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Med tanke på hur världen ser ut i dag, där den  
akademiska friheten på många håll är satt under 

press, är det viktigt att vi tar ett globalt ansvar.
Anna Jonsson Cornell, professor vid juridiska institutionen, SID 9

Först ut 
på Testa 
Center  Marvin Seibert, forskare  

vid institutionen för cell-  
och molekylärbiologi, hoppas 

öka kunskapen om hur koldioxid 
fixeras i växter. I förgrunden 

masterstudenten  
Ekansh Sharma.   

SID 14
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Att ta ett större grepp  
genom ett utbyte med 

flera lärare där man kombine-
rar kompetenser har fått effekt 
både på forskningen och  
undervisningen.
GUDRUN ANDERSSON, universitetslektor vid  
historiska institutionen, SID 8.

På Testa Center kan  
Marvins Seiberts  
forskargrupp göra  
experiment i stor skala.

Gudrun Andersson, Daniel Menning  
och György Nováky diskuterar lärarutbyten  
vid historiska institutionen.

Sjukhushunden 
Livia ingår i ett 
forskningsprojekt 
där man undersö-
ker effekterna av 
hundterapi.

LEDARE KATARINA BJELKE, UNIVERSITETSDIREKTÖR

NU NÄR FEBRUARI SNART passerat 
känns det som om våren vaktar runt 
hörnet. Dagarna blir längre och vi 
kan njuta av att ljuset återvänder. 

Under det senaste året har 
många aktiviteter under fokusom-
rådet ”samordnat stöd” pågått. Jag 
vill berätta lite mer om vad det 
innebär. En fungerande it-miljö är 
en förutsättning för att vår vardag 
ska fungera oavsett om vi arbetar 
med forskning, utbildning, sam-
verkan eller med administration. 
Ett intensivt arbete pågår för att få 
ihop den universitetsgemensamma 
it-verksamheten i en helt ny avdel-
ning. En it-chef är nu rekryterad. 
Hon heter Lisbet Holmberg Stark 
och börjar den 1 april. Hennes 
uppgift blir nu, tillsammans med 
verksamheten via it-styrgruppen, 

att organisera och bygga samman universitetets olika 
kompetenser och tekniklösningar. Det blir ett spän-
nande och utmanande arbete. 

ETT ANNAT OMRÅDE DÄR behovet av samordning är 
stort gäller de nationella forskningsinfrastrukturerna. 
Det är en fråga som den nya avdelningen för forsk-
ningsstöd arbetar intensivt med tillsammans med an-
dra funktioner inom universitetet. Vi måste bygga 
upp gemensamma interna strukturer för att hantera 
allt från samordning med andra lärosäten till avtals-
skrivande. Universitet har huvudansvar för ett tio-
tal nationella infrastrukturer och medverkar aktivt i 
många andra.

ETT TREDJE OMRÅDE HAR varit uppbyggnaden av en ge-
mensam analysverksamhet. Syftet är förstås att vi ska 
kunna fatta kloka och välgrundade beslut inför fram-
tiden. Därför har vi omstrukturerat befintlig verk-
samhet och satsat lite extra, så nu finns både en bib-
liometriker och analyspersonal på plats. Den nya 
samlade funktionen kan till exempel göra interna och 
externa analyser om vad som påverkar högskolesek-
torn och vårt universitet, politiskt, finansiellt och ge-
nomslagsmässigt. Detta är några exempel på frågor 
som det arbetas med i det gemensamma verksam-
hetsstödet. 

Med dessa rader avslutar jag min sista ledare. I 
maj tackar jag för mig, för denna gång. Jag är glad 
och stolt över att fått vara en del av landets finaste 
akademiska miljö.

SAMORDNAT 
STÖD

”Det blir ett 
spännande och 

utmanande 
arbete.”
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I KORTHET

Lena Fries-Gedin får utmärkel-
sen ”för sin osvikliga trohet mot 
ordet i all dess skiftande väsen 
och skepnader”, som det heter i 
motiveringen. Hon är översättare 
från engelska och franska och är 
bland annat känd för sina över-
sättningar av J.K Rowlings Harry 
Potter-böcker. 

– Jag är oerhört glad och ytterst hedrad 
över att bli hedersdoktor vid Uppsala 
universitet. Att dessutom utses till he-

Konferens om  
utbildningsutvärderingar 
n Den 15 mars går universitetets 
årliga interna konferens om utbild-
ningsutvärderingar av stapeln. 
Konferensen vänder sig särskilt till 
utbildningsansvariga lärare på olika 
nivåer, studentrepresentanter samt 
utbildningsledare, områdeskanslier 
och andra stödfunktioner. Syftet 
är att inspirera och sprida resultat 
från utbildningsutvärderingar inom 
 universitetet.

Sista anmälningsdag är den  
26 februari. Läs mer och anmäl dig på 
medarbetarportalen: mp.uu.se
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”Jag är oerhört glad och ytterst hedrad över att 
bli hedersdoktor vid Uppsala universitet”, säger 
Lena Fries-Gedin, nybliven hedersdoktor vid 
språkvetenskapliga fakulteten.

Hedersutmärkelse 
för språklig  
problemlösning 

dersdoktor vid språkvetenskapliga fa-
kulteten har bidragit till min glädje över 
den här hederstiteln, säger hon i sam-
band med sin föreläsning i Humanis-
tiska teatern där hon berättar om sitt 
arbete som översättare.

LENA FRIES-GEDIN STUDERADE slaviska 
språk vid universitetet under åren 1953 
till 1965 och har arbetat som språklä-
rare i Härnösand i 30 år. Hon började 
översätta barn- och ungdomsböcker re-
dan under studietiden och har, förutom 

Harry Potter-böckerna, översatt ett 80-
tal böcker för både barn och vuxna inom 
olika genrer, bland annat av författare 
som Annie Proulx, Amos Oz och Jea-
nette Winterson.

 – När jag blev tillfrågad om jag ville 
översätta den första Harry Potter-boken 
tackade jag ja eftersom boken var trev-
lig och spännande, men jag hade ingen 
aning om vad som skulle följa. 

Det blev totalt sju böcker som fått 
ett enormt genomslag och medfört att 
översättarens roll uppmärksammats mer 
än tidigare.

UNDER FÖRELÄSNINGEN BERÄTTAR Lena 
Fries-Gedin också om hantverket som 
översättare.

– Man ska aldrig tacka ja till att över-
sätta en bok som man inte tycker om. 
Man vet aldrig hur svårt eller lätt det 
kommer att vara förrän man sätter igång 
och mycket av översättning handlar om 
språklig problemlösning. 
Josefin Svensson 

Miljö och hälsa vid  
Celsius-Linné-föreläsningarna 
n Torsdagen den 7 februari var det åter 
dags för Celsius-Linné-föreläsningarna 
på Ångströmlaboratoriet. 

Årets Celsius-föreläsare var geologen 
Martin Blunt, som berättade om hur man 
använder röntgenmikrotomografi, eller 
X-Ray Micro Tomography, för att avbilda 
bergstrukturer och vätskeflöden.  

Linné-föreläsaren Linda S. Birnbaum, 
mikrobiolog och toxikolog, talade om 
hur klimatförändringar i kombination 
med miljögifter påverkar den globala 
hälsan. 

Dagen avslutades med ett symposium 
under rubriken ”Environment, Climate 
Change and Human Health”.

Linda Birnbaum föreläser i Siegbahnsalen 
på Ångströmlaboratoriet.
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Nominera till  
pedagogiska priset!
n Uppsala universitet delar ut  
pedagogiska priser för framstående 
insatser inom utbildning på grund- 
och avancerad nivå. 

Fyra av priserna är riktade mot 
lärare inom områdena:
l  Teologi, humaniora och 

 utbildningsvetenskap
l  Juridik och samhällsvetenskap
l  Medicin och farmaci
l  Matematik, naturvetenskap  

och teknik
Det femte priset riktas mot  

pedagogiska insatser inom ett för 
året speciellt prioriterat område.  
I år är det prioriterade området  
”Pedagogiska insatser för 
 jämställdhet och lika villkor”.

Sista dagen att nominera är  
den 17 mars. 

Läs mer och nominera på 
 medarbetarportalen: mp.uu.se

 7 PROJEKT FICK  
VFS-MEDEL. 
I Uppsala universitets 
satsning Verifiering 
för samverkan har sju 
samarbetsprojekt be-
viljats finansiering un-

der 2018. Projekten berör allt ifrån 
snabbdiagnostik för vårdsektorn i 
Indien till utveckling av miljövänlig 
beläggningsteknik och mentorskap 
för föräldrar. 

– De projekt som beviljats finan-
siering har lyckats visa en tydlig 
ömse sidig nytta, vilket är kärnan 
i VFS, säger Cecilia Nilsson, sam-
verkansledare vid UU Innovation.
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Den 5 december 2018 klubbades 
den nya språkpolicyn vid Uppsala 
universitet igenom. Syftet med 
dokumentet är att ge vägledning 
och råd om språkanvändningen 
vid universitetet. 

– Språket är det mest centrala arbets-
redskap vi alla har. Om vi ska ha en hög 
kvalitet i det vi gör måste vi fundera 
över hur vi hanterar språkfrågorna, sä-
ger Björn Melander, professor i nordiska 
språk, som varit ordförande i den arbets-
grupp som tagit fram policyn. 

Frågan om en språkpolicy har diskute-
rats länge och det har funnits ett starkt 
önskemål från utbildningsdepartemen-
tet om att universitetet ska ha en policy. 

– Många andra lärosäten har ju tagit 
fram den här typen av dokument och 

vi har legat ganska långt 
bak i det arbetet, säger 
Björn Melander. 

När språkfrågorna 
började diskuteras för 
cirka 15 år sedan hand-
lade det framför allt om 
hur man skulle hantera 
engelskan, som blivit så 

mycket starkare som verksamhetsspråk.
– Vad händer då med svenskan och 

hur ska man hantera det? De frågorna 
är fortfarande aktuella, och språkla-
gen kräver att vi ska hjälpa till att hålla 
svenskan levande inom alla områden. 
Vi ska bland annat utveckla terminolo-
gin så att svenskan förblir ett komplett 
och samhällsbärande språk.

ANDRA ANLEDNINGAR TILL ATT fundera på 
hur man hanterar språken har att göra 
med de ökade kraven på internationali-
sering och breddad rekrytering. 

– Språket är ett jättecentralt redskap 
för att upprätthålla kvalitet inom utbild-
ning, forskning och administration. Det 
kommer fler människor hit som har an-

AKTUELLT

Språkgranskning och översättning
n Sedan den 1 januari har universi- 
tetet ett ramavtal för språkgransk-
ningstjänster för texter på engelska. 
Avtalet är indelat i sex områden med 
tillhörande  leverantörer och man väl-
jer själv det område som passar bäst 
efter behov. Universitetet har se-
dan tidigare upphandlade tjänster för 

översättning av text från  svenska till 
 engelska. Även det avtalet är  indelat 
i olika områden med tillhörande 
 leverantörer. 

Läs mer på medarbetarportalen: 
mp.uu.se
Där finns även en engelsk stilguide 
med skrivregler. 

Ett av de övergripande målen i språkpolicyn 
är flerspråkighet. Det innebär bland annat att 
förekomsten av andra språk än svenska och 
engelska är självklara och välkomna inslag 
vid universitetet.

Språkpolicyn  
i korthet
De övergripande målen är språklig 
medvetenhet, parallellspråkighet, 
flerspråkighet och klarspråk.  

