som 
möjligt. I dag ligger världsrekordet på 
22,6 procent.
n EU-projektet Arcigs-M är ett sam-
arbete mellan 13 parter från akademi 
och näringsliv från fem länder. Projektet  
har beviljats 4,5 miljoner euro på tre år 
och ska pågå fram till 2019.
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FORSKNING

1
Du har fått forskningsmedel 
från Riksbankens Jubileums-
fond för att undersöka de ke-

miska processerna bakom blyghet 
och social fobi. Vad vet vi i dag om 
hjärnans kemi i dessa sammanhang?

– Vi vet att social fobi är kopplad till 
förhöjd aktivitet i hjärnans rädslonätverk 
och avvikelser i signalämnet serotonin, 
men också till hjärnans belöningssystem 
som styrs av dopamin. Men vi vet inte 
hur det i detalj fungerar eller hur de två 
systemen samverkar.

2
 Varför är hjärnans belönings-
system inblandat i blyghet?
– Man skulle kunna tänka sig 

att blyghet är motsatsen till äventyrs
lust när det gäller dopamin. Person
ligheter som söker spänning verkar ha 
förhöjd produktion av dopamin som 
är viktigt för vår motivation, en sida av 
kraftig blyghet skulle därför kunna vara 
låg social motivation.

3
Hur ska ni undersöka  
blyghetens kemi?
– Genom att bland annat stu

dera bilder av hjärnan tagna med Pet 
och MRkamera ska vi undersöka hur 
förekomsten av serotonin och dopamin 
skiljer sig åt mellan personer före och 
efter behandling jämfört med en kon
trollgrupp. Vi jämför bilderna med hur 
personerna mår och får på det sättet 
kunskap om hur social fobi samspelar 
med serotonin och dopamin i hjärnan. 
Genom att titta på båda signalsyste
men hoppas vi också förklara mer av 
orsaksprocesserna.

4
Men det finns ju läkemedel 
mot social fobi?
– Ja, men vi vet i dag inte hur 

de så kallade lyckopillren, som häm
mar återupptaget av serotonin, funge
rar. Det råder debatt bland forskare om 
de fungerar bättre än placebo och om 
det är värt att medicinera med tanke 

på biverkningarna. Nästan all forskning 
om hur läkemedlen fungerar i hjärnan 
fokuserar på depression medan vi stu
derar mekanismerna i samband med 
social ångest.
Anders Berndt

Vilka digitala hjälpmedel kan  
hjälpa patologer med analysen  
av prover? Det var temat för en 
workshop för både datavetare  
och patologer vid institutionen  
för informationsteknologi  
den 9 november. 

– Vi hade räknat med 20 besökare men 
det kom ungefär 60. Det var jätteroligt 
att det kom så många från medicinsidan, 
säger Carolina Wählby, professor vid in
stitutionen för informationsteknologi 
och föreståndare för SciLifeLabs platt
form Bioimage Informatics.

Under workshopen presenterades en 
programvara med öppen källkod, som 
används vid plattformen. 

– Det här är det första riktigt bra verk
tyget för digital patologi som är ”open 
source”, och den öppna källkoden gör 

det möjligt för oss att 
bygga vidare med nya 
funktioner, säger Caro
lina Wählby.

Vid workshopen gavs 
också en föreläsning av 
Jeroen van der Laak 
från Radboud Univer
sity Medical Center i Ni

jmegen, Nederländerna, som är världs
ledande inom artificiell intelligens och 
patologi. Dagen efter var han opponent 

vid doktoranden Sajith Sadanandans dis
putation. 

– Det är otroligt mycket som händer 
inom digital patologi, både på forsknings
sidan och inom företag som ser möjlig
heterna med de nya verktygen, säger Ca
rolina Wählby.

Dagens patologer kan scanna vävnads
prover och titta på dem på datorns bild
skärm snarare än i mikroskop och det 
öppnar nya möjligheter.

Med ”deep learning” kan man träna 
upp datorn att känna igen strukturer 

och mönster. Bilderna är så stora att det 
inte går att titta på hela bilden samtidigt 
i hög upplösning. Datorn kan bearbeta 
all information, hitta misstänkta struk
turer och guida patologen.

– En av deltagarna jämförde med pi
loter som också har ansvar för människo
liv, och hur de använder datorstöd. Även 
inom sjukvården behövs hjälp med att 
fatta beslut. Jag tror att många ser det 
här inte som ett hot utan som en möj
lighet, säger Carolina Wählby.
Annica Hulth

4 FRÅGOR TILL TOMAS FURMARK, 
professor vid institutionen för psykologi.  

Han ska studera kemin  
bakom blyghet

Stort intresse  
för digital patologi

Centrum för samarbeten 
över ämnesgränserna 
n Konsistoriet har på förslag av 
 vetenskapsområdet för humaniora 
och samhällsvetenskap beslutat 
inrätta ”Center for Integrated Re-
search on Culture and Society” 
(Circus). Att skapa ett centrum 
på områdesnivå erbjuder, enligt 
 utredaren, en struktur för initierande 
av ett problem drivet, tematiskt 
forskningssamarbete över ämnes-, 
 fakultets- och områdesgränserna. 
Det ska utgöra en multidisciplinär 
dimension som kompletterar den 
disciplinbaserade strukturen inom 
vetenskapsområdet för humaniora 
och samhällsvetenskap.

