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Vår viktigaste uppgift för klimatfrågan är att vara 
fredsforskare. Där behövs internationalisering och  

vi kommer att behöva fortsätta resa med flyg. Men det  
är en målkonflikt som vi måste hantera.
Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning, SID 11

Ny leverantör av lärplattformen Studium SID 6  |  Hur påverkar brexit  
Uppsala universitet? SID 8  |  Renovering med retrokänsla SID 14

” Förändring 
är alltid en  
utmaning”

JÄMSTÄLLDHET   
Satsningen på jämställdhets-

integrering ska genomsyra 
universitetets verksamhet 

på alla nivåer. Lika villkors-
specialist Nina Almgren har 
ansvar för att samordna och 

stödja arbetet. SID 4
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20  Ann-Kristin Lindberg 

Vi är duktiga på att hålla 
 koll på godkända nivåer 

av mätbara saker som luftflöden 
och annat, men organisatoriskt 
och socialt är vi faktiskt usla.
ANN-KRISTIN LINDBERG, SID 20

Renoveringen 
av Carolina  
Rediviva är klar.

Camilla von Paykull hjälper studenter att 
prova på ”motion capture”-tekniken.

Nina Almgren har ansvar  
för att samordna och  
stödja arbetet med  
jämställdhetsintegrering. FO
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LEDARE UNIVERSITETSLEDNINGEN 

NÄR INTERNATIONALISERING kommer på tal påmin-
ner vi alltid om att internationella kontakter och sam-
arbeten inte är något nytt vid Uppsala universitet. 
Vi har månghundraårig erfarenhet på det området. 
Men vår tid ställer nya krav. Internationellt samarbete 
krävs för att få tillgång till den avancerade forsknings-
infrastruktur som flera forskningsområden är beroen-
de av. Vi behöver också arbeta tillsammans med an-
dra för att påverka villkoren för att kunna samarbeta 
internationellt. Nu under våren skriver vi remissvar 
på två viktiga statliga utredningar: Styr- och resursut-
redningen och Internationaliseringsutredningen. Vi 
kommer att följa utvecklingen och fortsätta att kräva 
förbättringar.

I VÅRT REKRYTERINGSARBETE vill vi locka studen-
ter och forskare från hela världen. Det är glädjan-
de att se att intresset från utomeuropeiska studenter 
att läsa vid vårt universi-
tet fortsätter att öka efter 
det tapp som uppstod ef-
ter införandet av studieav-
gifter 2011. Roligt är ock-
så att våra engelskspråkiga 
grundutbildningar i Visby 
blivit en sådan framgång. 
Internationaliseringsar-
betet pågår även på hemmaplan, här i Uppsala. För 
att vår internationella arbetsplats ska frodas och föda 
framgångar behöver vi tänka internationellt i allt vi 
gör. En tredjedel av alla som arbetar vid vårt univer-
sitet har ett annat modersmål än svenska. Universite-
tet har beslutat om en språkpolicy som tar hänsyn till 
detta och att svensk språklag gäller. Svenskan är fort-
satt vårt huvudspråk men policyn betonar fyra över-
gripande mål: Språklig medvetenhet handlar om att i 
alla sammanhang tänka inkluderande och sedan väl-
ja det språk som bäst gynnar verksamheten. Parallell-
språkighet innebär att svenska och engelska är våra 
två huvudspråk och väljs ändamålsenligt för sitt sam-
manhang. Flerspråkighet betonar att andra språk är 
välkomna och är en viktig resurs vid Uppsala uni-
versitet. Och slutligen klarspråk, som handlar om att 
universitetets kommunikation internt och externt ska 
vara vårdad och begriplig.

SLUTLIGEN: UNIVERSEN FIRAR i år 50 – stort grattis! 
– och provar nu för första gången att ges ut även på 
engelska i digital form. 
Eva Åkesson, rektor
Anders Malmberg, prorektor

” VÅR TID STÄLLER 
NYA KRAV”

 ” Vi kommer att 
följa utveck-
lingen och fort-
sätta att kräva 
förbättringar.”
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Friskvårdsutmaning för 
medarbetare
n”Hitta ut” är ett friskvårdsprojekt 
i Uppsala där alla som är med och 
motionerar upptäcker nya platser 
och samtidigt ges en möjlighet att 
stärka sammanhållningen på arbets-
platsen. Med hjälp av en karta kan 
man pricka av över 100 kontroller på 
olika platser i Uppsala. Ju fler kon-
troller som registreras, desto större 
chans att vinna priser. Det går även 
att tävla som lag, och universitetet 
genomför en friskvårsutmaning där 
alla institutioner eller motsvarande 
kan delta. 

Mer information om tävlingen och 
hur man anmäler sig: mp.uu.se

I KORTHET

Den 16-17 april hölls vetenskaps-
kryssningen SciCruise ombord på 
en finlandsfärja. Uppsala universi-
tet var medarrangör av smörgås-
bordet med vetenskapsaktiviteter 
från båda sidor av Östersjön. 

Resan tur och retur till Åbo samlade 840 
deltagare, varav 110 kom från Sverige. 
Vetgiriga finska skolelever och svenska 
barnfamiljer fick bland annat göra expe-
riment, lyssna på föredrag, delta i fråge-
sporter, se trollerishower och diskutera 
vetenskap med forskare. En av utstäl-
larna var Dana Salar från institutionen 

Webbutik för  
profilprodukter
n Nu är det möjligt att köpa universi-
tetets profilprodukter, bland annat 
tröjor, paraplyer och presentartiklar, 
i en nyöppnad webbutik. Det går 
även att köpa profilprodukterna vid 
Gustavianum, Blåsenhus, Ekono-
mikum, Segerstedthuset, BMC och 
Ångström. 

www.uu.se/universitetsbutiken
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Ett paraply med  
innertaket i universitetshusets aula 
som insida kan köpas för 250 kr.

Med på båten fanns både 
svenska och finska skolelever. 
Från Turku International School 
kom Saara -Ilona Anugwom och 
Victoria Fartade, båda 12 år. 79 288

 PERSONER  
har sökt utbildningar vid Uppsala 

universitet inför höstterminen 2019. 
Det är en minskning med 5,6 procent 

jämfört med förra året.

Populärt med  
vetenskap till sjöss

för teknikvetenskaper. Med sig hade 
han en robotarm, den enda flyttbara 
från avdelningen för elektricitetslära.

– Många tror inte att det här är en 
verklig robot, att de bara finns inom 
industrin. Men nu hittar man robotar 
överallt, snart finns de i stort sett i varje 
hem, säger Dana Salar. 
Varför ville du vara med på SciCruise?

– För att visa vad vi gör på avdelningen 
och locka folk att söka sig till våra in-
genjörsprogram. 

  En annan populär aktivitet var 
Blodspelet, ett interaktivt digitalt lä-
rospel. Felix Larsen, 13 år, och Mattias 

Henning, 12 år, från Bromma satt bän-
kade framför datorerna och försökte lista 
ut vilken blodgrupp deras virtuelle pa-
tient hade. Något som behövdes för att 
kunna ge en blodtransfusion och rädda 
patientens liv.  

DET VAR ANDRA ÅRET i rad som veten-
skapskryssningen SciCruise hölls. Ar-
rangörerna Uppsala universitet och finska 
Luma-center, en organisation för finska 
lärosäten inom naturvetenskap, teknik 
och matematik, hoppas att evenemang-
et ska öka barns och ungdomars intresse 
för vetenskap.

 – Målgruppen är barn och ungdo-
mar mellan 11 och 19 år, men alla som 
är intresserade är välkomna att delta. 
Vi tycker det här är ett spännande sätt 
att visa upp forskning från två länder 
för en svensk och finsk publik samti-
digt, säger Sami Vihriälä, projektledare 
för SciCruise vid Uppsala universitet. 
Anneli Björkman

Universen – nu på engelska!
n Tack vare en särskild satsning för att 
öka internationaliseringen på hemma-
plan kommer det här numret av Univer-
sen, liksom kommande tre nummer, att 
ges ut i en engelsk version. Det betyder 
att den dryga tredjedel av universitetets 
medarbetare som inte har svenska som 
modersmål nu kan läsa tidningen i digi-
talt format. 

– Uppsala universitet är ett internatio-
nellt universitet. Därför är det viktigt att 
alla våra medarbetare kan ta del av nyhe-
ter och fördjupningar om universitetets 
verksamhet, säger kommunikationsdi-
rektör Pernilla Björk.

Universen på engelska finns tillgäng-
lig på medarbetarportalen. Efter fyra 
nummer på engelska ska satsningen ut-

värderas för en eventuell förlängning.
– Det är därför viktigt att vi alla hjälps 

åt för att sprida den här informationen till 
våra engelsktalande medarbetare, säger 
Pernilla Björk.

Universen på engelska finns att läsa 
och ladda ned på: mp.uu.se
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Under perioden 2017–2019 
genomförs en särskild satsning 
på jämställdhetsintegrering vid 
universitetet. Jämställdhetsper-
spektivet ska integreras och bli en 
del av den ordinarie verksamhe-
ten på alla nivåer.

– Det är en utmaning, speciellt 
i en stor och decentraliserad 
organisation som Uppsala uni-
versitet, säger Nina Almgren vid 
HR-avdelningen.