SPRÅKLIG MEDVETENHET 
Insikt om språkets roll för inlärnings-
förmåga, kreativitet och begrepps-
förståelse ska prägla både undervis-
ning och forskning. Medvetenhet 
om språkets betydelse för jämställd-
het, likabehandling och inkludering 
ska också utmärka språkanvänd-
ningen. Den språkliga medveten-
heten ska även gälla valet av språk: 
vilket språk som ska användas ska 
styras av överväganden av vilka 
konsekvenser bruket av olika språk 
får och den lösning som bäst gynnar 
verksamheten ska väljas. Insikten 
om att en korrekt och god form, oav-
sett språk, är en viktig faktor för tro-
värdighet och anseende ska också 
prägla språket. 

PARALLELLSPRÅKIGHET
Svenska och engelska är de huvud-
sakliga verksamhetsspråken och  
valet av språk ska styras av vad som 
är ändamålsenligt. Det kan också 
innebära att språken används sida 
vid sida. För svenskan är ett av må-
len med parallellspråkighet att ska-
pa förutsättningar för att svenska, 
i enlighet med språklagens inten-
tioner, ska fortsätta att utvecklas 
som fackspråk inom ett brett fält av 
discipliner. Systematisk parallell-
språkighet ska förbereda studenter 
och medarbetare för internationella 
karriärer men också skapa förutsätt-
ningar för dem med internationell 
bakgrund att förbereda sig för att 
arbeta i Sverige. Parallellspråkig-
heten ska också öka tillhörigheten 
till arbetsplatsen och det svenska 
samhället för personer från andra 
kulturer.

FLERSPRÅKIGHET 
Förekomsten av andra språk än 
svenska och engelska är självklara 
och välkomna inslag vid universite-
tet. Flerspråkighet hos medarbetare 
och studenter är en resurs och kva-
litetsfaktor.  

KLARSPRÅK
Universitetets interna och externa 
kommunikation sker med ett vårdat, 
enkelt och begripligt språk, vilket 
ökar kvaliteteten, rättssäkerheten 
och effektiviteten.

Ladda ned och läs  
hela språkpolicyn: regler.uu.se 

SVENSKA FÖR AKADEMIKER

Institutionen för nordiska språk 
erbjuder kurser i svenska för 
både studenter och medarbetare 
(bland annat Basic Swedish och 
Swedish for Academics). Nytt för  
i år är att kurserna är avgiftsfria.

dra språk i bagaget, inte bara engelska, 
och vi har också kravet på att vi ska sprida 
vår forskning i allt högre utsträckning. 

Arbetet med policyn har letts av en 
brett sammansatt grupp med medarbe-
tare från olika delar av universitetet, in-
klusive doktorander och studenter. Nå-
got som tidigt blev tydligt i arbetet var 
att språkfrågorna ser väldigt olika ut vid 
olika delar av universitetet. 

– Vissa institutioner har en stor an-
del internationell personal där engelska 
är det givna språket i labbet och vid fi-
kat. På andra ställen är det inte alls så. 
Vi tänkte då att vi inte kan ha en alltför 

detaljerad policy som berättar vad man 
ska göra i varje given situation, för det 
går inte, säger Björn Melander. 

Något annat som blev tydligt var att 
språkfrågorna och driften av verksam-
heten hänger nära samman. 

– Därför måste de som styr verksam-
heten, det vill säga områdesnämnder, 
fakultetsnämnder och institutionssty-
relser, ta det grundläggande ansvaret 
för de här frågorna och avsätta resurser 
för det. Det går inte att sköta det cen-
tralt eller fastlägga varje detalj i policyn.

SPRÅKPOLICYN ÄR DÄRFÖR UTFORMAD för 
att ha en rådgivande funktion där de över-
gripande målen är språklig medveten-
het, parallellspråkighet, flerspråkighet 
och klarspråk. 

– Det allra viktigaste är det här med 
språklig medvetenhet. Att man lyfter 
upp frågorna på bordet och har en all-
mänt pragmatisk hållning för att hitta 
lösningar som fungerar. Och när det 
gäller det här med svenska och engel-
ska tycker jag inte att man ska sätta dem 
emot varandra, utan inse att vi behöver 
båda språken. 
Josefin Svensson 

” Det viktigaste  
är språklig  
medvetenhet”

Björn  
Melander
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Både svenska  
och engelska vid  
institutionen för kemi 
Ungefär var tredje  medarbetare 
vid Uppsala universitet har 
utländsk bakgrund*, men 
 variationerna är stora inom 
 universitetet. Vid vetenskaps-
området för teknik och natur-
vetenskap har till exempel över 
hälften av medarbetarna utländsk 
bakgrund, vilket påverkar hur man 
jobbar med språken i vardagen. 

– Vi har en stor andel utländska medar-
betare, framför allt inom forskningen. 
Masterprogrammen är också väldigt 
internationella, medan majoriteten av 
studenterna på grundutbildningen är 
svensktalande, berättar Felix Ho, uni-
versitetslektor vid institutionen för kemi 
– Ångström. 

Han har också varit med i den arbets-

grupp som tagit fram den nya språk-
policyn.

– Jag hoppas att policyn ska starta en 
diskussion och skapa en större medve-
tenhet, säger han. 

Inom ämnet kemi har svenskan länge 
tappat mark. 

– På forskningssidan har det varit tra-
dition att prata engelska. Vi skriver ju 
ofta på engelska eftersom vi publicerar 
i engelska tidskrifter. Därför är det vik-
tigt att språkpolicyn är anpassad efter 
verksamhetens behov. 

ATT MÅNGA MEDARBETARE VID institutio-
nen är engelsktalande gör att en stor del 
av kommunikationen sker på engelska. 

– Vi har ett nyhetsbrev som skickas 
ut på engelska, och när det gäller dag-
ordningen inför möten i institutions-

styrelsen så gör vi en icke-officiell ver-
sion på engelska som komplement till 
de svenska dokumenten. 

Detsamma gäller för protokollen från 
mötena och övrig information.

– Vi har haft en diskussion om hur 
vi ska göra och hur vi ska förhålla oss 
till representation, till exempel vid sty-
relsemöten. De hålls på svenska och vi 
vill inte hämma diskussionen genom 
att översätta allt till engelska, samtidigt 
som vi har forskare och doktorander 
som inte talar svenska men som också 
måste kunna vara med.

Institutionen har landat i att man kan 
blanda språken under mötena och man 
kan vara med som invald ledamot om 
man förstår svenska men vill uttrycka 
sig på engelska. 

Vid institutionen finns det också möj-

lighet att få medel för att gå kurser i 
svenska. Men även de som har svenska 
som modersmål kan behöva förbättra 
sina språkkunskaper.

– Både forskare och teknisk-adminis-
trativ personal kan ibland ha svårt att 
kommunicera fullt ut på engelska och 
behöver höja kvaliteten framför allt på 
den professionella engelskan. Det är det 
här som parallellspråkigheten syftar till. 
Man ska inte gynna ett språk på det an-
dras bekostnad. Det är ändamålet som 
ska avgöra vilket språk man ska använda. 

PÅ UTBILDNINGSSIDAN FÖRSÖKER de hål-
la fast vid svenskan som undervisnings-
språk på grundnivån. 

– Det finns olika anledningar till det. 
En är att det är tillräckligt svårt för de stu-
denter som kommer direkt från gymna-
siet. Våra kursböcker inom naturveten-
skap är för det mesta på engelska och det 
blir ofta lite av en chock för studenterna. 

Det är också viktigt att kunna disku-
tera kemi på svenska, menar Felix Ho. 

– Redan i dag pratar vi svengelska för 
att det är bekvämt och för att det inte 
alltid finns termer på svenska. Men det 
är ju språkbrukarna själva som uppfin-
ner termerna, så vi måste aktivt använda 
svenskan. Och om våra studenter sedan 
får jobb i näringslivet kommer de att be-
höva kommunicera på svenska.
Josefin Svensson 

*Källa: Mångfaldsrapport 2016, UFV 2017/595

Engelska är det dominerande språket 
inom forskningen vid institutionen för 
kemi- Ångström.  Universitetslektor 
Felix Ho menar att det är viktigt 
att språkpolicyn är anpassad efter 
 verksamhetens behov.
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Hur ska universitetet se ut om 30 
år, och vad behöver vi fundera på 
i dag för att kunna fatta genom-
tänkta beslut för framtiden? Det 
är några av de frågor man ställer 
sig i det universitetsövergripande 
projektet som går under benäm-
ningen ”Utvecklingsplan 2050”.

– Projektet handlar om hur vi möter 
framtiden. Det kan kännas långt borta, 
men om vi tittar bakåt på de byggnader 
som uppfördes för 30 år sedan så känns 
det inte så länge sedan, säger Annika 
Sundås Larsson, biträdande avdelnings-
chef vid byggnadsavdelningen och hu-
vudprojektledare.  

Arbetet ska resultera i en översiktlig 
plan för universitetets fysiska miljö som 
ska ge vägledning och förutsättningar 
för framtida beslut och planering. Må-
let är att universitetet långsiktigt ska 
kunna erbjuda attraktiva miljöer och 
infrastruktur för forskning och utbild-
ning. Frågor som lyfts är bland annat 
hur universitetets olika områden kan 
utvecklas och knytas samman. En an-
nan frågeställning är hur universitetets 

närvaro i centrala Upp-
sala kan stärkas, liksom 
hur universitetet tar an-
svar för ekologisk, eko-
nomisk och social håll-
barhet i framtiden. 

– Vi siktar mot 2050 
bland annat eftersom 
Uppsala kommuns över-
siktsplan sträcker sig dit. 

Tanken är också att vi tillsammans med 
andra aktörer i regionen ska jobba för 
att Uppsala ska vara attraktivt även i 
framtiden, vilket också gynnar univer-
sitetet, säger Annika Sundås Larsson. 

PROJEKTET STARTADE I JANUARI 2018. Hit-
tills har fem projektgrupper jobbat med 
olika teman. Det handlar om kärnverk-
samhetens utveckling, vår omvärld och 
samverkan med näringslivet, social håll-
barhet, fastighetsutveckling och om-
rådet Exercisfältet (mellan BMC, Sci-

De fyra målområden som 
identifierats av projekt
gruppen är utgångspunkter 
för vidare diskussioner under 
våren. 

1. Tydlig identitet  
och integrering i staden
Universitetets bredd speg
las i en mångfald av miljöer 
med olika karaktär, skala och 

uttryck som tar del av och 
 bidrar till stadens utbud.

2. Sammanhängande  
kunskapsmiljö och ökad 
samverkan
Universitetsmiljöerna stödjer 
ledande forskning, utbildning 
och samverkan och kan för
ändras för att möta framtida 
behov. Universitetet har inter

nationell lyskraft och bjuder 
in till tvärvetenskapliga mö
ten och gränsöverskridande 
samverkan.

3. Större närvaro
Uppsala universitet tar plats 
i det offentliga rummet och 
har en stor närvaro i staden, 
inte minst vid knutpunkter 
och noder. Möjligheterna 

till digitalisering tas tillvara, 
vilket stärker kopplingen till 
omvärlden. 

4. Välbefinnande  
och hållbarhet
Universitetet bidrar till 
 hållbara miljöer och livs stilar. 
Universitetsmiljöerna  
är  levande, öppna  
och  välkomnande. 

Annika 
Sundås  
Larsson

AI och  
generation Z

Mål för Utvecklingsplan 2050

Inom ramen för projektet 
 Utvecklingsplan 2050 arrangeras 
under våren flera aktiviteter som 
riktar sig till studenter och med-
arbetare vid universitetet. 