Ny etikprövnings
myndighet på förslag 
n Utbildningsdepartementet skicka-
de i slutet av november ut ett förslag 
på remiss om en ny organisation för 
etikprövning av forskning. Det före-
slås bland annat att de sex regionala 
etikprövningsnämnderna, som var 
och en är en egen myndighet, ska 
avvecklas. I stället ska etikprövning 
som avser människor samlas inom 
en ny myndighet, Etikprövnings-
myndigheten. Förslagen föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2018.

Lägre dödlighet kopplat 
till hundägande  
n Forskare från Uppsala universitet, 
Karolinska institutet, Stanford och 
SLU har studerat sambandet mellan 
hundägande och hjärt-kärlsjukdom 
hos över 3,4 miljoner tidigare hjärt-
friska svenskar. Studien visar att 
hund ägare hade lägre risk att dö 
av  hjärtsjukdom eller andra orsaker 
 under den tolv år långa uppfölj-
ningsperioden. 

– Ett mycket intressant fynd i vår 
studie var att resultaten var tydligast 
i ensamhushåll. Att vara ensam-
stående har tidigare rapporterats 
som en riskfaktor för hjärt-kärl-
sjukdom och det verkar som att en 
hund kanske kan neutralisera denna 
överrisk, säger Tove Fall, biträdande 
universitetslektor vid institutionen 
för medicinska vetenskaper som lett 
studien tillsammans med Mwenya 
Mubanga, doktorand.

Omkring 60 personer kom till SciLifeLabs workshop. Här föreläser Pete Bankhead från 
Belfast om en programvara för digital patologi.

Tomas Furmark är professor vid  
institutionen för psykologi.

Carolina 
Wählby
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Tove Fall, biträdande  
universitetslektor vid  
institutionen för  
medicinska vetenskaper.
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Ny  
konst  
i traditionell  
miljö
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Renoveringen av 
universitetshuset  
har inte bara inneburit  
bättre teknik, belysning  
och tillgänglighet. Den  
har också resulterat i att  
helt nya specialbeställda 
konstverk fått flytta in i 
föreläsningssalarna. 
TEXT: JOSEFIN SVENSSON    FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

TRAX FÖRE KLOCKAN TOLV är det fullt av folk i universi
tetshusets entréhall. Medan hörsalarna står tomma un
der lunchtid passar Universen på att få en titt på de nya 
konstverken som pryder väggarna i några av rummen. 

– Vi funderade först på om man kunde använda 
befintliga konstverk från universitetets samlingar och 
komplettera dem med ljuddämpande åtgärder. Men 
eftersom salarna är så stora var det svårt att hitta till
räckligt stora tavlor för att uppnå den önskade akus
tikdämpningen, berättar Anna Wikström, projektle
dare vid byggnadsavdelningen. 

Lösningen blev i stället att specialbeställa akustik
dämpande konst som var anpassad efter husets förut
sättningar. Konstnärerna skulle förhålla sig till husets 
karaktär, men fick stor frihet i uttrycket när de tog fram 
de första idéskisserna.

– Vi tänkte i första hand på textilkonstnärer, dels 
för att materialet har en ljuddämpande funktion, dels 
för att det vore fint att få in det här materialet i hu
set. Sedan ville vi också ha två konstnärer som kom 
in från ett annat håll med andra slags material för att 
se vad som händer då, säger Åsa Thörnlund, tidigare 
antikvarie vid Gustavianum som har lett arbetet med 
den nya konsten i huset.

Textilkonstnären Petra Westermark fick uppdraget 
att göra verken i sal IV. 

– Här har hon inspirerats av färgerna och rummets 
arkitektur. Vi hade också en idé om att hennes natur
motiv skulle kunna föra tankarna till Linné, säger Åsa 
Thörnlund.

Den ena av salens två gobelänger, Den inre skogen, 
föreställer trädstammar i naturmiljö. 

– Hon ser rummet som en skog med pelare som 
Åsa Thörnlund visar en detalj  
i Berit Sahlströms gobeläng Kvinnorum.
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stammar. Verket blir en förlängning av rummet och 
ger en lugnande naturkänsla. 

I andra änden av salen sitter en väv som föreställer 
en grupp duvor. 

– Här har hon jobbat mycket med kommunikatio
nen i gruppen och det finns en tanke med hur fåglarna 
är placerade, förklarar Åsa Thörnlund.