I regeringens regleringsbrev för 2016 
fastställs att alla lärosäten ska ta fram 
en plan för hur arbetet med jämställd-
hetsintegrering ska utvecklas för att 
verksamheten ska bidra till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen. Vid Upp-
sala universitet påbörjades arbetet vå-
ren 2016 som en särskild satsning vid si-
dan av det ordinarie lika villkorsarbetet.

– Det handlar om att vi ska bli mer 
medvetna om hur vi fattar beslut i or-
ganisationen. Det innebär bland annat 
att beslutsunderlag ska innehålla till ex-
empel könsuppdelad statistik eller jäm-
ställdhetsanalyser. Det gäller alla beslut, 
alltid, säger Nina Almgren, likavillkors-
specialist vid HR-avdelningen med an-
svar för att samordna och stödja arbetet 
med jämställdhetsintegrering.

Bakgrunden till regeringens satsning 
bygger på forskning och rapporter som 
gjorts av delegationen för jämställdhet 

AKTUELLT
FO

TO
: M

IK
A

EL
 W

A
LL

ER
ST

ED
T

Nina Almgren 
ansvarar för att 
samordna och 
stödja arbetet 

med jämställd-
hetsintegrering.

Lika villkor och jäm-
ställdhetsintegrering
Arbetet med jämställdhetsintegre-
ring pågår vid sidan av det ordina-
rie lika villkorsarbetet, som drivs 
på flera nivåer inom universitetet. 
Jämställdhetsintegrering har fokus 
på juridiskt kön, medan det ordina-
rie lika villkorsarbetet jobbar med 
samtliga diskrimineringsgrunder.

Läs mer om lika villkorsarbetet på 
medarbetarportalen.
Planen för jämställdhetsintegrering 
(UFV 2016/418) kan laddas ned på 
regler.uu.se

Jämställdhetsindikator 
Universitetets jämställdhetsindika-
torer är ett verktyg som ska under-
lätta i jämställdhetsarbetet. Genom 
att använda indikatorerna kan man 
snabbt bilda sig en uppfattning om 
hur könsfördelningen ser ut inom 
olika områden. 

Jämställdhetsindikatorn finns i 
informationssystemet Glis. 

glis.uu.se

Särskilda medel för jäm-
ställdhetsintegrering
För att uppmuntra och stimulera ar-
betet med jämställdhetsintegrering 
anslås medel som riktar sig till fakul-
teter, institutioner, avdelningar eller 
motsvarande som vill genomföra 
särskilda satsningar. I 2018 års utlys-
ning fick tre projekt medel:

1 Institutionen för kemi – Ång-
ström för projektet “Building 
a frame work for gender main-
streaming at the Department of 
Chemistry – Ångström: generating 
potential for equal opportunities by 
increasing awareness and accoun-
tability via structured workshop se-
ries”. Beviljat belopp: 100 000 kr

2 Institutionen för medicinsk bio-
kemi och mikrobiologi för projektet 
”Uppdrag, en merit eller en börda?” 
Beviljat belopp: 50 000 kr. 

3 Samhällsvetenskapliga fakulte-
ten för projektet ”Transparent makt 
– om hur utnämningar och uppdrag 
tillsätts vid samhällsvetenskapliga 
fakultetens institutioner”.  
Beviljat belopp: 150 000 kr

Lika villkorsdagen 
I mitten av mars genomfördes Lika 
villkorsdagen på svenska. Temat var 
hbtq och ett 80-tal deltagare kom 
och lyssnade på föreläsningar av 
Saga Becker och Joakim Karlsson. 
Saga Becker talade om sin resa som 
transperson medan Joakim Karls-
son, ordförande för RFSL Uppsala, 
berättade om sitt arbete. Sist ut var 
Studenthälsan där psykolog Viktoria 
Rick föreläste. 

Till hösten planeras en Lika  
villkorsdag på engelska. Håll utkik 
på medarbetarportalen efter mer 
information.

i högskolan där det samlade resultatet 
visar att det fortfarande finns jämställd-
hetsproblem inom akademin.

– Ett exempel är föreställningen om 
att akademin är en utpräglat merito-
kratisk organisation. Det stämmer inte 
riktigt. Det finns informella strukturer 
och vi behöver mer transparenta be-
slutsvägar.

 Ett annat exempel är omedvetna för-
domar som spelar roll när beslut fattas.

– Därför behöver vi fundera över hur 
och varför vi gör saker och hur våra pro-
cesser ser ut för till exempel rekryte-
ring, säger Nina Almgren.

UNIVERSITETETS PLAN för jämställdhets-
integrering fokuserar på fem områden. 
Det handlar om kompetensutveckling 
på chefsnivå, innehåll och utformning i 
utbildningar, universitetsgemensamma 
styrdokument, rekrytering och kompe-
tensförsörjning samt intern resursför-
delning. Hittills har arbetet inriktats på 
att nå prefekter, lika villkorsombud vid 
institutionerna och stödfunktioner som 
verksamhetsnära HR. 

– Vi har till exempel genomfört ut-
bildningar för prefekter och rekryte-

ringsgrupper. För att få igång det här 
arbetet på alla nivåer behöver chefer 
och ledare ha en grundläggande kom-
petens i de här frågorna.

EN ANNAN DEL AV arbetet handlar om att 
skapa nya rutiner. Ett exempel på det är 
att lika villkorsrådet ska vara remissin-
stans för universitetsgemensamma styr-
dokument. 

– Det är något som inte har skett ru-
tinmässigt tidigare.

Att genomföra jämställdhetsintegre-
ring i en stor och decentraliserad orga-
nisation som Uppsala universitet är en 
utmaning på många sätt, menar Nina 
Almgren. 

– Förändringsprocesser är alltid en 
utmaning. Hos oss ser också förutsätt-
ningarna ganska olika ut i olika delar av 
organisationen, både när det gäller lika 
villkor och jämställdhetsintegrering. 

Det handlar bland annat om vilket 
stöd och vilka förutsättningar det verk-
samhetsnära lika villkorsarbetet får från 
ledningen och om det finns tid och bud-
get avsatt för arbetet.

Till hösten går arbetet in i slutfasen 
i form av utvärdering och uppföljning. 

– Vi jobbar också vidare med förank-
ring och implementering. För att inte-
grera det här perspektivet i allt vi gör 
krävs det att vi pratar med varandra, sä-
ger Nina Almgren.
Josefin Svensson

Jämställdhet 
på bred front

” Vi ska bli mer medvetna 
om hur vi fattar beslut.” 
Nina Almgren
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Kartläggning ska öka  
medvetenheten  
För att främja arbetet med 
jämställdhetsintegrering finns det 
möjlighet att söka resurser för sär-
skilda satsningar inom området. 
I december 2018 fick samhällsve-
tenskapliga fakulteten medel för 
projektet ”Transparent makt – om 
hur utnämningar och uppdrag 
tillsätts vid samhällsvetenskapliga 
fakultetens institutioner”. 

Projektet drogs igång för att bidra till 
lika villkorsarbetet på fakultetsnivå.  

– Strukturen för arbetet med lika vill-
kor finns ju på olika nivåer inom uni-
versitetet. Vi har de lokala ombuden på 
institutionsnivå, sedan finns vi på fa-
kultetsnivå och så rektorsrådet för lika 
villkor som jobbar på en mer strategisk 
nivå. Vi på fakultetsnivå har ju inget ak-
tivt arbete med ärenden, och inte hel-
ler rektorsrådets strategiska position, 

så vi funderade på hur vi kan ta en roll 
i det här, berättar Linda Wedlin, pro-
fessor vid företagsekonomiska institu-
tionen och ordförande i samhällsveten-
skapliga fakultetens lika villkorsgrupp.

– Vi vill jobba aktivt och inte bara 
skyffla policys. Att genomföra ett eget 
projekt blir en möjlighet att ta reda på 
hur det ser ut så att vi har en bas för våra 
diskussioner om vilka frågor vi ska jobba 
med, säger hon. 

PROJEKTET SKA KARTLÄGGA vilka olika 
uppdrag som finns vid fakultetens insti-
tutioner, samt hur de tillsätts och ersätts. 

– Det handlar om hur strukturen ser 
ut och om hur folk får de här uppdra-
gen. Man skulle kunna tro att det är nå-
got som det redan finns hårda fakta om, 
men så är det inte. Det ser också väldigt 
olika ut vid olika institutioner. Man kan 
säga att den professionella strukturen är 

lite yvig, säger Signe Jernberg, forskare 
vid företagsekonomiska institutionen, 
som leder projektet. 

Vissa roller är centralt reglerade, som 
till exempel val av prefekter och leda-
möter till institutionsstyrelser, medan 
andra tillsätts mer informellt. 

Här kan det handla om uppdrag som 
organiserar arbetet med hållbar utveck-
ling, internationalisering eller samver-
kan, men också om hur forskningen är 
organiserad, vilket ansvar professorer 
och docenter har eller tar och hur dok-
toranderna deltar i det administrativa 
arbetet vid institutionerna. 

– Hur vissa uppdrag tillsätts är den 
fråga som är mest oklar. Det är proces-
ser som är svåra att få fatt i, och det är 
därför jag ska intervjua sju prefekter om 
hur det går till, säger Signe Jernberg.

Intervjuerna kompletteras också med 
mer strukturerade data och informa-
tion om ålder, kön och akademisk grad 
för de som innehar de olika uppdragen. 
Rapporten och analysen av materialet 
ska vara färdig i höst.