27/2: SAMTAL OM ARTIFICIELL  
INTELLIGENS (AI)
Hur ser AI:s tekniska kärna ut? Hur 
kan AI användas inom medicinsk 
diagnostik, forskning och samhälls-
planering och vad gör Sverige och 
Uppsala universitet inom AI? Vilka 
är de sociala konsekvenserna och 
hur påverkar AI vår normbildning?  

Föreläsare: Thomas Schön, 
professor vid institutionen för in-
formationsteknologi och Karim 
Jebari,  filosofie doktor i filosofi 
vid  Institutet för framtidsstudier. 
 Humanistiska teatern kl 16–18. 

1/4: INNOVATIV SAMHÄLLS-
UTVECKLING MED MÄNNISKAN I 
CENTRUM – FRÅN IOT TILL NYTTA
Humanistiska teatern kl 16–18. 

10 OCH 11/4: WORKSHOP OM 
 KLIMATLEDARSKAP
Keri Facer, universitetets tredje 
gästprofessor på Zennströms 
 klimatprofessur, håller en workshop 
om klimat ledarskap. 

13/5. GENERATION Z
Antropologen Katarina Graffman 
 föreläser om generation Z.  

ence Park och Ångströmlaboratoriet).
Exercisfältet är den enda gruppen som 

jobbar med ett geografiskt område. Fäl-
tet är i dag en grönyta, men med tanke 
på Uppsalas planerade expansion sö-
der om Ångströmlaboratoriet kommer 
platsen troligtvis att ligga mer centralt 
i staden om 30 år.

– Kommunen ser att det här blir en 
viktig plats i framtiden, och eftersom vi 
finns runtomkring så vill vi vara med och 
utveckla, säger Annika Sundås Larsson.

Gruppernas samlade arbete har myn-
nat ut i fyra målområden som blir ut-
gångspunkter för vidare diskussioner 
under våren. I juni ska en preliminär 
utvecklingsplan vara klar, som sedan 
går ut på remiss till vetenskapsområ-
dena under hösten 2019. 

– Beroende på hur remissvaren ser 
ut kommer vi att revidera dokumentet 

och fortsätta det tematiska arbetet för 
att slutrapportera tillbaka till rektor, 
som är projektägare, i slutet av 2020.

FÖR ATT LYFTA FRAMTIDSFRÅGORNA vid 
universitetet arrangeras flera aktivite-
ter under våren.

– Vi anordnar till exempel framtids-
föreläsningar med teman som artifi-
ciell intelligens och generation Z. Vår 
nya gästprofessor i klimatledarskap, 
Keri Facer, kommer också att hålla en 
workshop. 

Under hösten besöker projektgruppen 
universitetets olika intendenturområ-
den för att hämta in synpunkter paral-
lellt med remissförfarandet. 

– Vi vill öka medvetenheten och in-
tresset för att tänka framåt tillsammans, 
säger Annika Sundås Larsson. 
Josefin Svensson 

Framtidens  
universitet i fokus

Vid en workshop i december 2018 
bollade projektgruppen idéer. I 
förgrunden syns vicerektor Johan 
Tysk, ordförande i styrgruppen.

FRÅGOR?

Har du frågor eller  
synpunkter på hur universite-

tet ska möta framtiden?  
Hör av dig till: annika.sundas-

larsson@uadm.uu.se eller 
utvecklingsplan-2050@

uadm.uu.se
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Läs mer och anmäl dig  
i kalendariet på medarbetarportalen:
mp.uu.se
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Den nya läsesalen går under namnet 
Tryckeriet, efter den verksamhet som 
tidigare huserade i lokalen. Tanken med 
eldstaden i mitten av rummet är att man 
ska ha något att titta på när man lyfter 
blicken. Den går att se från de flesta 
 platser i rummet.

Den 27 februari invigs den nya 
 läsesalen på Ekonomikum,  
en lokal för studenter som ger 
optimala förutsättningar för  
koncentration och studiero.

– Det känns helt fantastiskt  
att den nu är klar. Resultatet  
blev långt över förväntan, säger 
Peter Götlind. 

Det känns nästan som att gå in i en kyrka 
när man kliver in genom glasdörrarna 
till den nya tysta läsesalen på Ekono-
mikum. Det som tidigare var univer-

sitetets tryckeri i källaren har förvand-
lats till vad som med stor sannolikhet är 
universitetets mysigaste lokal. 

Med en stjärnhimmel i taket, mörka 
väggar, varma färger och sittplatser i 
olika nivåer med anpassad belysning är 
förutsättningarna för studiero och kon-
centration optimala. Som ett blickfång 
i mitten av rummet brinner en gasol-
eld som också bidrar till stämningen.

– Den stora utmaningen var att göra 
något bra av det här utrymmet som har 
lågt till tak, ligger under markplan och 
inte har några naturliga ljusinsläpp, 

berättar Peter Götlind, intendent på 
Ekonomikum, som varit engagerad i 
ombyggnaden sedan de första diskus-
sionerna tog fart 2013.

De 590 kvadratmetrarna är uppde-
lade i en tyst läsesal och en lokal för 
grupparbeten och samtal. Här möts man 
av en gigantisk grön soffa som ska spegla 
gräsmattan utanför. Det finns också flera 
grupprum och ett pentry. 

– Vi har haft studenter med i en refe-
rensgrupp hela vägen, och att det blev 
ett pentry här är deras förtjänst, säger 
Peter Götlind. 

Arkitekten som har ritat lokalen har 
jobbat mycket med ljuset, som i den tysta 
läsesalen går att rikta och justera vid läs-
platserna. Varje plats är utrustad med 
eluttag och det finns ljudabsorbenter 
både på väggarna och i taket. 

– Vi har funderat mycket kring olika 
behov. Därför finns det olika typer av 
platser som också är tillgängliga med 
rullstol. 

Läsesalen invigs den 27 februari och 
kommer sedan att vara öppen från kl 5 
på morgonen till kl 2 på natten för alla 
universitetets studenter med passerkort. 
Josefin Svensson 

Studiemiljö  
utöver det 
vanliga
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Skor är inte tillåtna i den nya lokalen. För 
den som inte vill gå i strumplästen finns det 
tofflor med Uppsala universitets logotyp att 
köpa i receptionen.

”Det känns roligt att vi har vågat  
vara lekfulla”, säger Peter Götlind. 

Utanför den tysta 
läsesalen finns 
utrymmen för 

grupparbeten och 
samtal.  
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AKTUELLT

torieintresserade allmänheten. Jag höll 
också ett forskarseminarium för dokto-
rander och en workshop med kortare 
presentationer och diskussioner. 

Hennes forskning handlar om kvin-
nors auktoritet under senmedeltiden, 
och här fanns det många trådar och kon-
takter att plocka upp. 

– Det var väldigt spännande. Vi är ju 
ganska bundna till den plats där vi bedri-
ver forskningen. När man har Tübingen 
som utgångspunkt, som är centralt pla-
cerat i Europa, blir forskningsfrågorna 
annorlunda och man ser saker på olika 
sätt, säger hon.

– Man får en rikare syn på historien 
och fler uppslag och tolkningsvinklar.  
Vi har mycket gemensamt med Tübingen 
och kompletterar varandra väl, säger 
Mikael Alm.

UTBYTENA HAR BLAND ANNAT lett till att 
nya forskningsprojekt har initierats och 
att pågående projekt fått mer fart. Györ-
gy Nováky, universitetslektor och Eras-
muskoordinator vid historisk-filosofiska 
fakulteten, håller med om att synergi-
effekterna är många. 

– Vi får en helt ny syn på historieäm-
net och undervisningen eftersom vi har 
olika traditioner. 

Han menar också att den här typen av 
utbyten är ett sätt att öka internationali-

seringen på olika sätt vid hela fakulteten.
– Det här är också ett exempel på in-

ternationalisering på hemmaplan. Vi tar 
in lärare utifrån som studenterna kan 
konfronteras med och lära sig av. Det 
ger också ökade möjligheter för student-
mobilitet eftersom vi lär känna varandra 
bättre och vet vart man kan vända sig. 

– Just kontakter är oerhört viktigt när 
vi vill få hit studenter från andra länder, 
säger Mikael Alm. 

DANIEL MENNING, Erasmus-koordinator 
och universitetslektor vid historiska in-
stitutionen vid universitetet i Tübingen, 
håller med om att utbytena gynnar både 
studenter och medarbetare. 

– Våra studenter får öva sig på att 
lyssna på föreläsningar på engelska och 
blir mer öppna för utbyten. Samarbe-
tet kommer förhoppningsvis också att 
leda till utvecklingen av nya idéer och 
forskningsprojekt.

Under våren 2020 fortsätter samar-
betet med lärarutbyten. På sikt plane-
rar man också för gemensamma kur-
ser och ett utbyte där doktorander får 
möjlighet att forska på plats i 90 dagar.

– Vi ser den här första omgången som 
lite av ett experiment. Nu vet vi vad vi 
ska tänka på till nästa gång, säger Louise 
Berglund.
Josefin Svensson

Under hösten 2018 har historiska 
institutionen dragit igång ett 
lärarutbyte med universitetet i 
Tübingen i södra Tyskland. Fem 
lärare från respektive lärosäte har 
varit på utbyte en vecka vardera. 

– Att ta ett större grepp genom 
ett utbyte med flera lärare där 
man kombinerar kompetenser har 
fått effekt både på forskningen 
och undervisningen, säger Gud-
run Andersson. 

– Det började inom ramen för nätverket 
Matariki som jag har varit samordnare 
för. Jag var i Tübingen under våren och 
då väcktes tanken på ett lärarutbyte, 
berättar universitetslektor Mikael Alm. 

Samarbetet under hösten har koor-
dinerats av Gudrun Andersson, uni-
versitetslektor. 

– Det har varit en hel del fixande och 
trixande för att hitta undervisningstill-
fällen för lärarna från Tübingen utöver 
den ordinarie undervisningen, men vi 
har engagerat hela institutionen och det 
har fallit väldigt väl ut, säger hon.

En av de lärare som tillbringat en 
vecka i Tübingen är universitetslektor 
Louise Berglund.

– Jag var där första veckan i decem-
ber och fick bland annat hålla en öppen 
föreläsning för studenter och den his-

Lärarutbyten  
stimulerar forskning 
och undervisning

Läs mer om nätverk 
och utbyten på  

medarbetarportalen: 
mp.uu.se

Det var Matariki-nätverket som blev startskottet för samarbetet,  
men sedan är det medel från Erasmus-programmet som har finansierat 
lärarutbytet. Från vänster: Mikael Alm, Gudrun Andersson,  
Daniel Menning och György Nováky.

Ny it-direktör  
på ingång
Lisbet Holmberg Stark börjar 
den 1 april som ny it-direktör vid 
Uppsala universitet. Hon kom-
mer närmast från Karolinska 
universitetssjukhuset där hon 
jobbar som senior rådgivare.

1 Vad har du arbetat med tidigare?
– Jag har arbetat som chef, ledare 

och konsult i gränslandet mellan 
verksamhet och it under många 
år. Bland annat med att bygga upp 
verksamheter från grunden, utreda 
och ta fram rekommendationer och 
och förslag samt leda stora och små 
förändringar av verksamheter.  
2 Vilka roller har du haft tidigare?

– Några exempel är it-chef, 
it-direktör, organisationskonsult, 
logistikdirektör och vice vd. 
3 Var har du arbetat tidigare? 