EFTERSOM LOKALEN BÖRJAR FYLLAS med studenter som 
har lunchföreläsning går vi vidare till sal XI en våning 
upp i huset. Här finns några av Berit Sahlströms go
belänger, bland annat Kvinnorum, som är en parafras 
på Emerik Stenbergs målning Teologiska fakulteten från 
1911. Originalet hänger några dörrar bort i fakultets
våningen. I Berit Sahlströms version finns det bara 
kvinnor runt bordet och på väggarna. Flera av dem 
var verksamma vid universitetet i slutet av 1800talet 
och början av 1900talet och har intressanta levnads
öden. Till exempel Sonja Lyttkens, som blev den för
sta kvinnan att inneha en lektorstjänst i matematik vid 
ett svenskt lärosäte. Andra kvinnor som porträtteras är 
till exempel Alva Myrdal och Lydia Wahlström. Kvin
norna runt bordet är anonyma, utom studentskan Gre

ta Beckius på kortsidan, och representerar studenter 
och andra aspekter av livet som kvinnlig akademiker.

– Jag ville skapa ett seminarierum som visar på en 
mer informell seminariekultur. Tankeutbyten sker ofta 
i en aktiv och mer intim miljö än vad som förespeglas 
inom den akademiska världen, säger Berit Sahlström.
Hon är konstvetare i grunden och har disputerat vid 
Uppsala universitet. 

– Under de år jag arbetade med jämställdhet på 
heltid inom universitetet satt jag ofta i sammanträ
den i universitetshuset. Jag var förstås inte den första 
som tittade på den manliga dominansen på väggarna. 
Jag tänkte att en gång i framtiden, när jag övergått till 
konstnärskapet, skulle jag göra en bild där kvinnorna 
tar plats. När jag blev tillfrågad var det som om någon 
läst mina tankar. 

I SALEN FINNS YTTERLIGARE fyra gobelänger. En av dem 
porträtterar geografen Gerd Enequist, universitetets 
första kvinnliga professor. Karin Westman Berg och 
Ellen Fries porträtteras också i varsin väv.

Längst in till vänster i salen hänger Pionjär, som vi
sar en okänd kvinnlig student. Tanken var från början 
att bilden skulle förställa Betty Pettersson, universi
tetets första kvinnliga student, men det framkom i ett 
senare skede att fotot som bar hennes namn i arkiven 
inte föreställde henne.

– Men hon får vara en symbol för alla de kvinnor 
som var pionjärer som de första kvinnliga studenterna 
vid universitetet, säger Åsa Thörnlund.
Vi fortsätter in till sal X där Annika Ekdahls gobeläng 
Examensfesten pryder en av väggarna. Det är en tre 
meter hög väv med inslag av surrealistiska perspektiv.

– Personerna i verket är studenter och kollegor från 
hennes sista år som adjungerad professor i textilkonst 
vid Högskolan i Borås. Men motivet handlar inte bara 
om Borås utan om mer allmänna teman som examen, 
eufori och början på någonting nytt, säger Åsa Thörn
lund. 

Utanför sal IX på samma plan väntar redan några 
studenter på att få komma in. Vi passar på att se konst
nären Gunilla Klingbergs verk Vortex innan föreläs
ningen drar igång. Hon har utsmyckat ena kortväggen 
med ett verk i relief. 

– Hon har tagit upp en mängd symboler från huset 
och vridit dem i en form som ger en stark känsla av 
rörelse. Mycket här i huset har alltid sett ut på samma 
sätt, och ska också göra det. Därför tycker jag om att 
konstnären tar de traditionella symbolerna och vågar 
göra någonting nytt av dem. Det tillför ett samtida la
ger till huset och uttrycker den förändring som hela 
tiden pågår, men som inte syns i andra delar av huset, 
säger Åsa Thörnlund. n

REPORTAGE

Fler konstverk på gång
n I sal I hänger väven Tänka fritt tänka stort som 
inte var på plats vid Universens besök. Den är 
gjord av Berit Sahlström och är baserad på ett av 
universitetets mest kända konstverk, målningen 
Kristi dop och Johannes döparen predikar.
n I sal X ska en gobeläng av Annika Ekdahl sättas 
upp under våren. Den går under titeln Hjortarna i 
Nara Park. Under vårterminen ska även  Christian 
Partos verk Labyrint vara färdigställt, liksom 
 ytterligare en väv av Petra Westermark. 

Åsa Thörnlund, tidigare antikvarie  
vid Gustavianum och numera intendent vid 
 Uppsala konstmuseum, har lett arbetet med  
den nya konsten i universitetshuset.

”Kvinnorna som porträtteras på väggarna ser jag som föregångare. De var starka och är inte valda för att ges helgon gloria, 
utan för att de banade väg”, berättar Berit Sahlström om gobelängen Kvinnorum. En av kvinnorna vid bordet har en t-shirt 
med Pussy Riot-motiv. ”Flickan jag fotograferade inför väven råkade ha den på sig. Ett meddelande från nutid till framtid, 
om verket kommer att hänga kvar för nya generationer att se på”, säger Berit Sahlström.

Gobelängen Examensfesten av Annika Ekdahl 
hänger i sal X. ”Personerna i verket är studenter 
och kollegor från hennes sista år som adjungerad 
professor i textilkonst vid Högskolan i Borås. Men 
motivet handlar inte bara om Borås utan om mer 
allmänna teman som examen, eufori och  början på 
någonting nytt”, säger Åsa Thörnlund. 
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n Sedan i mitten av september finns ett 
nytt servicecenter med reception och 
butik på entréplanet i universitetshuset. 