– Om vi gör det här arbetet ordent-
ligt nu kan vi få fram en grundläggande 
klassificering för de olika uppdragen. 
Då blir det lättare att följa upp och gå 
igenom lite oftare och vid olika delar av 
universitetet. Vi ser det som en möjlig-
het att lyfta frågorna och ta fram någon 
typ av verktyg för ökad transparens, sä-
ger Linda Wedlin.  

Hon menar att det är viktigt att dis-
kutera vilka som inkluderas och exklu-
deras, för att öka medvetenheten om 
var problemen ligger och hur de kan 
åtgärdas. 

– Alla system sätter någon form av 
ramar och det finns ingen ultimat mo-
dell där alla känner sig inkluderade, men 
vi hoppas att den här kunskapen kan 
omsättas till en diskussion och en ökad 
medvetenhet. 
Josefin Svensson 

Linda Wedlin och Signe 
Jernberg hoppas att 
kartläggningen ska bidra 
till lika villkorsarbetet. 

” Man kan säga att  
den professionella  
strukturen är lite yvig.” 
Signe Jernberg

Projektet har fått 
särskilda medel 

för jämställdhets-
integrering.
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Studium får ny  
leverantör 
I slutet av april träffade universi-
tetet och företaget Blackboard 
en förlikning om den nya lärplatt-
formen Studium. Det betyder att 
båda parter har kommit överens 
om att säga upp avtalet från och 
med den 30 augusti. 

– Det här är en situation som är olyck-
lig på många sätt. Många har utbildat 
sig i ett system som nu ska ersättas av 
ett annat med kort varsel. Men vi ska 
göra vårt bästa för att det här ska gå 
så smidigt som möjligt, säger Cecilia  
Johansson, ordförande i styrgruppen 
för projektet.

Vad är det då som har hänt? Efter en 
lång upphandlingsprocess blev det fö-
retaget Backboard som vann, och som i 
juni förra året skulle leverera en studie-
plattform som uppfyllde alla universi-
tetets krav. Men när projektledarna vid 
Uppsala universitet gått igenom syste-
met visade det sig att det inte stämde, 
och leveransen kunde inte godkännas. 
Blackboard fick då en förlängd tidsfrist 
för att åtgärda bristerna. I slutet av april 
träffade universitetet och Blackboard ett 

förlikningsavtal, vilket innebär att båda 
parter är överens om att avtalet sägs upp. 

BLACKBOARDS VERSION av Studium fasas 
ut under våren. I stället blir det syste-
met Canvas som ska användas och som 
fortsätter att gå under namnet Studium. 

– Vi kan gå över till det nya syste-
met eftersom det nyligen upphandlats 
av universitetsnätverket Sunet. Vi kan 
därför avropa det direkt från Sunet och 
behöver inte göra en ny upphandling, 
säger Cecilia Johansson.

I Sverige använder 22 lärosäten re-
dan Canvas och många har positiva er-
farenheter. 

– Vi har hört att det är lätt både att 
använda och komma igång med, säger 
Carl Hallberg, en av två projektledare 
för lärplattformen vid it-avdelningen.

Det nya systemet saknar däremot 
några funktioner som universitetet be-
höver, men de ska it-avdelningen ut-
veckla själva.

De omkring 180 kurser som redan 
gått över till Blackboards version av Stu-
dium i pilotfasen, varav merparten på 
Campus Gotland, ska arkiveras och flyt-

tas över till det nya systemet. 
– Vi jobbar just nu med att se över 

hur vi kan stötta det arbetet på bästa 
sätt, säger Cecilia Johansson.

– Därför är det viktigt att de som har 
sina kurser i Studium stämmer av med 
oss om vad de har för behov av stött-
ning så att alla kan få rätt hjälp, säger 
Katarina Adenmark, projektledare vid 
it-avdelningen. 

DE ANDRA LÄRPLATTFORMERNA, Ping Pong 
och Studentportalen, kommer att behål-
las under hösten. Ping Pong ska börja 
flyttas över till det nya systemet under 
våren 2020 och Studentportalen under 
hösten nästa år.

Projektet har fått nära fyra miljoner 
kronor i extra medel för 2019 och arbetet 
kommer att förlängas med minst ett år. 

– Den stora extra kostnaden är tiden 
som gått åt till att utbilda lärare i ett sys-
tem som vi nu inte ska använda. Vi har 
också gått miste om den pedagogiska 
utvecklingen och de digitala möjlighe-
ter som vi hoppades på med den nya 
plattformen, säger Cecilia Johansson. 
Josefin Svensson 

Trots att universitetet 
byter leverantör får  
den nya lärplattformen  
behålla namnet Studium. 

HAR DU FRÅGOR  
OM STUDIUM?

Läs mer på medarbetar-
portalen eller kontakta 
projektledningen via  

e-postadressen: 
info-elarande@uadm.uu.se

1 EU-kommissionen har nyligen 
beviljat universitetets ansökan till 
det europeiska regelverket Char-
ter and Code. Vad innebär det? 

– Syftet är att bidra till utveck-
lingen av en attraktiv, öppen och 
hållbar europeisk arbetsmarknad för 
forskare. Som ett bevis på att ansö-
kan beviljats av EU får universitetet 
rätt att använda kvalitetsstämpeln 
”HR Excellence in Research”. 
Uppsala universitet är det första 
större svenska lärosäte som får ut-
märkelsen. Sedan tidigare har Luleå 
tekniska universitet, Högskolan i 
Jönköping och Örebro universitet 
erhållit godkännandet. 
2 Vad betyder det i praktiken?

– Det innebär att universitetet 
håller god standard i arbetet med 
rekrytering och arbetsvillkor för 
forskare och lärare, samtidigt som 
vi har förbundit oss att fortsätta 
utvecklas inom områden som be-
höver förstärkas. I den ansökan som 
skickades in finns ett antal åtgärder 
som vi ska jobba vidare med. 

– Det handlar bland annat 
om parallellspråkighet och stärkt 
karriär stöd, och är i vissa delar ut-
vecklingsarbeten som universitetet 
redan har påbörjat.
3 Vad är på gång just nu? 

– Nu startar arbetet med att 
implementera åtgärderna. Flera 
avdelningar inom universitetet har 
ansvar för det och representanter 
från dessa bildar projektgrup-
pen. Till projektet knyts även flera 
referensgrupper, bland andra Junior 
Faculty, UU Postdoc Association 
och doktorandnämnden. De fyller 
en viktig funktion för projektet, 
bland annat för att säkerställa att 
åtgärderna träffar rätt.
4 Hur ser tidsplanen ut?

– Implementeringsprojektet på-
går under två år och ska vara slutfört 
i februari 2021. Arbetet kommer 
dock att fortsätta också efter det och 
innan projektet avslutas ska en plan 
för fortsättningen ha tagits fram.
Josefin Svensson

Kvalitetssäkrad 
rekrytering och 
arbetsvillkor

HALLÅ DÄR
KARIN BORNER, 
enhetschef vid HR-avdelningen  
och projektledare för implemente-
ringsarbetet av Charter and Code  
vid Uppsala universitet. 
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”Motion capture”-tekniken filmar 
fysiska rörelser i en rymd snarare än 
en bild i en kamera. Det blir sedan 
animationsdata som kan appliceras 
på en tredimensionell karaktär. 

Vid institutionen för speldesign 
i Visby finns universitetets enda 
rörelselabb, eller mocap-studio. 
Det är en förkortning av ”motion 
capture”, en teknik som används 
för att spela in och lagra rörel-
ser som sedan får karaktärer i 
datorspel eller på film att röra sig 
naturligt. 

– Vi hade ett äldre system tidigare, men 
för två år sedan gjorde vi oss av med 

den gamla lokalen och uppgraderade 
med nya kameror, berättar Camilla von 
Paykull, universitetsadjunkt vid insti-
tutionen för speldesign.

Den nya studion finns i ett vanligt 
klassrum, som efter en mindre ommö-
blering förvandlas till inspelningslokal.

– Vi har ett system med 16 optiska 
kameror som skickar ut infrarött ljus 
som reflekteras i visuella markörer, för-
klarar Camilla von Paykull.

Markörerna ser ut som små vita bol-

lar som fästs på olika delar av kroppen. 
Sedan filmas det infraröda ljuset som re-
flekteras i markörerna. Filmen ström-
mas in i ett inspelningsprogram där man 
för över rörelserna från de visuella mar-
körerna till motsvarande punkter på en 
datorgenererad kropp. 

– Det är viktigt att det inte finns något 
annat som reflekterar ljus i rummet, så 
vi behöver till exempel täcka över bor-
den, som har ben av aluminium, för att 
det ska fungera. 

För studenterna i speldesign ger stu-
dion möjligheter att redan under stu-
dietiden prova på tekniken, som blir 
alltmer tillgänglig.

– Det är en teknik på uppgång som 
börjar användas mer och mer inom film-
branschen. Inom spelindustrin går ut-
vecklingen snabbt och våra studenter 
kommer förmodligen att komma i kon-
takt med mocap-tekniken i framtiden. 
Även om de inte kommer att arbeta med 
den direkt är det viktigt att veta vad det 
handlar om och hur den fungerar, säger 
Camilla von Paykull.
Josefin Svensson

” Det är en  
teknik på  
uppgång”
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Kristoffer Åkervall får hjälp med att fästa 
markörerna på olika delar av kroppen. 