– Jag har cirka 30 års arbetslivs-
erfarenhet från både offentlig och 
privat sektor i Sverige och utom-
lands inom flera olika branscher, 
till exempel hälso-och sjukvård, 
läkemedel, managementkonsulting 
och tillverkningsindustri.
4 Vad hoppas du tillföra Uppsala 
universitet?

– Bred erfarenhet inom it-områ-
det tillsammans med förmåga att 
leda i förändring med engagemang 
och stor lyhördhet för verksamhet, 
medarbetare och ledning samt ett 
driv i kombination med långsiktig-
het och tålamod. 
5 Vad vet du i dag om Uppsala uni-
versitet och vår it-miljö?

– Att det är Sveriges första 
universitet med en historia som 
både imponerar och förpliktigar. En 
stor och komplex organisation med 
många olika intressenter – forskare, 
studenter och administration – med 
olika behov av it-lösningar. En hete-
rogen it-miljö där vissa områden är 
gemensamma och andra är verksam-
hetsanpassade.
6 Vilka utmaningar ser du framför 
dig?

– Att så snabbt som möjligt lära 
mig så mycket som möjligt om 
Uppsala universitet i allmänhet och 
it-verksamheten i synnerhet, för att 
tillsammans med organisationen 
bidra till universitetets framtida 
utveckling och konkurrenskraft 
genom verksamhetsdrivna, kvalita-
tiva, säkra, effektiva och framsynta 
digitala lösningar.
Anders Berndt
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Lisbet Holmberg Stark. 
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Anmäl intresse
n Skicka en intresseanmälan för att ta 
emot en gästforskare inom ramen för 
nätverket Scholars at Risk senast den  
4 mars till: ifss@uadm.uu.se

” Viktigt att vi tar  
ett globalt ansvar”
Uppsala universitet växlar upp sitt 
engagemang i nätverket Scholars 
at Risk och planerar för att ta 
emot en eller två forskare som är 
i behov av en fristad under det 
kommande året. 

Scholars at Risk är en internationell or-
ganisation som erbjuder gästforskar-
platser för hotade forskare. Målet är att 
främja den akademiska friheten och ge 
skydd åt forskare som inte kan verka i 
sina hemländer. Uppsala universitet har 
tidigare varit en stödjande medlem, men 
nu ska en eller två forskare rekryteras 
via nätverket.

– När våra kollegors akademiska fri-
het hotas måste vi reagera och agera. I 
våra mål och strategier slår vi fast att 
Uppsala universitet är en lokal, natio-
nell och internationell mötesplats för 
kunskap, kultur och kritisk dialog. Vi 
menar allvar och därför är det viktigt 
och betydelsefullt att ta det här steget 
för att ytterligare hjälpa utsatta akade-
miker, säger rektor Eva Åkesson.

– Med tanke på hur det ser ut i värl-
den i dag, där den akademiska friheten 
på många håll är satt under press, är det 
viktigt att vi tar ett globalt ansvar. Det 
ligger också i linje med den identitet 
som Uppsala universitet har och är ett 

sätt att främja internationalisering på 
hemmaplan, säger Anna Jonsson Cor-
nell, professor vid juridiska institutio-
nen, som sitter med i den arbetsgrupp 
som tagit fram den interna arbetsgången 
för rekryteringen via Scholars att Risk. 

Just nu vill man nå ut med informa-
tion för att få in intresseanmälningar 
från fakulteter och institutioner som 
vill ta emot en forskare. 

– Det viktigaste är att det finns ett 
engagemang och en vilja att ta emot en 
person och vara värd. Sedan bör det fin-
nas en forskargrupp eller forskarmiljö 
som personen i fråga kan vara verksam 
inom. Det handlar ju om en tidsbegrän-
sad period på ett år, säger Anna Jons-
son Cornell. 

NÄR INTRESSEANMÄLNINGARNA kommit 
in från institutionerna går arbetsgrup-
pen igenom dem och skickar dem vida-
re till Scholars at Risk där de matchas 

med personer som har ett skyddsbehov.
– De handlar inte om en rekrytering 

i vanlig bemärkelse. Nätverket har ett 
register som forskare kan ansöka om att 
vara med i. Det är en gedigen process 
och om man har blivit antagen är det i 
sig en kvalitetsstämpel. Sedan måste det 
också finnas en matchning med univer-
sitetet, säger Linn Hellerstedt vid HR-
avdelningen som tillsammans med sin 
kollega Alexander Grönberg jobbar med 
stöd kring mottagande av internationella 
medarbetare vid International Faculty 
and Staff Services (IFSS). 

Vad är viktigt att tänka på om man vill 
ta emot en gästforskare inom ramen 
för nätverket? 

– Finansiering som täcker kostnader 
för forskarens lön finns ju redan. Rekry-
teringen via Scholars at Risk vid Uppsala 
universitet finansieras av fondmedel, i 
detta fall avkastning från den Gusta-
vianska donationen. Sedan kan man få 
hjälp med att hitta en bostad via Hou-
sing Office, universitetets bostadsför-
medling. Vi på IFSS kan också hjälpa 
till när det till exempel gäller att söka 
uppehållstillstånd och annat som rör in-
ternationella rekryteringar, säger Linn 
Hellerstedt. 

Hon betonar att det också finns stöd 
att få från säkerhetsavdelningen för 
bedömning av säkerhetsläget för den 
person som kommer, liksom från före-
tagshälsovården om det finns behov av 
stöttning på andra sätt. 

– Det viktiga är som sagt att det finns 
en vilja att ta emot en person, resten kan 
man få hjälp med, säger Linn Hellerstedt.
Josefin Svensson

Gemensam  
it-organisation på rull  
n Arbetet med att skapa en gemen-
sam it-verksamhet (som Universen 
berättade om i nummer 3-2018) 
fortsätter. Under hösten var tek-
nikfrågorna i fokus och en lista på 
vilka it-tjänster och infrastrukturer 
som ska ingå har tagits fram. Under 
våren fokuserar arbetet på vilka 
it-medarbetare som ska ingå i den 
nya organisationen. Projektgrup-
pen har också i uppdrag att ge 
inspel till en förvaltningsmodell där 
organisationen ska sättas av den 
nya it-direktören. Under våren ska 
även ett förslag till finansieringsmo-
dell tas fram. Informationsmöten 
planeras för berörda medarbetare 
och kommer att annonseras i med-
arbetarportalens kalendarium när 
datumen är klara.

Digitala flöden istället för 
pappersblanketter 
n Målet för HR-avdelningens digitali-
seringsarbete är att ersätta de flesta 
av dagens 150 pappersblanketter 
med digitala flöden i bland annat 
Primula. Digital registrering av 
övertid och mertid gäller sedan 
årsskiftet och den 1 mars lanseras 
en digital lösning för timersättning. 
Information om det fortsatta digita-
liseringsarbetet skickas ut löpande 
under året. 

Frågor kan mejlas till  
gunilla.hugo@uadm.uu.se 

Ge förslag på  
tvärvetenskapliga kurser 
n Som ett sätt att stimulera utbild-
ningssamarbetet inom universitetet 
har rektor avsatt medel för utveck-
lingen av nya tvärvetenskapliga 
kurser. Avdelningen för kvalitetsut-
veckling efterlyser därför förslag på 
nya tvärvetenskapliga kurser som 
kan vara färdiga att ges för första 
gången sommaren 2020. Sista dag 
för att lämna in förslag är den  
15 mars 2019. 

Läs mer och skicka in ditt förslag 
via formuläret i medarbetarportalen: 
mp.uu.se. 

En universitetsstudent deltar 
i en protest vid Teheran 
 University i december 2017.
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Tidningen går över till A4-format, med dekorfärg 
på omslag och insidor. I slutet av 80-talet börjar 
redaktionen använda desktop publishing, det 
vill säga datorstödd layout av tidningen. Först 
i tunna extranummer som gick under namnet 
”Mini-Universen” – sedan helt och hållet.

PÅ JOBBET/UNIVERSEN 50 ÅR

STOLT JUBILAR 
FYLLER JÄMNT
Personaltidningen Universen är en av årets jubilarer.  
Tidningen fyller 50 år och efter några timmar i 
universitetsarkivet kan man konstatera att mycket av  
innehållet är sig likt genom åren, även om språket är  
modernare och tidningen lockar mer till läsning. 

I ÅR FYLLER UNIVERSEN 50 år. En stolt ju-
bilar som ändrat både utseende och for-
mat flera gånger under årens lopp. Alla 
gamla nummer av personaltidningen 
plockas snabbt fram av universitetsar-
kivarien och efter några timmar i arki-
vets forskarsal är det lätt att konstatera 
att det innehållsmässigt finns stora lik-
heter mellan 1960-talets lilla svart-vita 
alster i A5-format och dagens mer färg-
sprakande tidning. 

I det första numret av Universen, som 
1969 ersatte en mindre trycksak som 
hette Nytt från universitetet, kan man 
bland annat läsa om introduktionsdagen 
för nyanställda eller om hur man ansö-
ker om olika stipendier. Vid den här ti-
den saknar tidningen bilder, det finns 
bara några små handritade illustrationer.

Under åren bjuds läsaren på reportage 
från studievägledarnas vardag, utfallet 
för universitetets del när det gäller bud-
getpropositionen och olika slags forsk-

nings- och utbildningsnyheter. Skill-
naden när det gäller innehåll är alltså 
inte så stor om man jämför ett nummer 
från 1970-talet med ett från 2000-ta-
let. En rektorstillsättning på 1980-ta-
let medförde många och långa diskus-
sioner då motsättningarna mellan olika 
vetenskapsområden var stora. Det ledde 
i sin tur till att proceduren kring rek-
torsvalet debatterades, något vi också 
känner igen.

PÅ 1970-TALET PUBLICERADE tidningen 
ett brev från en medarbetare som fram-
förde att ”tidningen inte uppfattas som 
en personaltidning utan som informa-
tion från centralförvaltningen”. Något 
som förhoppningsvis ändrades när tid-
ningen något senare ändrade namn från 
Universen – Uppsala universitet infor-
merar till Universen – universitetets per-
sonaltidning. 

De flesta forskningsnyheter har för-
stås nytt innehåll från år till år, men 
några ämnen dyker upp flera gånger. Till 

exempel kan vi då och då läsa om att vi 
ska ta vara på dagsljuset mot vinterde-
pression och att våra svenska jultraditio-
ner inte är så svenska som vi tror, men 
att det inte spelar någon roll så länge vi 
värderar dem som positiva.

DET SOM SKILJER SIG mest mellan gamla 
nummer och dagens tidning är nog ord-
valet och tonen i språket. Under rubri-
ken ”Gymnastik Idrott och Motion” i det 
första numret från 1969 ombeds intres-
serade medarbetare att besöka Gym-
nastik- och Idrottsinstitutet vid Svan-
dammen och där delta i ”en halvtimmes 
gymnastik (till musik för att göra det 
lättare och roligare) och därefter kan 
hurtbullar köra ytterligare en kvart.” På 
1970-talet var det vanligare att fokusera 
på problem. Ett exempel är en intervju 
med flera representanter för samma yr-
kesgrupp där arbetet framstår som väl-
digt problemtyngt och inspirationen ly-
ser med sin frånvaro, vilket inte känns 
igen i dagens artiklar.