– Här kan man bland annat köpa uni-
versitetets profilprodukter, men vi har 
också ett litet sortiment från butiken på 
Carolina Rediviva och böcker från Actas 
utgivning, berättar Aruna Velupillai, re-
ceptionist.

Servicecentret är en del av avdel-

ningen för gemensam service och kan 
på sikt eventuellt också hjälpa till med 
bland annat lokalbokningar och konfe-
renser. 

– Med det är något vi kommer att titta 
på när vi har varit igång ett tag, säger 
Aruna Velupillai.

Servicecentret är öppet mellan klock-
an 8 och 17 på vardagar och vid speciella 
evenemang i universitetshuset. 

Nytt servicecenter  
i universitetshuset

Sedan i somras finns en helt ny 
kollektion av profilprodukter vid 
Uppsala universitet. Vad sägs om 
en slips med mönster hämtat från 
mosaikgolvet i universitetshuset, 
eller en sidenscarf med motiv från 
det akademiska Uppsala?

– Vi kan i dag erbjuda ett basutbud av 
profilprodukter och tanken är att vi fort
sättningsvis ska ta fram en till två nya pro
dukter per termin. Vår målsättning är att 
hitta bra, prisvärda och miljömärkta va
ror med en tydlig koppling till Uppsala 
universitet, säger Cecilia Ödman, för
ste antikvarie vid Gustavianum, Upp
sala universitetsmuseum, som ansvarar 
för inköp, försäljning och distribution 
av profilprodukterna. 

På sikt är ambitionen att synliggöra 
det breda universitetet i nutid och då
tid genom att sätta ihop en kollektion 
av olika typer av föremål.

– Ett exempel är motivet Akademiska 
Uppsala som syns på en scarf, bricka, 
pennask och miljökasse, berättar Ceci
lia Ödman. 

Motivet är designat av Torbjörn Gozzi, 
grafisk formgivare vid kommunikations
avdelningen.

– Jag ville ha ett renodlat motiv för 
Uppsala universitet som var unikt för 
oss, säger han. 

Han ligger också bakom idén att göra 
en slips där motivet är hämtat från ett av 
mosaikgolven i universitetshusets övre 
trapphall.

– Jag fick idén för flera år sedan och 
det är kul att den nu har blivit verklig
het. I vanliga fall brukar man ju bara sätta 
logotypen på en slips, men här tillför vi 
något som bara finns hos oss. 

En fluga med samma motiv finns 
också att köpa. Andra produkter som 
är på gång är glasunderlägg med motiv 
från campus områdena. 

– De ska representera det nutida uni
versitetet och kommer förhoppningsvis 
att finnas i butik under vårvintern, säger 
Cecilia Ödman.
Josefin Svensson 

Tygväska med motiv från  
det akademiska Uppsala.

Aruna Velupillai, receptionist, hoppas att fler ska 
hitta till det nya servicecentret i universitetshuset.

Sidenslips 
med mönster 
från ett av 
mosaikgolven 
i universitets-
huset. 

Bricka med motiv från det akademiska 
Uppsala. 

Sidenscarf med 
motiv från det 
 akademiska 
 Uppsala.  
Mått 90 x 90 cm.  

Mörkgrå 
huvtröja med 
universitetets 
logotyp tryckt 
på bröstet. 

INKÖPSSTÄLLEN

Förutom på Gustavianum finns 
 produkterna till försäljning  

i receptionerna vid Ångström-
laboratoriet, Blåsenhus, Engelska 

parken, BMC, Ekonomikum,  
Campus Gotland och  

i universitetshuset.
www.gustavianum.uu.se 

/butiken/profilprodukter

Stengodsmugg med vit  
utsida och röd insida.   
Muggen rymmer 25 cl. 

Termosmugg  
i ekomärkt stål 
med universitetets 
logotyp. Muggen  
rymmer 225 ml. 
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Unika profilprodukter 
sätter stilen 
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS 
n Eric Cullhed, forskarassistent 
vid institutionen för lingvistik 
och filologi och Oskar Karlsson, 
biträdande universitetslektor vid 
institutionen för farmaceutisk 
biovetenskap, har tilldelats 
Uppsala universitets Oscarspris 
till yngre forskare. 
n Siv Andersson, professor i 
molekylär evolution vid institu-
tionen för cell- och molekylär-
biologi, tilldelas Linnémedaljen 
i guld.
n Olga Botner, professor i 
experimentell elementarparti-
kelfysik vid institutionen för fysik 
och astronomi, Fred Nyberg, 
professor emeritus i biologisk 
beroendeforskning och senior-
professor vid institutionen för 
farmaceutisk biovetenskap samt 
Johan Svedjedal, professor 
i litteraturvetenskap, särskilt 
litteratursociologi, vid littera-
turvetenskapliga institutionen, 
tilldelas Rudbeckmedaljen.
Medaljerna delas ut vid vinter-
promotionen den 26 januari 
nästa år.
n Kerstin LindbladToh, 
professor i komparativ ge-
nomik, har tillsammans med 
Leif Andersson, professor i 
funktionsgenomik, utsetts till 
mottagare av Björkénska priset, 
ett av Uppsala universitets 
största vetenskapliga pris för 
framstående forskning.
n Elena Namli, professor vid 
teologiska institutionen och 
institutet för Rysslands- och 
Eurasienstudier och Jameson 
Garland, doktor vid juridiska 
institutionen, tilldelas
Martin H:son Holmdahl-stipen-
diet. Det är Uppsala universitets 
främsta utmärkelse för insatser 
som främjar mänskliga fri- och 
rättigheter. 
n Fredrik Palm, professor och 
forskningsledare vid institutio-
nen för medicinsk cellbiologi, 