Det är mycket att tänka på när man spelar 
in. ”Det gör stor skillnad om man vågar 
agera lite mer och gå in i karaktären. 
Det är därför vi har haft en utbildad 
skådespelare och stuntman som gäst på 
kursen”, säger Camilla von Paykull. 
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AKTUELLT

versitetet fortsätta ha utbyten och sam-
arbeten med lärosäten i Storbritannien, 
säger Sara Laginder.

Internationella kansliet vid student-
avdelningen har under våren kontak-
tat partneruniversitet i Storbritannien 
för att behålla goda relationer och möj-
liggöra fortsatta samarbeten och stu-
dentutbyten. Varje år är det omkring 
100 studenter från Uppsala universi-
tet som reser till Storbritannien för ut-
byten inom Erasmus-programmet och 
universitetet tar emot omkring 85 brit-
tiska studenter per år. 

– Storbritannien ligger vanligtvis i 
topp tre bland de populäraste desti-
nationerna för utlandsstudier, tillsam-
mans med USA och Australien, säger 
Sara Laginder. 

Storbritannien är också en populär de-
stination när det gäller personalutbyten. 

ETT EVENTUELLT UTTRÄDE påverkar också 
de medel som universitetet får för admi-
nistrativa kostnader relaterade till Eras-
musprogrammet.

– Det beloppet baseras på antalet be-
viljade mobiliteter. Om färre reser ut får 
vi en lägre budget. Det är därför viktigt 
att vi jobbar med Europa som studiede-
stination för att fler studenter ska söka 
sig till andra länder än Storbritannien. 
Ett led i det arbetet är till exempel pro-
jektet ”Ta tåget till studiedestinationen” 

där 20 studenter har fått stipendium för 
att resa med tåg till sin studieort i Europa 
under vårterminen. Ytterligare 30 sti-
pendier ska delas ut under höstterminen.

– Det är kul att så många nappat. Vi 
har även kontaktats av flera andra lärosä-
ten, både i Sverige och andra europeiska 
länder. Lunds universitet, Mittuniversi-
tetet, Karolinska institutet och Linné-
universitetet är lärosäten som kommer 
att erbjuda liknande upplägg för sina 
studenter, säger Sara Laginder.

UNIVERSITETETS forskningssamarbeten 
kommer däremot inte att påverkas så 
mycket av Storbritanniens utträde ur 
EU, menar Anders Jonsson, EU-handläg-
gare vid avdelningen för forskningsstöd. 

– Jag tror att forskningen är för stor 
för det. Forskarna kommer att fortsätta 
samarbeta med de universitet de tycker 
är bra, oavsett om Storbritannien är med 
i EU eller inte. 

Påbörjade projekt inom till exempel 
Horizon 2020 ska löpa enligt plan. Dä-
remot kommer Storbritannien att be-
höva förhandla till sig avtal för att kunna 
vara med i EU:s nästa ramprogram och 
i de individuella programmen ERC och 
Marie Curie. 

– Men om det blir ett avtalslöst ut-
träde vet vi inte hur det blir för Stor-
britanniens del, säger Anders Jonsson. 
Josefin Svensson

Hur påverkar Storbritanniens 
förestående utträde ur EU utbyten 
och forskningssamarbeten vid 
Uppsala universitet? Det beror 
bland annat på om det blir ett 
utträde med eller utan avtal för 
Storbritanniens del. 

Det blev inget avtals-
löst utträde den 30 
mars, och vid Univer-
sens pressläggning i bör-
jan av maj hade Storbri-
tannien fortfarande en 
tidsfrist till och med den 
31 oktober, med möjlig-
het att lämna EU om ett 
avtal förhandlats fram 
innan dess.

– Det är fortfarande 
mycket som vi inte vet, 
men så länge inget är 
förhandlat fortsätter vi 
som vanligt, säger Sara 
Laginder, Erasmusan-

svarig vid studentavdelningen. 
Det betyder att både studenter och 

medarbetare kan söka Erasmusstipen-
dier för vistelser i Storbritannien. Skulle 
ett utträde utan avtal ske kan studenter 
och medarbetare resa ut till och med 
utträdesdatumet med bibehållet sti-
pendium.

– Oavsett vad som händer så vill uni-

Oklart vad som  
gäller vid brexit

Sara  
Laginder

Anders  
Jonsson

Så länge inget brexitavtal finns på plats kan både 
studenter och medarbetare söka Erasmusstipendier 
för vistelser i Storbritannien. 

Många är  
nöjda med sin 
utbildning
Resultaten från enkätunder-
sökningen Studentbarometern 
visar att en klar majoritet av de 
studenter som svarat är ganska 
eller mycket nöjda med sin 
utbildning vid Uppsala univer-
sitet. 

I början av april kom de första re-
sultaten av den enkätundersökning 
som skickats ut till drygt 32 000 
studenter under fem veckor i no-
vember och december förra året. 

– Svarsfrekvensen ligger på 28 
procent, vilket innebär att man bör 
vara försiktig med att tolka enkät-
resultaten som representativa för 
samtliga studenter vid Uppsala uni-
versitet, säger Therese Ljungham-
mar, projektledare vid avdelningen 
för kvalitetsutveckling.

– Visst önskar vi att fler hade sva-
rat. Samtidigt vet vi att det är svårt 
att få in enkätsvar och vår svarsfrek-
vens ligger in linje med flera andra 
lärosäten, fortsätter hon. 

Det finns en överrepresentation 
av programstudenter bland de sva-
rande. 85 procent av de som svarat 
är programstudenter medan de 
resterande 15 procenten läser fristå-
ende kurser. Den verkliga andelen av 
programstudenter vid universitetet 
ligger på 65 procent.

RESULTATEN VISAR ATT en klar majori-
tet (81 procent) är ganska eller myck-
et nöjda med sitt program eller ämne 
så här långt. En majoritet  bedömer att 
nivån på studiernas svårighetsgrad res-
pektive kraven på eget ansvarstagan-
de är ’lagom’. 

En övervägande majoritet (85 
procent) anser att lärarna i hög 
eller mycket hög grad verkar ha 
goda ämneskunskaper i relation 
till kursinnehållet. Knappt hälften 
(47 procent) anser att lärarna i hög 
eller mycket hög grad stimulerar 
studenterna att vara aktiva under 
undervisningsmomenten respektive 
är bra på att förklara sådant som är 
svårt att förstå.

Enkäten visar också vad stu-
denterna tycker om olika under-
visningsformer, examensmål och 
studiesociala frågor. 

– Vi jobbar också med en fördju-
pande analys med statistiska jäm-
förelser som kommer senare under 
2019, säger Therese Ljunghammar.

Resultaten kan användas som un-
derlag i arbetet med kvalitetsutveck-
ling av universitetets utbildningar 
och tanken är att undersökningen 
ska upprepas ungefär vart tredje år.
Josefin Svensson 

Läs mer om resultaten på medar
betarportalen: mp.uu.se/web/info/ 
undervisa/kvalitetochutvardering/
uustudentbarometer
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Internationellt  
fokus ger resultat 
En utvärdering visade att fysiote-
rapeutprogrammet behövde satsa 
på internationalisering. Camilla 
Ekwall fick uppdraget och har nu 
nominerats till Sveriges medicin-
ska fakulteters internationalise-
ringspris 2019.

– Jag är väldigt hedrad över att bli utsedd 
till medicinska fakultetens kandidat för 
det nationella internationaliseringspri-
set, säger Camilla Ekwall.

Hon jobbar 15 procent av sin arbetstid 
som internationell koordinator vid insti-
tutionen för neurovetenskap, även om 
arbetet ibland har tagit mer tid i anspråk.

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET var en av 
de första utbildningar som utvärderades 
2017 enligt Uppsala universitets utvär-
deringsmodell. Man fann att program-
met hade låg aktivitet gällande interna-
tionalisering, vilket blev startpunkten.

– En första förutsättning för fram-
gång är att chefen vill och ser till att 
avsätta tid för arbetet. Det är inte rea-
listiskt att tro att någon ska hinna göra 
det inom ramen för sina ordinarie ar-
betsuppgifter, om det ska vara genom-

gripande och genomtänkt, säger Ca-
milla Ekwall.

Först ville hon ta reda på vad som 
egentligen menas med ”internationa-
lisering”. 

– Jag satte mig in i alla dokument på 
området; regeringsbeslut, handlingspla-
ner, universitetets riktlinjer, internatio-
naliseringsutredningen, och så vidare. 
Jag deltog också i konferenser och nät-
verk för att inhämta kunskap.

Det blev grunden för att formulera 
en målbild för den egna verksamheten 
och skapa ett strategidokument samt 
en handlingsplan. 

– En framgångsfaktor var att ta kon-
takt med internationella kansliet vid stu-
dentavdelningen. Jonathan Schalk och 
hans kollegor har givit mig mycket stöd 
och uppmuntran i arbetet med att bygga 
upp internationaliseringen på lokal nivå.

DATABASEN ”MOVE ON” som finns vid uni-
versitetet samlar data kring alla utby-
tesstudenter och lärare i mobilitet. Här 
finns utbytesavtal med 400 universitet 
i hela världen.