Att antalet medarbetare vid universi-
tetet vuxit under de här 50 åren är också 
uppenbart. Länge presenterades alla nya 
docenter och professorer med namn och 
i en notis från 1979 kan man läsa att tre 

namngivna  personer på en avdelning 
var tjänstlediga och att två andra, även 
de namngivna, ”tjänstgör i vanlig ord-
ning”. Tio år senare nöjer man sig med 
att berätta om de första som disputerat 
inom ett nytt vetenskapsområde. Nu är 
docenterna och professorerna så många 
att de inte får plats i tidningen, och vilka 
som är tjänstlediga, eller tjänstgör, får 
man veta på annat sätt.

I början utkom Universen med tio 
nummer om året, något som varierat 
under åren. För närvarande får alla med-
arbetare tidningen hem i brevlådan fyra 
gånger om året men den kan också läsas 
som blädder-pdf på medarbetarporta-
len. På medarbetarportalen kan även 
alla intresserade prenumerera på ett mer 
frekvent nyhetsflöde från Universen.
Birgtta Sinder Wilén

Blygsam tidning i A5-format,  
med  maskinskriven text  
och svart-vita  illustrationer.  
Tidningen saknade  signerade  
artiklar och var ett  informations- 
blad snarare än tidning.

Häftigare bilder och puffar 
på omslaget. Under några 
år kör man genomgående 
med  ansikten i närbild på 
 om slaget. Tidningen går över 
till tabloidformat och ökar 
utgivningstakten. Under en 
period kommer Universen ut 
hela 18 gånger per år.

70-TALET 80-TALET 90-TALET
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Tidningen fortsätter att satsa på en mix av kortare  aktuella nyheter och läng-
re  reportage med mycket bilder. Trots  digitaliseringens framfart visar läsar-
undersökningar att  papperstidningen fortfarande blir läst av många med-
arbetare.  Utgivningstakten har landat på fyra nummer per år med kompletterande 
 information på medarbetarportalen däremellan. Just nu finns planer på att ge ut 
tidningen i digitalt format på engelska för att även de medarbetare som inte har 
svenska som förstaspråk ska kunna läsa tidningen.

Information via inter-
net blir allt vanligare. 
2007 görs tidningen 
om till ett beskuret 
tabloid format, med 
plats för längre re-
portage och mycket 
bilder. Nätuniversen 
blir ett komplement till 
papperstidningen.

00-TALET 10-TALET

Vad vill du läsa om i 
Universen? Hör gärna 
av dig till universen@

uadm.uu.se
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Årets djurhjälte i 
forskningens tjänst
I mitten av december korades 
sjukhushunden Livia till årets 
 djurhjälte för sitt arbete med 
barn på Akademiska sjukhuset i 
 Uppsala. Forskningsprojektet där 
Livia ingår har nått halvtid och 
målet är att kunna visa att hund-
terapi har effekt och är en säker 
metod för behandling. 

När Universen träffar Livia och hennes 
matte Ann Edner är de mitt uppe i en 
terapisession på Akademiska sjukhu-
set. Theo, tio månader gammal, sitter i 
mamma Caroline Boods knä och känner 
nyfiket på Livias päls. Theo föddes för 
tidigt och har levt hela sitt liv på sjuk-
hus men ska snart få komma hem till 
sina två syskon. Förhoppningen är att 
interaktionen med Livia ska stimulera 
hans motoriska och sensoriska förmå-
gor och bli en del av hans rehabilitering. 

Forskningsprojektet där Livia ingår 
handlar bland annat om de fysiologiska 

reaktionerna som uppstår när sjuka barn 
träffar hunden. Arbetet har pågått se-
dan 2016 och Ann Edner hoppas att 
resultaten ska börja ticka in efter som-
maren. Målet är att kunna visa att hund-
terapi har effekt och är en säker metod 
för behandling. 

– Vi måste visa att den här komple-
mentära behandlingen har genomgått 
samma nålsöga som vilken annan medi-
cin som helst. Vi hoppas att forskningen 
ska fastställa att den inte är farlig för 
omgivningen, framför allt när det gäl-
ler hygien och allergiaspekter, och att 
den har effekt, säger hon.

I PROJEKTET TITTAR DE bland annat på hur 
man kan minska allergirisken och bak-
terieöverföringen från pälsen genom att 
tvätta hunden med ett specialschampo. 
De har också genomfört en observations-
studie med omkring 50 barn och deras 
föräldrar som har fått fylla i enkäter före 
och efter mötet med hunden. 

– Resultaten är ännu inte helt klara, 
men vi kan se att barnen känner mindre 
smärta och har ökat välbefinnande ef-
ter att ha träffat Livia, säger Ann Edner. 

En studie av barnens autonoma nerv-
system har också påbörjats för att visa de 
fysiologiska effekterna av hundterapin. 
Genom att bland annat mäta stresshor-
moner i kroppen och hur hjärtfrekven-
sen varierar (HRV) kan man få fram ett 
mått på välmående. 

ATT HA EN SJUKHUSHUND som terapime-
tod är någonting helt nytt, och det är 
också därför som forskningen är så vik-
tig, betonar Ann Edner. 

– Inne på akutsjukhusen har det inte 
funnits någon hund tidigare. Man ska 
inte blanda ihop det här med de vårdhun-
dar som finns inom öppenvården. Livia 
och Luna tränas enligt speciella meto-
der för att klara av det här arbetet, och 
förhoppningen är att vi ska kunna visa 
hur man tränar upp och jobbar med en 

sjukhushund under trygga förhållanden. 
Många intresserade har hört av sig 

och vill testa metoden, men Ann Ed-
ner ser gärna att de avvaktar tills resul-
taten från forskningsprojektet är klara. 

– Det är väldigt roligt att så många 
vill jobba med hund, så det är en ba-
lansgång att uppmuntra och samtidigt 
be dem vänta tills allt är klart. Om man 
påbörjar sjukhushundverksamhet innan 
våra beforskade rekommendationer är 
klara så riskerar man att något kan gå 
fel, och därmed kan all hundverksam-
het på sjukhus äventyras. Vetenskapen 
måste få ta tid, säger Ann Edner. 
Josefin Svensson 
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Labradoodlen Livia 
utsågs till Årets djurhjälte 

2018. Priset delades ut 
vid Aftonbladets  

Svenska hjältar-galan  
den 17 december. 

Ann Edner är överläkare  
och associerad forskare vid institutionen 
för kvinnors och barns hälsa. 
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1
Har antalet döda till följd av 
konflikter fortsatt att minska 
under 2018?

– Vi håller fortfarande på och sam-
manställer informationen men det mesta 
tyder på att dödsiffrorna fortsätter att 
minska. Det är Syrien som har drivit tren-
den och där har vi sett en stadig nedgång 
sedan 2014. 

2
Finns det en motsatt trend?

– Ja, det finns länder där dö-
dandet ökar, framför allt i Af-

ghanistan. Egentligen har det ökat sta-
digt sedan de internationella styrkorna 
drog sig tillbaka. Då skulle de afghanska 
styrkorna ta över ansvaret för säkerhe-
ten och det har varit problematiskt. Man 
kämpar med problem som avhopp men 
också att det är ett stort land med otill-
gänglig terräng. Det finns områden där 
regeringen traditionellt inte har så starkt 

fäste, där det är väldigt lätt för taliba-
nerna att ta kontrollen.

3
Varför är det så svårt att lösa 
konflikten?

– Precis som i de andra stora 
konflikterna i Syrien och Jemen, är det 
väldigt många externa aktörer som är där 
och blandar sig i. Konfliktparterna har 
stöd från andra länder, som är där med 
faktiska styrkor på marken och har in-
tressen i konflikten. Forskning visar att 
den här typen av konflikter med extern 
inblandning blir blodigare och längre. 
Dels för att man tillför resurser så att de 
kan slåss mer och under längre tid, men 
också att det blir svårare att lösa dem ju 
fler intressen som ska tas tillvara.

4
Var är det flest konflikter just 
nu?

– Vi har en del konflikter i 
den norra halvan av Afrika, i Mellan-

östern och Centralasien. Tidigare var 
det mycket självständighetskonflikter 
i Afrika och även Latinamerika var på 
70- och 80-talen väldigt konfliktfyllt. 
Där har vi i stort sett inga konflikter i 
dag, även om det finns små konflikter 
till exempel i Colombia. Så den geogra-
fiska tyngdpunkten förflyttas över tid.
Annica Hulth 

Rapporten om konflikter under  
2018 presenteras i juni i Journal of  
Peace Research. Samtidigt görs alla  
data tillgängliga i Konflikt databasen: 
ucdp.uu.se

Ett storskaligt forskningsprojekt 
om batterier planeras inom EU. 
Den som koordinerar det hela är 
Kristina Edström, professor vid 
institutionen för kemi – Ångström. 
Hon har forskat om batterier 
sedan 90-talet och leder  Nordens 
största forskargrupp inom 
 området.

 
Tidigare flaggskeppsprojekt inom EU har 
handlat om grafen, hjärnan och kvant-
datorer. Nu kraftsamlar EU-kommis-
sionen kring batterier och går allt i lås 
kan det betyda stora resurser till batteri-
forskning i tio år framöver. När projek-
tet utlystes kom 33 ansökningar varav 
17 valdes ut. Av dem rankades den an-
sökan som Kristina Edström koordi-
nerat högst.

Under 2019 ska en förstudie göras, 
och parallellt med den planeras de första 
projekten. Tanken är att EU-kommissi-
onen ska finansiera till hälften och med-
lemsländerna stå för den andra hälften.

En smart modell, tycker Kristina Ed-
ström.

– Då kan vi ha projekt som rullar, med 
långsiktig styrning och ett kontor som 
är tänkt att ligga i Uppsala, och sedan 
bidrar de olika länderna med pengar så 
att deras forskare kan vara med. Det 
ska byggas på excellens, men det finns 
länder som inte är där än och har bör-

jat bygga upp batteriforskning. Kan vi 
stötta dem så har vi lyft hela området.

Att EU-kommissionen satsar på bat-
terier nu är för att stärka fordonsindu-
strin och bli mindre beroende av leve-
rantörer i Asien. Visionen är att bygga 
enorma batterifabriker i Europa.

– Kommissionen jobbar med hela 
värde kedjan för batterier – mineraler 
och gruvföretag, materialföretag, pro-
ducenter, konsumenter och de som åter-

vinner batterier. Det är en hel cirkel och 
måste göras med ett hållbarhetsperspek-
tiv, säger Kristina Edström.
Vad kan komma ur det här?

– Att Europa kan göra en mer sam-
lad insats som är mer långsiktig och där-
för bygga de här nätverken starkare. Jag 
tror att det kan vara väldigt bra för en 
hel generation av unga forskare i Europa 
som kommer in i det här. 
 Annica Hulth

4 FRÅGOR TILL THERESE PETTERSSON, 
forskningssamordnare vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Antalet döda i konflikter 
minskade under 2018

EU-satsning på 
batterier i Uppsala

Gener påverkar  
hur vi lagrar fett   
n Om du lagrar fett runt midjan eller 
på låren påverkas av genetiska fak-
torer. Det visar en ny studie som pu-
blicerats i Nature Communications. 
Forskargruppen hittade nästan 
hundra gener som påverkar fördel-
ningen av fettvävnad till  olika delar 
av kroppen. Man såg också tydliga 
skillnader mellan män och kvinnor.

– De biologiska system som vi be-
lyser skulle kunna utnyttjas av läke-
medel för att förbättra fördelningen 
av kroppsfett och på så sätt minska 
sjukdomsrisken, säger Mathias 
Rask-Andersen, postdoktor vid in-
stitutionen för immunologi, genetik 
och patologi.