tilldelas årets Eric K. Fernströms 
svenska pris till yngre, särskilt 
lovande och framgångsrika 
forskare 2017.
n Oskar Skog, forskningsin-
genjör vid institutionen för im-
munologi, genetik och patologi, 
tilldelas Barndiabetesfondens 
Johnny Ludvigsson-pris till yngre 
forskare. Han får priset för sin 
forskning kring typ 1 diabetes.
n Andreas Mårtensson, 
professor och specialistläkare 
vid institutionen för kvinnors 
och barns hälsa, får priset Sight 
Award för sitt pionjärarbete 
inom malariabekämpning. Priset 
delas ut av Swedish Institute for 
Global Health Transformation, 
för utmärkt vetenskaplig insats 
inom global hälsa.
n Walter Doerfler vid Friedrich-
Alexander-Universität Erlängen-
Nürnberg, professor Kari 
Kustaa Alitalo vid Helsingfors 
universitet och musikern Ulf 
Johansson Werre, konstnärlig 
ledare vid Musicum, Uppsala 
universitet, har utsetts till nya 
hedersdoktorer vid medicinska 
fakulteten.
n Henry Jenkins, professor vid 
University of Southern California 
och William Zartman, professor 
emeritus vid Johns Hopkins 
University, har utsetts till nya 
hedersdoktorer vid samhälls-
vetenskapliga fakulteten.
n Christopher Porter, professor 
vid Monash University och Fang
Rong Chang, professor vid Ka-
ohsiung Medical University, har 
utsetts till nya hedersdoktorer 
vid farmaceutiska fakulteten.
n William Butler, professor vid 
Pennsylvania State University, 
har utsetts till hedersdoktor vid 
juridiska fakulteten.
n Lori Beaman, professor vid 
University of Ottawa, Sidnie 
White Crawford, professor vid 
University of Nebraska-Lincoln 
och Elaine Scarry, professor vid 
Harvard University, har utsetts 

till nya hedersdoktorer vid 
teologiska fakulteten. 

PÅ GÅNG
Att mäta moln – Berget Fuji 
genom Masanao Abes ögon
Under 2017 uppmärksammar 
Gustavianum fenomenet 
mätning inom olika naturveten-
skaper. Fysikern Masanao Abe 
ägnade sig under mer än ett 
halvsekel åt vetenskapliga stu-
dier av moln och luftströmmar 
kring en japansk kultursymbol: 
berget Fuji. 

I utställningen visas an-
slående fotografier och film-
inspelningar från hans eget 
forskningslaboratorium.  
Utställningen är producerad  
av Tokyos universitetsmuseum 
och visas på Gustavianum till 
och med den 25/2–2018.

Från psykometri till  
psykoterapi 
Utställningen berättar om den 
mångskiftande psykologverk-
samhet som bedrevs vid Uller-
åkers sjukhus. Tyngdpunkten 
i utställningen är den psyko-
logiska utredningens kompo-
nenter och psykologiska  tester 
men även behandlingsarbete 
och forskning får sin belysning. 
Utställningen pågår under 2017 
och våren 2018. Medicinhisto-
riska museet, Eva Lagerwalls väg 
8, Uppsala.

Det okända apoteket  
– sjukhusapoteket vid  
Akademiska sjukhuset 75 år
Utställningen berättar om 
 sjukhusapotekets historia och 
sjukhusfarmacins utveckling, 
från en blygsam start på 
1940- talet till 2000-talets 
om fattande verksamhet. 
 Utställningen pågår till och med 
våren 2018. Medicinhistoriska 
museet, Eva Lagerwalls väg 8, 
Uppsala.

23/12. Visning på Gustavianum
Gustavianums studentguider 
berättar om några intressanta 
personer och föremål ur uni-
versitetets historia kl 15–15.30. 
Guided tour in English 13–13.30.

30/12. Visning på Gustavianum
Gustavianums studentguider 
berättar om några intressanta 
personer och föremål ur uni-
versitetets historia kl 15–15.30. 
Guided tour in English 13–13.30.

1/1. Nyårsöppet i Tropiska 
växthuset
Upplev ljus, värme och grönska 
när vintern är som mörkast. Barn 
samt anställda och studenter 
vid Uppsala universitet fri entré. 
Botaniska trädgården, Villavägen 
8, kl 12–15.