– Det är ett fantastiskt verktyg. I data-
basen finns allt man behöver, kontrolle-

rat och klart, vilket känns tryggt, me-
nar Camilla Ekwall.

Personliga kontakter och möten är 
också viktigt och Camilla Ekwall har 
många studentkontakter genom sitt ar-
bete. Nu gick hon ett steg längre och 
besökte varje kurs inom programmet 
för att informera om utbytesmöjlighe-
terna. Kampanjen gav effekt och hös-
ten 2018 åkte första kullen studenter 
på utbyte. Nu under våren sker en an-
dra omgång. När studenterna som varit 
på utbyte kommer hem igen ger de en 
presentation av sin utbytestid för sina 
studiekamrater och andra intresserade 
vid institutionen. Det sker vid ett sär-
skilt tillfälle, då man möts under trev-
liga former för att ta del av studenter-
nas upplevelser. 

– Inspirerande och mycket uppskat-
tat, säger Camilla Ekwall. 

I HANDLINGSPLANEN ingår även att öka 
lärarmobiliteten och internationalise-
ringen på hemmaplan. Genom nätverket 
Pigg (Programövergripande internatio-
nalisering inom grundutbildningsgrup-
pen) kom Camilla Ekwall i kontakt med 
Mats Målqvist, professor vid institutio-
nen för kvinnors och barns hälsa. Han 
erbjöd institutionens fysioterapeutstu-
denter en kurs i global medicin.

– Några studenter har valt att göra 
sin praktik här hemma, genom att jobba 
med utsatta människor, som exempel-
vis hemlösa eller flyktingar. Det visar 
hur man också kan jobba med interna-
tionalisering. 
Gunilla Sthyr

Salar för digitala tentor
n Med start under höstterminen 
2019 blir det möjligt att genomföra 
digitala tentor i lokalen på Bergs-
brunnagatan 15 i Uppsala. Salen 
är utrustad med fasta datorer och 
skärmar och tentorna genomförs i 
det nya systemet Inspera. Institu-
tioner som vill använda systemet 
kan kontakta enheten för universi-
tetspedagogik, som från och med 
höstterminen 2019 ordnar introduk-
tionsutbildningar. Lärare och admi-
nistratörer kan också komma till den 
öppna verkstaden som äger rum 
varje onsdag kl 14-16 i den laborativa 
lärosalen i Blåsenhus. 

Anmäl intresse för Inspera  
i förväg via ett mail till  
supportelarande@uadm.uu.se

Webbutbildning för 
statsanställd 
n Alla anställda vid Uppsala universi-
tet ska genomgå den webbaserade 
utbildningen ”Vårt uppdrag – min 
roll som statsanställd vid universi-
tet och högskola”. Utbildningen ger 
grundläggande kunskaper om vad 
det innebär att vara statstjänste-
man. Den har utvecklats i samarbete 
med Göteborgs, Lunds och Uppsala 
universitet. Utbildningen är web-
baserad och tar mellan 35 och 45 
minuter att genomföra. För att gå 
utbildningen loggar du in i Studium 
där utbildningen finns under  
”Anmälan”. 

studium.uu.se

Tertialbokslut för  
tätare uppföljning
n Tertialbokslut, det vill säga bok-
slut var fjärde månad, har införts vid 
Uppsala universitet för att utveckla 
den interna ekonomiska uppfölj-
ningen. Det första bokslutet för året 
avser därför perioden januari till 
april. Regeringen beslutade för två 
år sedan att ta bort det generella 
kravet på delårsrapporter för de 
myndigheter som omfattas av in-
ternrevisionsförordningen. 

Camilla Ekwall ligger bakom 
fysoiterapeutprogrammets 
strategi för internationalisering. 
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PÅ JOBBET/MILJÖMÅL

UNIVERSITETET I 
UTSLÄPPSTOPPEN 
Sedan slutet av februari har Uppsala universitet nya mål  
och en ny handlingsplan för miljöarbetet. Men trots att 
universitetet är en av de myndigheter som står för de största 
utsläppen av koldioxid från flygresor finns inga konkreta  
mål för utsläppsminskningar i det nya styrdokumentet.

Uppsala universitet är 
en av de myndigheter 
som står för de största 
totala utsläppen från re-
sor med flyg över 50 mil. 
Förra året hamnade uni-
versitetet på tredje plats, 
efter Karolinska institu-

tet och Lunds universitet, med utsläpp 
på 5 386 ton koldioxid. Det visar siffror 
från Naturvårdsverket. 

ENLIGT UPPSALA UNIVERSITETS nya miljö-
mål för perioden 2019–2021 ska verk-
samheten utvecklas så att klimatpåver-
kan från resor minskar, men det anges 
inga konkreta mål.

– Det är förstås väldigt viktigt med 
målet om en minskad klimatpåverkan 
från resor och detta ska vi arbeta med 
bland annat genom att se till att våra 
möjligheter till digitala möten förbätt-
ras ytterligare, säger universitetsdirek-
tör Katarina Bjelke.

– Varje gång vi avser resa bör vi även 
ställa frågan om det nödvändiga i just 
den resan och hur vi då transporterar oss 
på bästa möjliga och mest klimatsmarta 
sätt. Strävan mot att hela tiden minska 
klimatpåverkan är ett mål i sig och ska 
uppfattas så, fortsätter hon. 

MILJÖCHEF KAROLINA KJELLBERG menar 
däremot att tydligare mål skulle kunna 
vara ett sätt att ge organisationen stöd 
för att vidta åtgärder för miljön.

 – Jag tror att vi skulle kunna ställa 
krav. Om vi till exempel skulle slå fast 
att utsläppen från resor ska minska med 
10 procent ger det stöd för att förändra 
våra resmönster. Vi måste inse att våra 
utsläpp är för höga. 

Hon menar att de resor som är nöd-
vändiga ska göras, men betonar att det 
är viktigt att tänka igenom hur många 
som behöver åka med vid varje tillfälle 
och om det verkligen är relevant. 

– Sedan kan man också fundera kring 
färdmedel. Kanske kan man åka tåg ena 
vägen, eller ta flyget till en större stad 
och sedan tåg. Vi behöver också utveckla 

vår möteskultur och bli bättre på digi-
tala möten. 

Förutom resor lyfts även inköp och 
återbruk samt campusbyggnaderna i 
handlingsplanen för miljöarbetet. Uni-
versitetet jobbar med miljökrav i upp-
handlingar och ska under den kommande 
perioden fokusera på transporter, plast 
samt miljö- och hälsofarliga kemikalier. 

– Det finns mycket att göra när det 
gäller vår konsumtion, och här behöver 
vi mer hjälp för att göra rätt när vi bestäl-
ler varor. En ökad samordning kan till 
exempel vara ett sätt att minska onödiga 
transporter, säger Karolina Kjellberg. 

När det gäller campusbyggnader 
handlar målen om att minska använd-
ningen av el och värme.

– Här har vi ett mål om en minsk-

ning med sju procent, och då är det i 
första hand åtgärder som byggnadsav-
delningen kan genomföra i samarbete 
med Akademiska hus. 

Det är också fokus på hållbara ma-
terialval vid nybyggnationer och att ta 
tillvara universitetets gröna campus-
områden. 

Handlingsplanen omfattar även arbe-
tet inom Uppsala Klimatprotokoll, ett 
lokalt nätverk av företag, organisationer 
och offentliga verksamheter som sam-
verkar för att nå Uppsalas klimatmål. 
Klimatprotokollet har formulerat ett 
trettiotal utmaningar som sträcker sig 
till 2030, där universitetet valt att jobba 
med tio av dem. De omfattar bland an-
nat fossilfria och förnybara transporter 
och energieffektiviseringar.
Josefin Svensson 

Universitetets mål och handlingsplan 
för miljöarbetet (UFV 2018/1649) finns att 
läsa och ladda ned på: regler.uu.se

” Enkätrxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
xxxxxzxten.” 
ÅsaXXXXXX

Karolina 
Kjellberg

STÖRST UTSLÄPP 2018
n De tio myndigheter som redovisat 
störst utsläpp av koldioxid totalt från 
långa flygresor 2018. Ton CO2.

1. Karolinska institutet: 7 025
2. Lunds universitet: 5 978
3. Uppsala universitet: 5 386
4. Kungliga Tekniska högskolan: 4 686
5. Kriminalvården: 4 481 
6. Stockholms universitet: 4 314
7. Göteborgs universitet: 4 071
8. Försvarets materielverk: 3 956
9. Umeå universitet: 2 655
10. Polismyndigheten: 2 347

Uppsala universitets  
totala utsläpp från  

flygresor (över och under 
50 mil). Ton CO2. 

2018: 5 717 ton
2017: 5 915 ton
2016: 5 757 ton
2015: 5 589 ton
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Institutionen för freds- och 
konfliktforskning har satt nya mer 
ambitiösa miljömål för verksam-
heten. Utsläppen från flygresor 
ska minska i linje med Parisavta-
let, vilket innebär en minskning 
med cirka 15 procent per år efter 
2019. Målet är att halvera utsläp-
pen från flygresor till 2024. 

– Vi är väl medvetna om att vi är en av 
de institutioner som reser mest, och det 
här är något som det har pratats länge 
om i korridorerna, säger professor Kris-
tine Höglund. 