Databas över  
oseriösa tidskrifter 
n Uppsala universitet har på börjat 
en prenumeration på Cabells Black-
list – en databas som systematiskt 
analyserar akademiska  tidskrifter 
 utifrån ett antal kriterier för att 
 hjälpa för fattare att identifiera 
 oseriösa  tidskrifter som inte håller en 
 acceptabel vetenskaplig standard. 

Databasen nås via Databaser  
A–Ö på universitetsbibliotekets 
webbplats: uu.ub.se

Global uppvärmning kan 
göra tusentals svenska 
sjöar isfria på vintern 
n Ny forskning visar att ungefär  
35 300 sjöar på norra halvklotet 
skulle bli isfria hela året om den 
 globala medeltemperaturen ökar 
med 2 grader. I Sverige blir tusentals 
sjöar helt isfria om uppvärmningen 
når över 3 grader. Forskare från 
bland annat Uppsala universitet har 
arbetat med studien, som presen-
teras i tidskriften Nature Climate 
Change.
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Therese Pettersson arbetar med att  
sammanställa statistik över 2018 i  
Konfliktdatabasen.

Kristina Edström är 
professor i oorganisk 
kemi vid institutionen 
för kemi - Ångström.
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Proteinet Rubisco är ett viktigt växtenzym, som 
tar upp koldioxid ur atmosfären. Marvin Seiberts 
forskargrupp använder bladspenat för att studera 
proteinet på molekylnivå. Vid nya Testa Center i 
Uppsala kan de göra experiment i stor skala.

Här  
utvinns 
protein 
ur spenat

TEXT: ANNICA HULTH    FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
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ESTA CENTER INVIGDES i augusti 2018 vid GE Health-
care i industriområdet Boländerna utanför Uppsala. 
Anläggningen kan användas både av företag och av 
forskare. Vid Uppsala universitet var Marvin Seibert 
och hans forskargrupp först ut med att göra sina ex-
periment här. 

De kommer från institutionen för cell- och moleky-
lärbiologi och hade fått stråltid för neutronspridnings-
experiment i USA och Tyskland. För att få med sig 
tillräckligt med kristalliserat protein krävdes experi-
ment i mycket större skala än som var möjligt på BMC.

– Man behöver tusen gånger större proteinkris-
taller för neutronkristallografi än för röntgenkristal-
lografi. Nu när vi har kört vårt första experiment på 
Testa Center har vi över fem gram protein från två 
veckors arbete, medan vi producerade 100 milligram 
åt gången i vårt laboratorium, säger Marvin Seibert.

TEKNIKEN ÄR I PRINCIP densamma som de använder på 
BMC, nämligen proteinkromatografi. 

– Maskinerna vi använder här är helt enkelt mycket 
större versioner av vad vi har i vårt labb. För vår pro-
cess gick det ganska bra att skala upp med ungefär en 
faktor 40, tack vare att vi fick hjälp av GE Health cares 
ingenjörer vid Testa Center. 

Innan vi går in i laboratoriet får vi ta på oss glasö-
gon och rockar. Den här eftermiddagen är det ganska 
tomt i salarna, men det brukar vara välbesökt. Efter 
bara fyra månader används redan anläggningen till två 
tredjedelar av den fulla kapaciteten, berättar Jesper 
Hedberg, som är verksamhetschef vid Testa Center.

– Hela konceptet, att komma hit och göra det själv, 
är väldigt nytt för många och kommer nog att ta tid 
att jobba in. Men intresset är stort, både bland före-
tag och forskare. Vi har haft över 1 000 besökare, va-
rav hälften kommer från GE och hälften är externa.

Som verksamhetschef jobbar han mycket med att 
sprida information om möjligheterna med Testa Center.

– Det ligger i vårt uppdrag att tillgängliggöra tek-
niken för alla som behöver.

FORSKARGRUPPEN TAR PLATS VID labb-bänkarna och 
börjar packa upp den viktiga råvaran i deras forskning: 
bladspenat, som skördas när de fina bladen just slagit 
ut. De innehåller mycket lösligt protein, bland annat 
Rubisco, enzymet som tar upp koldioxid och omvand-
lar det till energirika sockermolekyler.

– Rubisco svarar för nästan all koldioxidfixering 
som är den andra sidan av koldioxid-ekvationen, så det 
är fundamentalt vetenskapligt intressant. Det finns 
också hopp om att med bättre förståelse av den här 
processen kunna minska behovet av gödningsmedel, 
berättar Marvin Seibert.
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Till en början använde de egenodlad spenat. Forskar-
kollegan Marie Wrande har en gård och odlade spe-
naten som användes i labbet. Men när projektet växte 
övergick de till att köpa spenat i vanliga matbutiker.

Bladspenaten mixas med vätska till en ”smoothie”, 
i en vanlig mixer. Ur denna blandning kan man sedan 
separera ut proteinet. Det sker i ett stort rör kopplat 
till en maskin, en så kallad Exclusion Chromatography 
kolonn. Masterstudenten Ekansh Sharma visar hur 
det går till, det var han som gjorde stora delar av job-
bet i somras tillsammans med forskaren Dirk Hasse. 

Proteinet omvandlas till kristaller som kan användas 
i experiment, där man följer den kemiska reaktionen. 

Tekniken kallas neutronkristallografi och kommer 
att finnas vid European Spallation Source (ESS), den 
stora anläggningen som är under uppbyggnad i Lund. 
Tills den står klar får forskargruppen åka till anlägg-
ningar i Tennessee i USA och München i Tyskland.

– Tekniken är fantastisk eftersom vi kan se vätet 
och protonerna i reaktionsmekanismen, säger Marvin 
Seibert och konstaterar att det behövs mer kunskap.

– Det förvånar mig hur mycket forskning det finns 
om hur koldioxid släpps ut i olika processer. Men 
när det gäller avlägsnandet från atmosfären är reak-
tionsmekanismen bokstavligt talat okänd, helt en-
kelt för att vi inte vet.

För att kunna följa den här processen räcker det 
inte med traditionell röntgenkristallografi, eftersom 
den inte visar protonernas position. Det är inte ens 
säkert att det är möjligt med den nya tekniken, me-
nar Marvin Seibert.

– Det är en utmaning eftersom proteinet är så stort. 
Men våra data från de första experimenten ser lo-
vande ut så förhoppningsvis kan vi snart tillbakavisa 
kritiken om att det är omöjligt. Vi är väldigt nära att 
lyckas med det här.

KRISTALLER ÄR KONCENTRERAT PROTEIN och de är väl-
digt bräckliga. Därför körde forskarna bil till experi-
menten i München, för att undvika risken med luft-
transport. När de var i Tennessee flög de till Chicago 
och sedan ägnade Marvin Seibert en dag åt att köra 
till  Tennessee. Ändå förstördes en av två riktigt bra 
kristaller.

– Av proteinerna vi renade nu senast har redan den 
första satsen skickats till Tennesse så vi kan kristalli-
sera den på plats. Det här är högriskexperiment och 
vi vill vara så väl förberedda vi någonsin kan. Testa 
Center hjälper oss med det, säger Marvin Seibert. n

REPORTAGE

Samverkansavtal ger nya möjligheter 
n Testa Center är en anläggning, delvis finan-
sierad av Vinnova, vid GE Healthcare i Uppsala. 
 Laboratoriet kan användas för uppskalning av olika 
biologiska processer. Uppsala universitet och GE 

Health care har slutit ett samverkansavtal som  
ger universitetets forskare möjlighet att testa  
biologiska processer i större skala och studenterna 
erfarenhet av industriella processer.

Bladspenat innehåller mycket lösligt protein, bland annat 
enzymet Rubisco.

Samling i fikarummet på Testa 
Center. Fr v: Masterstudenten 
Ekansh Sharma, doktoranden 
Anna Munke och Marvin Seibert 
från institutionen för cell-och 
molekylärbiologi, Jesper Hedberg, 
verksamhetschef vid Testa Center 
och Marie Wrande, forskare vid 
institutionen för medicinsk  
biokemi och mikrobiologi.

Ekansh Sharma och Anna Munke kollar  
resultatet av experimentet på datorskärmen.

För att utvinna 
Rubisco, mixas 
bladspenat och 
vatten.



Gästföreläsningar  
vid Uppsala universitet 
n Förutom alla föreläsningar som ges 
varje dag vid universitetet inom kur-
ser och program, ges också en mängd 
 öppna föreläsningar. Några av de 
 årligen återkommande föreläsning-
arna är Celsius-Linnéföreläsningen, 
Dag Hammarskjöld-föreläsningen, 
 Fulbright-föreläsningen, Hugo Valentin- 
föreläsningen, Nobelföreläsningarna 
och Skytteanska föreläsningen. 

SAMVERKAN

Kort möte med 
långtgående 
möjligheter

Det prestigefyllda uppdraget som 
Göran Gustafsson-föreläsare gick 
år 2018 till Edvard Moser, tidi-
gare Nobelpristagare i fysiologi 
eller medicin. Ett snävt schema 
tvingade den celebre gästen att 
lämna Uppsala redan efter några 
timmar, men även en blixtvisit kan 
lämna bestående avtryck.

Bara minuter efter att Edvard Moser 
besvarat den sista frågan vid årets Gö-
ran Gustafsson-föreläsning sitter han i 
en taxi på väg mot Arlanda och flyget 
hem. Som relativt nybliven Nobelpris-
tagare i fysiologi eller medicin är Moser 
en eftertraktad gäst vid lärosäten värl-
den över, och schemat tillåter inte mer 
än några få timmars besök vid Uppsala 
universitet. En missräkning för arrangö-
rerna – eller finns det reella värden även 
med ett kort besök?

– Att erbjuda en föreläsning med en 
forskare av Mosers dignitet har betydelse 
ur flera aspekter. Dels visar det att vi 
kan locka de främsta inom vårt fält, dels 
ger det inspiration till våra egna forskare 
i deras arbete. Naturligtvis hoppas vi 
också att det öppnar dörrar till fram-
tida samarbeten, säger Stellan Sand-
ler, vicerektor vid vetenskapsområdet 
för medicin och farmaci.

BESÖKET I UPPSALA ÄR resultatet av person-
liga kontakter och många förfrågningar. 
Redan 2014, då Edvard Moser för första 
gången gästade Uppsala i samband med 
Nobelpristagarnas traditionsenliga visit 
i staden, föreslog Stellan Sandler en se-
parat gästföreläsning vid universitetet. 
Inbjudan upprepades året därpå vid ett 
möte på Mosers laboratorium i Trond-
heim, och ytterligare en gång 2017 i Sci-
LifeLabs lokaler i Solna.

– Edvard Moser tar varje dag emot 
önskemål om att ge gästföreläsningar 
av det här slaget, och när han väl sade 
ja till att hålla en Göran Gustafsson-
föreläsning låg hans första lucka över 
ett år fram i kalendern. Vi hade gärna 
sett honom här längre än vad som nu 
blev fallet, men är framför allt oerhört 
tacksamma att han alls hittade tid att 
gästa oss.

KLAS KULLANDER, PROFESSOR VID institu-
tionen för neurovetenskap, och värd för 
Mosers Uppsalabesök, är även han över-
tygad om att också ett kort möte rym-
mer långtgående möjligheter.

– Vi fick ett mycket positivt intryck, 
och min uppfattning är att Edvard Mo-
ser uppskattade de otvungna former vi 
omgav besöket med. Under förmidda-
gen samtalade han med några av våra 
doktorander om forskning och karriär. 
Därefter mötte han ett tiotal seniora 
forskare där alla bidrog med kunskap, 
och frågan om vetenskapliga utbyten 
lyftes också, vilket vi kommer att följa 
upp inom kort.