1/1 och 2/1. Nyårskonsert:  
Bach vs Händel 
Nyårskonsert med Uppsala 
Akademiska Kammarkör i univer-
sitetsaulan. Medverkande: Upp-
sala Akademiska Kammarkör, 
Katija Dragojevic, mezzosopran,
Carl Unander-Scharin, tenor, 

Drottningholms Barockens emble, 
Stefan Parkman, dirigent.
1/1: Universitetshusets aula, kl 16. 
2/1: Universitetshusets aula,  
kl 19.30.

7/1. Visning i vintertid
Välkommen till årets första 
 visning i Uppsalas finaste 
 regnskog. Barn samt anställda 
och studenter vid Uppsala 
universitet fri entré. Botaniska 
trädgården, Villavägen 8, kl 13–14.

12/1. Välkomstmottagning för 
nya studenter i Uppsala
Uppsala universitet ordnar 
en  välkomstdag för alla nya 
studenter. De som antagits till 
vårterminen är hjärtligt välkomna 
till välkomstmottagningen i 
universitetshuset kl 11–16. 

15/1. Vårterminen startar

15/1. Välkomstmottagning  
på Campus Gotland
Nya programstudenter 
 välkomnas kl 13.15–15 i sal B26  
på Campus Gotland.

26/1. Doktorspromotion
Promotionshögtiden börjar 
klockan 12 med intågs procession 
och välkomsthälsning av rektor, 
professor Eva Åkesson. Hög-
tidligheterna fortsätter under 
kvällen med middag i rikssalen  
på Uppsala slott för de nya 
doktorerna, hedersdoktorerna, 
pristagare, anhöriga och in-
bjudna gäster.

Fem filmer om dyslexi
n Vilka svårigheter upplever studenter som har dyslexi och hur kan 
lärare agera för att förbättra deras studiesituation? I fem korta filmer 
som har producerats av studentavdelningen i nära samarbete med 
studentföreningen  Dyslektikerna beskrivs olika undervisnings-
situationer ur ett student perspektiv. Filmerna ger också råd om  
vad man som lärare kan göra för att underlätta i dessa  situationer. 

Se filmerna:  
mp.uu.se/web/nyheter/-/att-plugga-med- dyslexi-fem-korta-filmer

Smarta soptunnor på Ekonomikum
n På sopstationerna runt om på Ekonomi-
kum sitter sensorer som mäter hur fulla 
sopkärlen är och när de behöver tömmas. 
Det är ett pilotprojekt som drivs av Sheng 
Leslie, student och entreprenör. Han 
studerar nano bioteknologi och har vunnit 
priset Clean tech Challenge som delas ut av 
Uppsala kommun och universitetet. Nu ut-
vecklar han en sensor som kan göra sophan-
teringen mer datadriven och klimatsmart.

– Logistik står för 75 procent av den 
totala kostnaden för avfallshanterings-

system, på grund av statiska upptagnings-
scheman och trafikstockningar i tättbe-
byggda områden. Vi utvecklar en sensor 
som beräknar sopbehållarens fyllnings-
nivå, så vi kan reducera logistikkostnader-
na, säger Sheng Leslie.

Sensorerna samlar in data som kombi-
neras med maskininlärningsalgoritmer för 
att skapa optimala sophämtningsvägar. 
Resultatet hoppas han kan bidra till målen i 
Uppsala Klimat protokoll och bli ett verktyg 
för återvinnings industrin.

Sheng Leslie vände sig till universitetets 
miljöchef Karolina Kjellberg med sin idé 
och hon pratade med Peter Götlind, inten-
dent på Ekonomikum. Under hösten görs 
nu mätningar som ska analyseras för att 
komma vidare i utvecklingen av sensorn. 
Med i projektet är också Di Yuan, professor 
vid institutionen för informationsteknologi. 

Projektet har fått finansiering från Eu-
ropeiska regionala utvecklingsfonden och 
UU Innovation.  
Annica Hulth

Sheng Leslies sensor testas  
just nu på sopstationerna på 
Ekonomikum. 
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” Hela metoo-kampanjen är ett stort avslöjande  
och avgrundsskri om mängden och omfattningen  
av inkompetenta chefer.”
EVA VINGÅRD, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, på DN Debatt den 26/11. 

Årets Uppsalastudent är en väl
känd figur inom Uppsalas stu
dentliv. Fredrik Pettersson har 
bland annat varit förste kurator 
på VästmanlandsDala nation, 
Curator Curatorum, samt ordfö
rande för Uppsala studentkår.

Utmärkelsen Årets Uppsalastudent 
delas ut av Anders Walls stiftelse. En
ligt stadgarna kan priset delas ut till 
en person som utvecklat entrepre
nörskap med anknytning till sin ut
bildning eller en person som utmärkt 
sig för goda, kreativa insatser vid 
 universitetet, deltagit i kår och/ eller 
 nationsliv eller gjort särskilda in
satser till stöd för andra studenter.