Institutionen har en internationell 
profil med aktiv närvaro vid konferen-
ser och utbyten med gästforskare. Forsk-
ningen bedrivs ofta i form av fältarbe-
ten i länder långt borta. 

– För mig handlar det mycket om 
forskningsetik. Vi är ju väldigt engage-
rade när det gäller hur vår forskning på-
verkar det omgivande samhället, till ex-
empel när vi bedriver fältarbeten. Som 
en disciplin som vill främja fredliga lös-

ning på konflikter och bidra till håll-
bara fredliga samhällen blir det här en 
dimension som är allt viktigare att ta 
tag i, menar hon. 

Att fokus ligger just på flygresor be-
ror på att det är ett område där det går 
att göra skillnad. Institutionen har länge 
jobbat med lokala åtgärder som till ex-
empel sopsortering och minskad kött-
konsumtion vid konferenser. 

– Men det här bleknar ju när man tit-
tar på utsläppen från flygresorna, säger 
Isak Svensson, professor och tidigare 
miljöombud.

REAKTIONERNA INTERNT på de nya målen 
har varit positiva och beslutet att anta 
målen fattades också enhälligt i institu-
tionsstyrelsen. 

– Det motstånd vi mött har att göra 
med begränsningar. Vem ska bestämma 
vilka resor som ska göras och styra över 
det? Sedan har vi också väldigt olika be-
hov, både beroende på vad man forskar 
om och var man befinner sig i karriä-
ren. När man är yngre och håller på att 

etablera sig är det kanske viktigare att 
delta regelbundet vid konferenser än 
när man är mer etablerad, säger Kris-
tine Höglund. 

Medan behoven av internationalise-
ring inom akademin har ökat, har nöd-
vändigheten att resa faktiskt minskat, 
menar Erik Melander, professor och pre-
fekt vid institutionen. 

– Tidigare samlade man på sig papper 
när man var på konferens, men nu delar 
man dem på internet i stället. Jag kän-
ner själv inte samma behov av att åka på 
konferens varje år, men vill kanske åka 
vartannat eller vart tredje år. 

MÅLET ATT HALVERA UTSLÄPPEN från flyg-
resor till 2024 ska framför allt nås genom 
en ökad medvetenhet och så kallad ”nud-
ging”, att man inspireras att göra bättre 
val när det handlar om resor. 

– Jag tror att det har betydelse att vi 
har ett mål, men det bygger på frivil-
lighet. Det här ska vara kul och inspi-
rerande, säger Erik Melander. 

Det är också viktigt att lyfta frågorna 
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Idén att sätta miljömål i linje med Parisavtalet kom upp 
under en personaldag i december förra året. ”Jag tror 
att det är bra att det här kommer underifrån. Att folk är 
engagerade och tänker efter, så att det inte blir något 
som dikteras uppifrån”, säger prefekt Erik Melander.  
Från vänster: Isak Svensson, Erik Melander, Ralph  
Sundberg och Kristine Höglund. 

till en organisatorisk nivå och inte peka 
ut enskilda individer, menar Isak Svens-
son.

Institutionen jobbar för att få så goda 
möjligheter som möjligt att genomföra 
möten via internet. Man försöker också 
dela information och tips om alterna-
tiv till flyget och skulle gärna se att re-
sebyråerna blir bättre på att boka tåg-
resor inom Europa.

– Att vi har mätbara data som följs 
upp är viktigt när det gäller att öka med-
vetenheten. Vi ska också jobba för inn-
ovativa alternativ till resor, som klus-
terkonferenser där man möts digitalt, 
säger Ralph Sundberg, forskare och mil-
jöombud. 

– Vi inser ju också att vår viktigaste 
uppgift för klimatfrågan är att vara freds-
forskare. Där behövs internationalise-
ring och vi kommer att behöva fortsätta 
resa med flyg. Men det är en målkonflikt 
som vi måste hantera, vi kan inte bara 
fortsätta flyga som vi gjort tidigare, sä-
ger Isak Svensson.
Josefin Svensson  

” Vi kan inte fortsätta 
flyga som tidigare”
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FORSKNING

Han har hittat sju 
nya fågelarter
Nu börjar högsäsongen för 
fågelforskaren Per Alström. Han 
har upptäckt sju nya fågelar-
ter och tillbringar mycket tid i 
naturen, i länder som Kina, Indien 
och Vietnam. Där tittar han efter 
välbekanta och okända fåglar, 
men lyssnar minst lika mycket på 
deras sång. 

Varje år upptäcks ungefär fem nya få-
gelarter, som sedan beskrivs och namn-
ges i vetenskapliga artiklar. Per Alström, 
professor i ornitologi vid Uppsala uni-
versitet och Sveriges Lantbruksuniver-
sitet, har haft turen att upptäcka nya 
arter sju gånger.

– De flesta har varit väldigt lika an-
dra arter till utseendet men har haft dis-
tinkta sånger, det är så vi först har upp-
täckt dem. ”Den här sången känner jag 
inte igen, det här är något som är annor-
lunda…” När vi sedan fick se dem upp-
täckte vi skillnader i utseendet också. 

För att kunna avslöja något nytt, måste 

man känna till områdets djurliv väl och 
veta hur fåglarna ser ut och låter. Så han 
och hans kollegor har tillbringat mycket 
tid i Asien, framför allt i Kina och In-
dien, men även i många andra länder.

FÅGLARNA FÅNGAS FÖR ATT ta dna–prov, 
mått och fotografier. Ofta hittas de på 
häckningsplatserna, där det är som mest 
fågelsång. 

– Jag gör många inspelningar. Man 
måste kunna göra en noggrann jämfö-
relse, så då får man spela in den potenti-
ellt nya arten och spela in alla liknande 
fåglar. Sedan kanske man fångar in ett 
antal fåglar för att se om de skiljer sig 
åt i exempelvis näbblängd eller stjärt-
teckning också.

Om det visar sig att det är en ny art, 
skriver han och hans kollegor en veten-
skaplig artikel och namnger samtidigt 
fågelarten. Det är viktigt att sätta ett 
namn som inte redan finns, annars blir 
det ogiltigt. Därför kan det vara väldigt 
krångligt och ta lång tid. 

FÖRUTOM DET VETENSKAPLIGA namnet har 
alla fågelarter också ett engelskt och ett 
svenskt namn. Per Alström har fått en 
av de nya fågelarter som han upptäckt 
uppkallad efter sig på engelska: Alström´s 
Warbler, som är släkt med lövsångaren. 

Nyligen var han med och kartlade 
släktbanden mellan över 400 olika få-
gelarter som gemensamt kallas ”babb-
lers” på engelska. Det är många olika 
arter med roliga namn, till exempel 
fnittertrastar, timalior, glasögonfåglar 
och sylvior.

I projektet har forskarna samlat in 
dna-prover, dels färska prover från le-
vande fåglar och dels gamla prover från 
museiexemplar. Med hjälp av dna-ana-
lyser har de kunnat rekonstruera släkt-
trädet för alla fågelarterna. 

DET ÄR EN OMFATTANDE studie som har 
involverat många personer och krävt 
mycket tid och datorkraft. Resultaten 
är en utmärkt grund för fortsatta stu-
dier, konstaterar han.

– Att rekonstruera ett släktträd över 
en hel stor grupp av fåglar är nödvändigt 
om man till exempel vill se hur olika 
egenskaper har utvecklats. Är till ex-
empel rött huvud eller näbbform unikt 
för en viss grupp, med ett gemensamt 
ursprung, eller har det uppstått många 
gånger under evolutionen? Ett sådant 
här släktträd är grunden för en massa 
spännande uppföljningsstudier.

Och snart ger han sig ut på nästa forsk-
ningsresa.

– Det blir en resa till Kenya för att 
studera lärkor, säger Per Alström. 
Annica Hulth
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Per Alström spanar efter fåglar 
i Niubeishan, Sichuan, Kina, på 
en forskningsresa i juni 2015.

Per Alström i Sydafrika i december 2017. 
Fågeln är en Rudd’s Lark, ett av de första 
exemplaren som någonsin ringmärkts.
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FORSKNING

1
Varför ska ni studera Gotska 
Sandön?

– Vi vet ganska lite om män-
niskorna som lämnat spår efter sig på ön. 
Varifrån kom till exempel de första män-
niskorna till ön? Keramikfynd tyder möj-
ligen på att de kan ha kommit från ös-
ter men vi vet inte säkert. Bodde de där 
permanent? Det finns spår av mänsklig 
aktivitet på Gotska Sandön sedan sten-
åldern men vad vi vet i dag så har ingen 
bott permanent på ön, förutom fyrvak-
tare, i modern tid.

2
Hur ska ni göra förstudien?

– Vi kommer att ha med oss 
drönare och flyga över delar av 

ön och leta efter spår av mänsklig akti-
vitet. Samtidigt kommer marinarkeo-
logen professor Johan Rönnby från Sö-
dertörns högskola att dyka runt ön. Vi 

ska intervjua de som arbetar och har ar-
betat som tillsynsmän eftersom de har 
väldigt bra kontroll på allt på ön. Vi gör 
också en sammanställning av alla tidi-
gare arkeologiska fynd från ön.

3
Vad hoppas ni hitta?

– Gotska Sandön har inga na-
turliga hamnar men på Sälud-

den finns det spår av mänsklig aktivitet 
från lång tid tillbaka, kanske kan det fin-
nas hamnrester i vattnen runt Säludden? 
På land kanske vi kan hitta spår av säljakt.