Även eftermiddagens öppna föreläs-

ning får högt betyg av Klas Kullander. 
Risken är uppenbar att innehållet går 
över huvudena på den blandade publik 
som samlas då en Nobelpristagare är i 
stan. Edvard Moser vinnlade sig emel-
lertid om att ge något till alla, och erbjöd 
hela skalan från en överskådlig historik 
till högteknologiska landvinningar, vilket 
utmynnade i en entusiastisk frågestund.

UNDER 2019 SKULLE GÖRAN Gustafsson 
ha fyllt 100 år och ambitioner finns att 
i samband med jubileumsåret utveckla 
formatet kring föreläsningarna.

– Uppsala universitet granskar uti-
från rekommendation i Kof17 möjlig-
heterna att skapa ett centrum för dia-
betesforskning, vilket gör det till ett 
tänkbart ämne för årets Göran Gus-
tafsson-arrangemang. Det vore intres-
sant att vid detta tillfälle genomföra ett 
fullskaligt symposium, och Göran Gus-
tafssons stiftelse är beredda att anslå de 
pengar som behövs, men vi måste också 
säkerställa att vi förmår behålla den höga 
kvalitet som hittills präglat föreläsning-
arna, fastslår Stellan Sandler.
Magnus Alsne

Edvard Moser (till höger) på blixtvisit vid universitetet den  
18 december 2018. Till vänster Stellan Sandler, vicerektor  
vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. 

FO
TO

: J
O

H
A

N
 W

A
H

LG
R

EN

FO
TO

: L
IN

D
A

 K
O

FF
M

A
R

Det strategiska partnerskapet 
mellan Uppsala universitet och 
Uppsala kommun går nu in i en 
ny fas när ett avtal för perioden 
2019–2021 signerades den  
4 februari. 

Fokusområdet för det nya avtalet är 
hållbart samhällsbyggande. Syftet 
är att stötta både befintliga och 
nya samarbeten mellan parterna. 
Uppsalas befolkningsutveckling och 
infrastruktur är viktiga områden i 
det nya avtalet, som också innehål-
ler till exempel klimatanpassning, 
integration, energi, digitalisering 
och livsmedel. 

Det tidigare samarbetsavtalet 
med Uppsala kommun omfattade 
perioden 2016–2018 och hade 
fokus på kompetensförsörjning, 
hållbar samhällsutveckling och 
infrastruktur samt näringsliv och 
arbetsliv.

Anna Rutgersson, professor i me-
teorologi och rektorsråd för hållbar 
utveckling, blir partnerskapsansva-
rig vid Uppsala universitet.

– Jag delar ansvaret för ge-
nomförandet med kommunens 
motsvariga person, biträdande 
stadsdirektör Ingela Hagström. Vi 
kommer att utse samverkansprojekt 
och aktivitetsplan, säger hon.

De är också föredragande i 
partnerskapsrådet, som består av 
ledningarna för respektive organisa-
tion.

– Jag hoppas att vi ska kunna 
utöka samverkan i regionen och 
stärka Uppsala som nav för forsk-
ning och högre utbildning, säger 
Anna Rutgersson.

Samordningen av aktiviteter 
inom partnerskapet ligger för uni-
versitetets del hos UU Innovation 
där Johan Edman är partnerskaps-
ledare. 

– Det här är ju en förnyelse av 
det tidigare avtalet vi hade med 
Uppsala kommun, och nu har vi en 
lite annan rollfördelning. Vi lyfter 
ansvaret högre i organisationen, 
till rektorsrådsnivå respektive bi-
trädande stadsdirektör, för att höja 
avtalets status. Min roll är av mer 
samordnande karaktär och man kan 
gärna kontakta mig om man vill 
bolla idéer eller har några frågor, 
säger Johan Edman. 
Josefin Svensson

Samarbetet 
med Uppsala 
kommun i ny fas

Ingela Hagström och Anna  
Rutgersson är partnerskaps-
ansvariga vid Uppsala kommun 
respektive Uppsala universitet.
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS

n Peter Wallensteen, senior
professor vid institutionen för 
freds och konfliktforskning, 
tilldelas Torgny Segerstedt
medaljen för sina omfattande 
insatser inom i freds och kon
fliktforskningen.

n Per Artursson, 
professor vid institu
tionen för farmaci, 
Kristina Edström, 
professor vid institu
tionen för kemi – 
Ångström och Lars 
Engwall, professor 
emeritus vid 
 företagsekonomiska 
institutionen, 
 tilldelas  Rudbeck  
medaljen medan  
Leif Andersson, 
professor vid 
 institutionen för 
medicinsk  biokemi 
och mikrobiologi, 
 tilldelas Linné
medaljen.

n Weronica Ek vid institutionen 
för immunologi, genetik och 
patologi och Ylva Söderfeldt 
vid institutionen för idé och 
lärdomshistoria tilldelas Upp
sala universitets Oscarspris till 
yngre forskare.

n Göran Widmalm, professor i 
organisk kemi vid Stockholms 
universitet, har utsetts till mot
tagare av Ulla och Stig Holm
quists vetenskapliga pris i orga
nisk kemi 2018.

Utmärkelserna och medaljerna 
ovan delades ut vid doktors
promotionen den 25 januari. 

n Lena Marcusson, seniorpro
fessor vid juridiska institutionen 

och tidigare prorektor vid Upp
sala universitet, har valts till ny 
preses vid Kungl. Vetenskaps
samhället i Uppsala. Hon efter
träder Sverker Gustavsson, 
professor emeritus vid stats
vetenskapliga institutionen.

n Lars Lannfelt, seniorprofes
sor i geriatrik vid institutionen 
för folkhälso och vårdveten
skap, har tilldelats Alzheimer
fondens stora forskningspris på 
2,5 miljoner kronor. Han får pri
set för sin lovande läkemedels
kandidat BAN2401, som efter 
framgångsrika studier har visat 
sig kunna fördröja sjukdomsför
loppet hos patienter med tidig 
Alzheimers sjukdom. 

n Marika Edoff, 
 professor vid institu
tionen för teknikve
tenskaper och Lars 
Magnusson, profes
sor vid ekonomisk
historiska institutio
nen, är från och 
med den 1 januari 

nya ledamöter i Vetenskapsrå
dets styrelse. 

PÅ GÅNG
28/2. En kvart över med 
 Karolina Wiell: ”Bad är hälsa”
Välkommen till en föreläsning 
inom Uppsala universitetsbib
lioteks serie En kvart över. Den 
här gången med Karolina Wiell, 
nybliven doktor vid ekonomisk
historiska institutionen. Vi 
bjuder på dryck och tilltugg! 
Evenemanget är öppet för all
mänheten och kräver ingen 
föranmälan. Ekonomikums 
 bibliotek kl 16.15–17.

3/3. Visning i Tropiska 
 växthuset
Följ med på visning i Uppsalas 

enda regnskog. Lär dig mer om 
tropikernas växter. I mars sår 
vi fröna till sydlig jättenäckros, 
Victoria cruziana. Fri entré för 
barn samt för anställda och 
studenter vid Uppsala universi
tet. Botaniska trädgården, Tro
piska växthuset, Villavägen 8, 
 Uppsala, kl 13–14.

3/3. Föreläsning om Sveriges 
första kvinnliga läkare 
Lena Hammarberg berättar om 
Karolina Widerström –  Sveriges 
första kvinnliga läkare och 
hennes kamp för sexualupp
lysning och mot prostitution. 
Medicinhistoriska museet, Eva 
 Lagerwalls väg 8, Uppsala,  
kl 13.30–14.30.

9/3. Vetenskapsfestivalen 
Scifest
Välkommen till ett brett utbud 
av workshops, föredrag och 
uppträdanden. Fyrishovs Multi
hallar, Idrottsgatan 2, Uppsala, 
kl 9–16. Gratis inträde.

9/3. Matens vägar
Mat är inte bara en livsnödvän
dighet, den är även ett sätt att 
uttrycka och förmedla kulturer. 
Så länge människan har handlat 
har mat och matkulturer varit 
en viktig handelsvara. Längs 
dessa matvägar har vi utbytt 
ingredienser, recept och mat
ritualer. 

Kom och lyssna och ställ 
frågor till forskare och möt 
 världen på plats i Gustavianum  
kl 11–16. Föreläsningar på 
svenska och engelska. 

13/3. Jihadship: From 
 Radicalisation Processes to 
Deradicalization
Radicalisation – A lecture and 
seminar series in collaboration 
with Cemfor. Lecturer: Marco 
Nilsson, Associate Professor 

Political Science and Lecturer 
Jönköping University. Bertil 
Hammersalen, Blåsenhus,  
at 10.15–12.  

13/3. Tidig utveckling vid 
 autism. Vilka tecken syns 
 under det första levnadsåret?
Föreläsning med psykolog 
och forskare Terje FalckYtter 
 arrangerad av Centrum för 
forskning om funktionshinder. 
Universitetshuset sal IV  
kl 14–16.
 
15/3. Sista anmälningsdagen 
för sommarkurser
Du anmäler dig på  

www.antagning.se.

19/3. Prisceremoni  
och  föreläsning med  
Årets alumn 2018 
Välkomna till Sofia Wadensjö 
Karéns föreläsning som ”Årets 
alumn 2018 vid Uppsala uni
versitet”. Humanistiska teatern, 
Thunbergsvägen 3c, Uppsala, 
kl 18.30.

20/3. Philosophy Tea: W. E. B. 
DuBois and Pan Africanism
Reginateatern, Trädgårdsgatan 
10, Uppsala, kl 15–16.

21/3. Märta Nasvelldagen
Tema: Ångest – från hjärn
avbildning till behandling.  
Gunnesalen, Psykiatrins hus, 
Akademiska sjukhuset ingång 
10, kl 16.30-19.30.

23/3. Lökarnas värld  
och Otålig vår
Föredrag med lökexperten Ger
ben Tjeerdsma från Råda säteri, 
följt av invigning av utställning
en Otålig vår. Utställningen är 
öppen fredag–söndag kl 11–17, 
till och med 31 mars. Botaniska 
trädgården, Orangeriet, Villa
vägen 6, Uppsala, kl 10–11.30.

24/3. Öppet hus i samlingarna
Gustavianum och Evolutions
museet öppnar dörrarna till 
sina samlingsarkiv i kvarteret 
Lagerträdet. Under dagen ord
nas guidade visningar i arkiven 
på svenska och engelska och 
familjeaktiviteter. Föranmälan 
krävs till visningarna. Kl 12–16.

26/3. Vårblomning  
i Orangeriet
Trädgårdsmästaren visar vår
blommande växter från Medel
havsområdet. Fri entré för barn 
samt för anställda och studen
ter vid Uppsala universitet. Bo
taniska trädgården, Orangeriet, 
Villavägen 6, Uppsala, kl 18–19.

Gå för alla hjärnor 
Den 23 mars har du chans att göra en insats – häng med på Upp-
salas mest angelägna promenad. Genom att bidra med 50 kr 
eller valfritt högre belopp, möjliggör du att forskningen om hjär-
nan drivs framåt. Promenaden är cirka 2 km lång och avslutas på 
Studenternas IP och damernas bandyfinal. Betalande deltagare 
på promenaden har fri entré till denna final som börjar kl 12.

Startplats och tid: Segerstedthuset, von Kraemers allé 2, 
Uppsala. Starten går kl 11.00.

Före promenaden, från cirka kl 10, är du välkommen in i 
 Segerstedthuset på en kopp kaffe/te/saft. På plats finns hjärn-
forskare från Uppsala universitet som berättar om hjärnan och 
hjärnforskningen.