– Det är jätteroligt att få  priset. 
Jag har varit engagerad länge i stu
dentlivet i Uppsala och det här 
känns som ett kvitto på att det jag 
har gjort har varit uppskattat, säger 
 Fredrik Pettersson.

Han började studera teknisk fysik 
men har också hunnit med musik
studier och läser nu masterprogram
met i industriell ledning och inno
vation. Engagemanget vid sidan om 
studierna har hela tiden varit viktigt.

– Från början engagerade jag mig i 
roliga saker helt enkelt. I takt med att 
man lär känna en organisation så ser 
man vad som kan göras och förbätt
ras. Det har varit en stark drivkraft 
att hitta sådant som kan underlätta 
för organisationer eller individer.

I förslagsnämndens motivering 
l yfts särskilt hans öga för identifie
ring av organisatoriska förändrings
behov och hur han med driv och 
entreprenöriell förmåga lett föränd
ringsprocesser, både som nations
kurator och kårordförande. Som 
 ledamot av Studentbokhandelns 
 styrelse har han deltagit i förnyelse 
av verksamheten och han har också 
varit ledamot i konsistoriet.

Priset består av ett stipendium på 
100 000 kronor och delades ut av 
H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid 
Anders Wallföreläsningen i univer
sitetsaulan den 22 november.
Linda Koffmar 

Fredrik Pettersson  
är årets  
Uppsalastudent
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I anatomiska  
teatern kan ingen 
höra dig skrika ...
Snart är det dags för julhelg och 
läge att kura ihop sig i favoritfå
töljen med en deckare. Om du vet 
med dig att du brukar saknar job
bet något väldigt under ledigheter 
finns det flera bistra mordmyste
rier med anknytning till Uppsala 
universitet att välja mellan. 

I Anna Janssons bok Rädslans fångar 
(2016) är det universitetsanställda på 
Gotland som ligger risigt till. Ulrika Bo
din är en nyligen utbränd lektor i his
toria som nu är tillbaka på jobbet igen. 
Hon förbereder ett populärvetenskap
ligt föredrag för Almedalsveckan om 
Christopher Polhem och hans eventu
ella återkomst till Gotland strax innan 
sin död. Med sig ska han ha haft ett ast
ronomiskt ur som kunde förutse fram
tida kosmiska händelser. 

Historielektorn blir den första som stry
ker med i denna berättelse som raskt ut
reds av Maria Wern med kollegor på Got
landspolisen. Men självklart är mördaren 
inte klar här och det verkar finnas folk 
som tar berättelsen om Polhems ur på 
allvar. Och hur ska det gå för den inte så 
populära rektorn på Gotland och hen
nes biträdande?

JONAS MOSTRÖMS Midnattsflickor (2016) 
är ingen bok att använda i studentrekry
teringssammanhang. Flera unga student
skor har blivit överfallna (den första på 
sista april) och en morgon vid öppning 
hittar den artrosdrabbade vaktmästa
ren på Gustavianum en mördad kvin
na på dissektionsbordet i anatomiska 
teatern. Rikskriminalens gärningsman
naprofilgrupp kallas in för att reda upp 
brotten. Där ingår bland annat nyskilda 

Uppsalapsykiatrikern Nathalie Svensson 
(som också verkar undervisa på läkarut
bildningen och handleda doktorander). 
Gärningsmannen håller sig gärna inom 
området mellan slottet, Carolina Redi
viva och domkyrkan och jakten på ho
nom går både via en nyss utsläppt våld
täktsman och ett hemligt ordenssällskap 
med unken kvinnosyn.

ARKEOLOGEN ANNA LIHAMMERS bok Med-
an mörkret faller (2014) tipsade Univer
sen om redan för två år sedan men det
ta otäcka mordmysterium står ut i en 
klass för sig och måste därför nämnas 
igen. Året är 1934 och handlingen ut
spelar sig till stor del vid Uppsala uni
versitet men också på Karolinska insti
tutet i Stockholm. 

Första sidorna sätter tonen med ett 
grymt mord på anatomiska institutio
nen i kvarteret Munken. Kusliga brott 
vävs samman med 30talets syn på veten
skap och på människan. Forskarna som 
är inblandade i mordhistorien är rasbi
ologiskt orienterade, men boken skild
rar inte bara rasbiologi och insmygande 
nazism utan också andra ”sorteringar” av 
människor och svaga grupper, som ingen 
märker om de försvinner. 

En roman som inte sorteras in i deck
arfacket med som ändå får vara med här 
är Leif Lewins Ogiltig frånvaro. Den in
leds med att universitetsstyrelsens ordfö
rande faller från Carolina Redivivas bal
kong vid mösspåtagningen på sista april. 
Hur dödsfallet hänger samman med det 
pågående rektorsvalet och diskussionen 
om den akademiska friheten skildras på 
nära 300 sidor fyllda av intriger och kon
flikter i välkänd akademisk miljö. 
Linda Koffmar
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Gustavianum och området mellan Uppsala slott, Carolina Rediviva och domkyrkan är populära miljöer för flera romankaraktärer.