 – Jag hoppas också att vi ska hitta ben 
från olika fångstdjur som kan visa vad 
människorna har jagat. På Fårö har vi 
till exempel hittat ben från bland annat 
grönlandssäl och på Stora Karlsö späck-
huggare som också visar på hur klimatet 
har förändrats eftersom de arterna lever i 
kallare vatten än i nuvarande Östersjön.

4
Ni ska tydligen ha ett tv-team 
med er?

– Ja, tysk tv är intresserade av 
projektet och vill vara med från början.
Anders Berndt

Många som drabbas av demens 
överger onödigt snabbt sina 
vardagsaktiviteter, vilket i sin tur 
påskyndar en redan ökad risk 
för depression. Nu ska Joanne 
Woodford pröva att i svensk vård 
implementera en metod som med 
små medel kan vända utveck-
lingen. 

– Studier pekar på att upp till hälften av 
alla demenssjuka visar symptom på de-
pression. Anledningarna är givetvis kom-
plexa, men en starkt bidragande orsak 
är att många demenssjuka upphör med 
vardagsaktiviteter, säger Joanne Wood-
ford, forskare vid institutionen för kvin-
nors och barns hälsa och och det strate-
giska forskningsprogrammet U-Care.

Hon har nyligen fått finansiering av 
Vetenskapsrådet för det fyraåriga projek-
tet ”Beteendeaktiveringsbaserad själv-
hjälp för depression hos personer med 
demens som lever ute i samhället: Ut-
veckling, genomförbarhet och utvär-
dering”.

– I Storbritannien har vi utvecklat 
en metod som vårdgivare redan efter 
en kort fortbildning kan använda för 
att ge demensdrabbade och deras an-
höriga verktyg att återskapa vardagsli-
vet. En genomförandestudie gav lovande 
resultat, och vi är nu redo att påbörja 
motsvarande arbete i Sverige.

ERFARENHETERNA FRÅN Storbritannien 
pekar på framgångsfaktorer som iden-
tifiering av rätt vårdpersonal att utföra 
arbetet och möjligheten att erbjuda fle-
ra olika former av stöd.

– Även om interventionen är lätt att 
förstå och använda såg vi snart att vård-
personal behöver ökad kunskap om både 
psykisk ohälsa och demens. Det är också 
bra om fysiska möten med patienterna 

sker på annan plats än i vårdens loka-
ler, till exempel i hemmet. 

Om fyra år kommer de att veta be-
tydligt mer och hoppas kunna samman-
foga nya resultat med kunskap från både 
Storbritannien och Nya Zeeland. 

– Lyckas vi kan vår modell bidra till 
stor nytta för både enskilda individer 
och samhället i stort.
Magnus Alsne

4 FRÅGOR TILL SABINE STEN, 
professor i osteologi, som ska göra en förstudie på Gotska Sandön tillsammans  
med en marinarkeolog och en arkeolog.

Vad gjorde människorna  
på Gotska Sandön?

Ny metod att minska  
depression vid demens  
prövas i Sverige 

Fördjupad analys av 
Kof17 i ny rapport
n Nu finns en fördjupad analys av 
den enkät som besvarades av om-
kring 3 700 forskare vid Uppsala 
universitet som underlag för forsk-
ningsutvärderingen ”Kvalitet och 
förnyelse 2017 (Kof17). Rapporten 
”Conditions for conducting high-
quality research: Results from a  
research evaluation survey at  
Uppsala University” finns att ladda 
ned i databasen Diva. 

Satsning på hållbar  
kulturvård
n Forskning inom kulturvård har en 
lång tradition på Campus Gotland 
och nu satsar universitetet på att 
bygga ut verksamheten och sam-
tidigt stärka forskningsmiljön på 
Campus Gotland. Nystartade ”Sus-
tainable Heritage Research Forum” 
vid konstvetenskapliga institutionen 
ska initiera och stimulera tvärveten-
skaplig forskning om hållbar kultur-
vård.

– Hållbar kulturvård kombinerar 
kulturvårdens fokus på hur vi han-
terar kulturarv med den del av håll-
bar utveckling som handlar om att 
hitta en balans mellan resurser och 
användning, säger Anna Karlström, 
forskare i kulturvård och en av fyra 
forskningsledare som arbetar med 
att bygga upp verksamheten.

Forumet har fått finansiering för 
fyra år, från 2019 till 2022.

Ny professur inom  
artificiell intelligens
n Uppsala universitet inrättar en 
professur inom artificiell intelligens, 
AI, finansierad av Kjell och Märta 
Beijers stiftelse med 15 miljoner kro-
nor under fem års tid. Professurens 
inriktning är AI som forskningsverk-
tyg och ska fungera som ett stöd 
till annan vetenskaplig verksamhet, 
främst inom natur- och teknikve-
tenskap. Forskare ska under pro-
fessuren erbjudas möjligheter att 
utveckla sina forskningsområden 
med hjälp av AI. Tillsättning av pro-
fessuren sker genom universitetets 
normala förfarande och målet är 
att få igång verksamheten under år 
2020.
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Sabine Sten hoppas hitta ben från olika 
fångstdjur som visar vad människor har 
jagat på ön.

Joanne Woodford, forskare vid 
institutionen för kvinnors och 
barns hälsa samt vid forsknings-
programmet U-Care.



REPORTAGE

Den 2 maj slog Carolina Rediviva upp portarna till 
de ombyggda lokalerna efter två års renovering.  
– Jag hade höga förväntningar men tycker att det 
har blivit bättre än jag hoppades. Nu är det lika fint 
på insidan som på utsidan, säger Cecilia Ekström.

Nyrenoverat  
bibliotek med 
retrokänsla

LÄTTARE ATT HITTA
Kursboksbiblioteket har flyttat 
till entréplan från plan nio och 
den nya informationsdisken är 
mer tillgänglig för besökarna. 

TEXT: JOSEFIN SVENSSON    FOTO: MAGNUS HJALMARSSON
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ET FÖRSTA MAN LÄGGER märke till i den nyrenovera-
de entrén är den ljusgröna färgen på väggarna och de 
öppna ytorna. Den tidigare ganska belamrade ingång-
en till universitetsbiblioteket har renodlats och fung-
erar nu enbart som just entréhall. 

– Vi har rensat upp för att få en mer öppen lokal 
och jag tycker att det ger en riktig wow-känsla, säger 
Cecilia Ekström, avdelningschef vid universitetsbib-
lioteket, som varit med och planerat arbetet i samar-
bete med bland andra arkitekten Johan Celsing och 
byggnadsavdelningen.

Eftersom biblioteket är klassat som byggnadsminne 
har även Riksantikvarieämbetet varit involverat i pro-
cessen. 

BUTIK CAROLINA SOM TIDIGARE låg mitt i entrén har flyt-
tat in i ett eget utrymme precis bredvid huvudingången. 
Där finns också den nya utställningslokalen som visar 
bibliotekets mest kända skatter, som Uppsala-Eddan 
och Carta Marina. Den mest värdefulla skriften, Sil-
verbibeln, visas i ett rum längst in i lokalen.

– Vi kommer också att exponera olika typer av ma-
terial från bibliotekets samlingar i tillfälliga utställ-
ningar, säger Åsa Henningsson, biträdande chef vid 
avdelningen för specialsamlingar.

Den första tillfälliga utställningen handlar om Ca-
rolina Redivivas historia och visar ritningar och bilder 
från när huset byggdes 1817 till i dag. En monter ska 
också innehålla den nuvarande arkitektens material 
och berätta om ombyggnaden. 

Från entrén når man även den nya konferensdelen 
som består av två mindre mötesrum och ett större. 
De ska kunna användas av hela universitetet och är 
inredda med hjälp av medel från Beijerstiftelsen. 

– Vi har också jobbat mycket med sådant som inte 
syns på ytan, som ventilation och kablage som gömts 
i väggarna, säger Annamaria Hartvik, projektledare 
vid byggnadsavdelningen. 

FRÅN ENTRÉN GÅR vi sedan in i biblioteket och når den 
nya informationsdisken. Tidigare fick man gå vidare 
till vänster längre in i lokalen för att träffa bibliote-
kets personal. 

– Nu blir vi mer tillgängliga. Vi har också flyttat 
ner kursboksbiblioteket hit från plan nio för att göra 
det enklare för studenterna, säger Cecilia Ekström.

Alla bokhyllor i salen har korallröda insidor och 
rummet ger en varm och välkomnande känsla. Häri-
från tar man sig sedan vidare till de tysta läsesalarna, 
som inte berörts av ombyggnaden. Man når också 
det nya kaféet som kanske är den lokal som föränd-
rats mest under renoveringen.

– Här har arkitekten förhållit sig till hur det ser ut 
i C-salen. De delarna av huset som nu utgörs av C-
salen och kaféet är tillbyggda på 1960-talet. Det var 
faktiskt arkitektens pappa, Peter Celsing, som stod 
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för den tillbyggnaden, säger Annamaria Hartvik.
Kaféets betongpelare som tidigare var vitmålade 

har fått tillbaka sin ursprungliga grå yta. Väggarna är 
klädda med glaserat tegel i olika nyanser av gult och 
det bruna golvet har vita ränder som kan föra tan-
karna till löparbanor, precis som heltäckningsmat-
tan i C-salen. Här ryms omkring 200 personer och 
det finns även sittplatser och pentryn en trappa upp.