Dags för vetenskapsfestivalen Scifest! 
Den 7–9 mars arrangeras hela universitetets vetenskapsfestival 
Scifest för skola och allmänhet i Fyrishovs multihallar. Veten-
skapsfestivalen är en samlingsplats där forskare, företag och 
organisationer får mötas och presentera sin forskning. Målgrup-
pen är främst barn och unga och syftet är att väcka intresset 
för vetenskap, locka fler studenter till högre studier samt att 
synliggöra det arbete som sker inom universitet. Det bjuds på 
över 50 programpunkter från samtliga vetenskapsområden i 
form av workshops och drop in-aktiviteter, samt ett spektakulärt 
scenprogram med bland annat Mattias Klum och scenmagikern 
Arkadia. 

Den 7–8 mars är det öppet för skolor och den 9 mars bjuds 
allmänheten in. Fri entré.

Läs mer om Scifest och programmet: www.scifest.uu.se FO
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” Ett av de mest slående resultaten är att 80 procent  
av forskarna som undertecknat debattartiklarna är män”.
CISSI BILLGREN ASKWALL, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet och Anna Maria Jönsson, docent 
i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola, på DN Debatt den 20/1 med anledning av en ny 
rapport: ”Lika barn debattera mest. Forskares medverkan på DN Debatt 1992–2015.” 
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Brittisk  
privatisering 
väcker intresse

HALLÅ DÄR
BRETT CHRISTOPHERS, 
professor vid kulturgeografiska 
 institutionen, aktuell med en ny bok 
 – The new enclosure – som 
 uppmärksammats bland annat i  
The Guardian och Financial Times.

1 Vad handlar boken om? 
– Den lyfter privatiseringen 

av statlig mark i Storbritannien 
under de senaste 40 åren. Boken 
undersöker hur mycket mark som 
har blivit såld, varför den har sålts 
och hur man har gått tillväga. Jag 
tittar också på några av de politiska 
och sociala konsekvenserna av 
privatiseringen.  
2 Varför har den väckt så stort in-
tresse?

– Storbritannien är en av pion-
järerna i världen när det gäller pri-
vatisering av statlig egendom under 
de senaste decennierna. Enorma 
mängder har skrivits om privati-
seringen av offentlig verksamhet, 
som till exempel järnvägsnätet och 
sjukvården, men ingen har skrivit 
om utförsäljningen av mark. När jag 
tittade på det fann jag att det är den 
överlägset största privatiseringen. 
Det här har väckt stort intresse, 
framför allt i Storbritannien. 

– Omkring hälften av den mark 
som ägdes av den offentliga sektorn 
har sålts sedan 1970-talet. Det här 
har chockat många som frågar sig 
varför de inte visste om det, och det 
är också därför som boken har hittat 
läsare utanför akademin. Jag har till 
exempel kontaktats av flera lokala 
grupper som kämpar för att den of-
fentliga marken i deras område inte 
ska säljas ut.  
3 Vad tror du att boken kan bidra 
med?  

– Jag hoppas att den ska med-
verka till en mer informerad debatt 
om hur offentligt ägd mark ska an-
vändas. Tidigare har utgångspunk-
ten ofta varit att offentlig egendom 
alltid förvaltas mer effektivt om den 
privatiseras, men min forskning har 
visat att så inte alltid är fallet.     
Josefin Svensson 

Årets alumn vill  
sprida kunskap  
med god  
journalistik 
Sofia Wadensjö Karén är vd på Utbildningsradion och var tidigare 
chefredaktör på tidningen Vi. Hon brinner för uppdraget att 
sprida kunskap genom god journalistik – en resa som började med 
 humanistiska studier och nationsliv i Uppsala. Den 19 mars tar hon 
emot utmärkelsen Årets alumn 2018. 

Sofia Wadensjö Karén är glad och stolt 
över att ha blivit utsedd till Årets alumn 
2018 vid Uppsala universitet, och sam-
tidigt överraskad över att det blev just 
hon ”av alla människor som passerar 
Uppsala”.

Den 19 mars blir det prisceremoni 
och föreläsning i Humanistiska teatern.

– Jag tycker att det är så härligt att 
ha ett band kvar till Uppsala och Värm-
lands nation och nu får jag ytterligare 
ett band tillbaka till studietiden.

Hon är vd på Utbildningsradion, en 
kreativ arbetsplats som hade genomgått 
en stor omorganisation när hon tillträdde 
i maj 2018. Då hade hon arbetat sju år 
som chefredaktör för tidningen Vi och 
som vd för Vi Media.

– Själva uppdraget som UR har är 

att göra skillnad i människors lärande 
genom att gifta ihop journalistik och 
pedagogik. Det är ett unikt uppdrag i 
dessa tider, då det blir allt viktigare att 
till exempel kunna skilja på fakta och 
propaganda, säger Sofia Wadensjö Karén.

– Det är fantastiskt att vara på ett 
ställe som har möjlighet att bidra med 
kunskap och lärande till vårt samhäl-
les alla olika målgrupper. Och efter-
som många lärare visar våra program i 
klassrummen, bryter vi dessutom ige-
nom filterbubblorna på ett sätt som an-
nan journalistik inte kan göra. 

Hon har gjort en strålande karriär 
inom journalistiken, men det var inte 
det hon planerade när hon kom till Upp-
sala från Karlstad som student år 1988.

– Jag har alltid velat skriva och be-

stämde mig som väldigt ung för att inte 
bli journalist, för då trodde jag att jag 
skulle döda lusten till skrivandet. Jag 
ville bli författare och pluggade svenska, 
litteraturvetenskap, retorik och italien-
ska. 

Först senare kom funderingarna kring 
vad utbildningen skulle användas till, 
och hon kompletterade med en ettårig 
journalistutbildning. Så hon blev jour-
nalist trots allt.

Studietiden i Uppsala minns hon 
med glädje.

– Uppsalatiden var jättehärlig och jag 
har haft svårt att släppa taget om Upp-
sala och Värmlands nation. Så jag sit-
ter fortfarande med i redaktionen för 
Värmlands nations skriftserie sedan 
1992, även om det är svårt att hinna 
komma på möten.

ÄN I DAG HAR hon nära kontakt med vän-
nerna från Uppsalatiden. De flesta av 
hennes nära vänner har hon faktiskt lärt 
känna i Uppsala på Värmlands nation. 
På så sätt kan åren i Uppsala prägla en 
för livet, menar Sofia Wadensjö Karén.

– Det akademiska förhållningssättet 
präglar en också, även om man går ifrån 
det i yrkeslivet så har man det med sig 
som en grund. Det är en vana att ta till 
sig mycket information och att struk-
turera, men också en mental trygghet 
och tillhörighet.

När hennes dotter nu ska välja uni-
versitet har Uppsala kommit upp som 
ett självklart val, trots att hon själv inte 
har varit så mycket i staden.

– Hon har väl märkt, utan att jag har 
behövt säga det, att det var en viktig 
tid i mitt liv.
Annica Hulth 

”Det akademiska förhållningssättet 
präglar en, även om man går ifrån 
det i yrkeslivet så har man det med 
sig som en grund”, menar Sofia 
Wadensjö Karén.
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PROFILEN 
/KLAS KULLANDER

– NÄR JAG BERÄTTAR för människor om vad jag arbetar 
med så möts jag ofta av ett ”men gud så spännande”, 
sedan är det stopp. Möjligen kommer frågan om och 
hur mäns och kvinnors hjärnor skiljer sig åt, men se-
dan…tystnad.

Som neuroforskare med fokus på ryggmärg och 
hjärna navigerar professor Klas Kullander i en minst 
sagt komplex miljö. Den mänskliga hjärnan inne-
håller närmare 80 miljarder nervceller som var och 
en kommunicerar med i genomsnitt 10 000 andra 

nervceller. Någonstans därinne döljer sig svaren på 
det mesta som definierar oss som människor och in-
divider. Prognosen att finna dem framstår emeller-
tid som något sämre än att hitta nålen i höstacken, så 
vad lockade en gång i tiden ynglingen Klas att ge sig 
ut i så snårig terräng?

– Jag bestämde mig faktiskt redan i bokslukarål-
dern, då jag på min fars sängbord hittade en skrift om 
DNA. Så snart jag läst den började jag fundera över 
vad kunskapen kunde användas till, och kom fram till 

Forskning  
om hjärnan i 
expansiv fas
När du börjar läsa den här artikeln sätter du oräkneliga  
hjärnceller i arbete. När du når hit har dessa i sin tur satt  
fart på ytterligare ett antal miljoner. Blotta tanken på att  
reda ut allt som sker bakom pannbenet kan lätt orsaka  
huvudvärk. För Klas Kullander är det ett kall.

att utforskandet av hjärnan helt enkelt var den mest 
spännande vetenskapliga utmaning jag kunde anta.

År 2019 tillhör boken på nattygsbordet en svunnen 
era och sannolikheten är stor att dess upphovsmän 
skulle betraktat vår tids neuroforskning som utopisk 
science fiction: I USA pågår den första övergripande 
kartläggningen av hur hjärnans nervceller kommuni-
cerar på synapsnivå. I Europa läggs grunden till en su-
perdator som ska fungera som den mänskliga hjärnan.

– Den moderna neurovetenskapen må ha över 
hundra år på nacken, men de nya verktyg vi i dag för-
fogar över har fört oss in i en otroligt expansiv fas. 
Plötsligt kan vi sammanfoga resultat som tidigare va-
rit helt åtskilda, vilket öppnar helt nya möjligheter.

KLAS KULLANDERS FORSKARGRUPP HAR gjort flera sto-
ra upptäckter under åren. De har bland annat hittat 
en nervcell som påverkar benägenheten att ta risker. 
Nu försöker de kombinera resultaten och lära försik-
tiga möss att våga mer. 

– Lyckas vi och metoden är överförbar till männ-
iskor så ser vi stor potential inom exempelvis psykia-
tri och demensvård.

Någonstans väntar nålen på upptäckt, och teamet 
i Uppsala har skapat stommen till en karta.

– Men vi väntar oss inte regnbågens slut, vår hjärna 
rymmer nog skatter för att sysselsätta många gene-
rationer forskare framöver, konstaterar Klas Kullan-
der, samtidigt som han gör sig klar att återvända till 
labbet. Men vänta, hur är det då egentligen med mäns 
och kvinnors hjärnor?

– Jodå, de skiljer sig åt. Bland annat är mäns hjär-
nor formade för att vara mer aggressiva från födseln, 
däremot saknar kognition och intelligens signifikant 
koppling till kön.
Magnus Alsne
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Klas Kullander bestämde sig 
tidigt för att bli hjärnforskare. 
”Utforskandet av hjärnan var 
helt enkelt den mest spännande 
vetenskapliga utmaning jag 
kunde anta”, säger han.

Neuroforskare med  
fokus på ryggmärg  
och hjärna
n Titel: Professor vid institutionen 
för neurovetenskap.
n Ålder: 52 år.
n Läser: Böckerna om Harry Potter 
högt för min äldste son.
n Den senaste komplimangen: 
Gav jag till Edward Moser då han 
nyligen gav en lysande gästföre-
läsning i Uppsala.
n En ledig dag: Åker jag och fiskar, 
helst i en eka på Gällfjärden öster 
om Gräsö, eller åker puder nerför 
en alpsluttning.
n Till sist vill jag uppmana alla att: 
Våga ställa de stora vetenskapliga 
frågorna.