1. Rädslans fångar  
av Anna Jansson
2. Midnattsflickor  
av Jonas Moström
3. Medan mörkret faller  
av Anna Lihammer
4. Ogiltig frånvaro  
av Leif Lewin
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PROFILEN 
/INGA HEDBERG

DET ÄR BARA NÅGRA dagar kvar till nittioårsdagen när 
Inga Hedberg tar emot i arbetsrummet på institutionen 
för organismbiologi vid Evolutionsbiologiskt centrum. 

– Mitt liv har präglats av både kärlek och svårighe
ter. Jag har levt med Tourettes syndrom sedan jag var 
elva år och kämpat hela livet för att visa att jag duger 
något till. Envis som jag är och med min mans stöd 
har det gått bra, säger Inga Hedberg.

Än i dag arbetar hon varje dag. De talrika publika
tionerna signerade Inga och Olov Hedberg tar upp en 
försvarlig plats i hyllan ovanför skrivbordet. 

– Just nu arbetar jag med att digitalisera makens fält
anteckningar från de östafrikanska bergen gjorda 1948. 

Maken Olov Hedberg var professor i systematisk 
botanik i Uppsala mellan 1970 och 1989 och paret 
möttes när de studerade genetik 1952.

– Han försökte imponera genom att göra upp eld 
med pinnar och stål som han tagit med hem från sitt 

år i Afrika. Det misslyckades totalt, men det tog eld 
någon annanstans i stället! 

Paret Hedberg forskade sedan tillsammans i många 
år, främst på flora och vegetation på Östafrikas höga 
berg. Samtidigt arbetade Inga Hedberg med sin dok
torsavhandling om vårt vanligaste gräs, Vårbrodden, 
som hon disputerade på 42 år gammal. Till socialt liv 
och nöjen fanns det inte tid.

– Jag vet inte hur andra kvinnliga doktorander hade 
det men skulle jag hinna med fem barn, en tankspridd 
man och eget doktorsarbete, då fanns det inte plats för 
annat, konstaterar Inga Hedberg.

I BACKSPEGELN SER HON hur ojämlikt forskarsamhäl
let kunde vara.

– När jag var på kongresser med maken de första 
åren så pratade de forskning med honom och ställde 
sedan pliktskyldiga frågor om familjen till mig. Jag blev 

Livslång kamp  
i botanikens tjänst
Efter en lång och framgångsrik forskargärning är  
Inga Hedberg, 90, fortfarande igång med olika projekt. 

behandlad enbart som min mans hustru. Det gjorde 
mig både arg och ledsen. 

Nu tycker hon att jämställdheten har kommit längre.
– Nu kan kvinnor ta plats på egen hand. Det finns 

barnomsorg och stipendier enbart för kvinnor. Barnom
sorgen fick vi sköta själva, så jag ordnade ett litet labb 
hemma – på så sätt kunde jag arbeta med doktorsavhand
lingen också när barnen somnat, berättar Inga Hedberg.

INOM DET EGNA FORSKNINGSFÄLTET har pendeln rört sig 
allt mer från den klassiskt kartläggande botaniken ute 
på fältet till laboratorieinriktad verksamhet. 

– Hade jag följt min innersta önskan hade jag också 
gått över till den mer evolutionära forskningen. Men 
sedan tyckte jag att det hände så hemska saker med ut
rotning av växter och ödeläggelse av regnskog och an
nan vegetation att jag ville arbeta med att förhindra det. 

Listan på allt Inga Hedberg åstadkommit kan göras 
lång. I trettio år var hon redaktör för ”Flora of Ethio
pia and Eritrea”. I början av nittiotalet introducerade 
hon ämnet etnobotanik vid Uppsala universitet. Och 
2016 startade hon ett nytt projekt för att försöka rädda 
resterna av ett nästan ödelagt skogsområde i Moçam
bique. Samma år hedrades hon med en festskrift – 
”Contributions to Botany, dedicated to Inga Hedberg”.

– En kollega till mig tyckte att jag levt för mycket i 
skuggan av min man och tog det här initiativet. Många 
som jag arbetat med har bidragit med olika texter. 
Det var fantastiskt roligt att bli uppmärksammad för 
min egen skull.

När intervjun och arbetspasset är slut vandrar Inga 
Hedberg hemåt i det bleka novemberljuset. Den skugga 
som följer henne är bara hennes egen.
Henrik Möller
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Inga Hedberg är  
fortfarande aktiv  
som forskare och är  
på jobbet varje dag. 

Docent i botanik 
n  Senast lästa bok: Åldrandets 

gåta av Henrik Ennart, samt en 
och annan deckare av Agatha 
Christie och Dorothy Sayers. 

n  Gör mig glad: Den framgång 
jag har trots min ålder.

n  Gör mig arg: Principen som  
säger att forskare ska forska 
och låta andra ta hand om  
fortsättningen. Vi måste  
engagera oss på alla nivåer om 
vi vill bevara naturen.

n  Fritidsintressen: Att vistas i  
naturen och umgås med mina 
barn och barnbarn. Samt min 
forskning, jag kan inte tänka 
mig ett liv utan den.