– Vi har jobbat mycket med att få in ljuddämpning 
bakom teglet och sett till att det ska finnas många el-
uttag för laddning av datorer och mobiler. Tanken är 
att man ska kunna sitta här och fika, eller plugga och 
göra grupparbeten. Det är något som varit väldigt ef-
terfrågat av studenterna, säger Annamaria Hartvik. 

FÖRUTOM DE MER offentliga delarna har omkring 30 
arbetsrum byggts om. 

– Det är cirka 100 personer som arbetar i huset 
och vi har byggt om och renoverat för att skapa en 
modernare miljö, både utseendemässigt och tekniskt. 
Det har inte gjorts ordentligt sedan 1960-talet och vi 
har ju andra behov i dag, säger Annamaria Hartvik.

Ombyggnaden påbörjades våren 2017 och har kos-
tat omkring 150 miljoner kronor, där universitetet 

betalar cirka 68 miljoner. Resterande kostnader står 
Statens fastighetsverk för. Arbetet har genomförts 
samtidigt som den ordinarie verksamheten varit igång. 

– Det har gått förvånansvärt bra, tycker Åsa Hen-
ningsson.

– Vi har haft en bra dialog med de som utfört ar-
betet. De har till exempel kunnat lägga stökiga jobb 
under sommaren, säger Cecilia Ekström.

En stor del av materialet i de berörda lokalerna 
flyttades till C-salen, där den tillfälliga entrén le-
gat under byggperioden. Man har också förtätat i 
A-salen och gjort vissa justeringar allt eftersom ar-
betet fortskridit.

– Personalen har verkligen gjort en hjälteinsats, 
menar Annamaria Hartvik, och Cecilia Ekström 
håller med.

– Vi har jobbat mycket och hjälpt varandra. 
De nya lokalerna är öppna sedan den 2 maj, men 

kaféet kommer igång först efter sommaren. Utställ-
ningssalen invigs den 14 juni och hela huset invigs 
ännu en gång i samband med terminsstart.

– Jag hade höga förväntningar men tycker att det 
har blivit bättre än jag hoppades. Nu är det lika fint 
på insidan som på utsidan, säger Cecilia Ekström. n

” Nu är vi på  
banan igen”

REPORTAGE

Eluttagen i kaféet matchar teglet  
som går i olika gula nyanser.

Konferensdelen är 
inredd med hjälp 

av medel från 
Beijerstiftelsen.

Det nya kaféet har 
plats för omkring 
200 personer. 

Entréhallen har fått ljusgröna  
väggar och fler öppna ytor. 

Carolina Redivias historia i korthet

n 1841 flyttade universitetsbiblioteket från Gus-
tavianum till Carolina Rediviva, som också fung-
erade som universitetets huvudbyggnad. Bib-
liotekets samlingar hade vid den här tiden över 
100 000 band. Redan på 1880-talet gjordes den 
första ombyggnaden av huset. Magasinsutrym-
mena ökades samtidigt som de första läsesalar-
na tillkom. 1900-talet och framåt har inneburit en 
stor utökning av bibliotekets samlingar, nya till-
byggnader och flera stora omorganisationer.

I dag består universitetsbiblioteket av biblio-
tek på elva platser i Uppsala och Visby. Samling-
arna utgörs av drygt fem miljoner böcker och se-
riella publikationer, motsvarande cirka 153 700 
hyllmeter. Därtill kommer specialsamlingar i form 
av bland annat handskrifter, kartor, bilder och en-
skilda arkiv. De allra största delarna av biblioteket 
är dock osynliga: alla digitala resurser i form av 
databaser, tidskrifter och innehåll i Diva och Alvin.
Källa: ub.uu.se



Avtal med Forsmark och 
Ringhals 
n Uppsala universitet har tecknat ett av-
tal med Forsmark och Ringhals för en 
ny högskoleingenjörsutbildning i kärn-
kraftteknik. Finansieringen riktas speci-
fikt till institutionen för fysik och astro-
nomi och ska huvudsakligen användas 
för kostnader som rör den undervisan-
de personalen, inklusive kompetenshöj-
ning genom forskning vid institutionens 
avdelning för tillämpad kärnfysik. 

SAMVERKAN

” Nu är vi på  
banan igen”

Till hösten startar ett nytt högsko-
leingenjörsprogram inriktat på 
kärnkraft vid Uppsala universitet. 
Utbildningen finansieras till stor 
del av Vattenfall, som vill säkra 
kompetens för driften av kärn-
kraftverk i framtiden. 

Företag och organisationer köper ofta 
uppdragsutbildning från universitetet 
för att vidareutbilda sin personal inom 
olika områden, men att industrin finan-
sierar en grundutbildning är inte lika 
vanligt.

– Det här är unikt, men också helt 
nödvändigt för att vi ska kunna ge utbild-
ningen. Vi behöver mycket specialresur-
ser, som tillgång till forskningsreaktorer 
och simulatoranläggningar. Där räcker 
den vanliga studentpengen inte långt, 
särskilt som vi just nu bara har 20 plat-
ser på programmet, säger Ane Håkans-
son, professor i tillämpad kärnfysik vid 
institutionen för fysik och astronomi. 

En annan anledning till det nära sam-
arbetet med industrin är att de statliga 
medlen lyst med sin frånvaro när det 
gäller kärnkraft. 

– Kärnkraft har ju länge varit något 
av det mest osexiga man kan ägna sig åt, 
och man kan konstatera att statsmak-
terna inte gjort särskilt mycket för att 
hålla igång vår verksamhet så att kom-
petensen inte försvinner. Då måste in-
dustrin gå in och ta ansvar. Men nu är vi 
på banan igen och ser ett ökat intresse, 
säger Ane Håkansson.

UPPSALA UNIVERSITET HAR länge utbildat 
yrkesverksamma inom kärnkraftsindu-
strin via uppdragsutbildning inom olika 
områden. Man har även genomför gemen-
samma forskningsprojekt. Det här sam-

arbetet är en anledning till att industrin 
vände sig just till Uppsala universitet för 
att få igång den nya högskoleingenjörs-
utbildningen, menar Ane Håkansson.

– Vi har länge haft ett samlat och 
gott renommé inom kärnkraftsbran-
schen och har sedan början av nittiotalet 
haft löpande forskningssamarbeten med 
Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.

– Det har lett till att vi lärt känna 
mycket folk inom industrin och att vi 
började prata om hur det ser ut med re-
krytering. Kraftbolagen menar att sam-
hället kommer att behöva kärnkraften 
under lång tid framöver och företagen 
behöver därför rekrytera personal för 
att driva kärnkraftverken vidare. Det 
ledde till att vi beslutade att dra igång 
programmet igen, säger Michael Öster-
lund, universitetslektor vid institutio-
nen för fysik och astronomi.  

DEN NYA UTBILDNINGEN ges som ett tred-
je år av högskoleingenjörsutbildningen 
där industrin ställer resurser till förfo-
gande både när det gäller anläggningar 
och lärarresurser. 

– Vi får bidrag från industrin för att 
genomföra utbildningen, men vi har 
full beslutanderätt över programmet, 
exempelvis avseende antagning, exa-
mination, kurs- och utbildningsplaner. 
Där har vi samma kontroll som för vil-
ket annat program som helst, säger Mi-
chael Österlund.
Josefin Svensson

”Vi får bidrag från industrin för att genomföra utbildningen, men vi 
har full beslutanderätt över programmet, säger universitetslektor 
Michael Österlund (till höger). Till vänster Ane Håkansson.

” Det här är unikt, men  
också helt nödvändigt 
för att vi ska kunna ge 
utbildningen.” 
Ane Håkansson

I mars släpptes rapporten ”God 
inkluderande lärmiljö”, som är 
resultatet av arbetet i en forsk-
ningscirkel med deltagare från 
förskola och skola i Sigtuna 
kommun i samarbete med fors-
kare vid Uppsala universitet.

De flesta är överens om att alla barn 
i skolan och förskolan har rätt att 
känna sig inkluderade. Men exakt 
vad begreppet står för och hur man 
får syn på en lärmiljö som lever upp 
till idealet är svårare att svara på. Sig-
tuna kommun vände sig till Forum 
för samverkan vid Uppsala univer-
sitet för att få ett vetenskapligt per-
spektiv på frågan.

– Vi började med att läsa och dis-
kutera litteratur på området, i rela-
tion till deltagarnas egna upplevelser. 
Sedan studerade de goda exempel 
på inkludering i sina verksamheter. 
Frågan om hur man kan veta att en 
lärmiljö verkligen är god har inget 
enkelt svar, men genom forsknings-
cirkeln har vi fått en djupare förstå-
else och ett avstamp för kommunens 
fortsatta arbete, säger Gunilla Lind-
qvist, lektor i pedagogik vid institu-
tionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, som var ledare 
för forskningscirkeln.

FÖR ATT GÖRA inkluderingstanken mer 
hanterbar valde gruppen att arbeta 
med ett närliggande begrepp – till-
gänglighet. Ett observationsschema 
togs fram som gjorde det möjligt att 
samla in och systematisera de mar-
körer för tillgänglighet som gick att 
urskilja. Genom frågor om till exem-
pel läraren visar värme och empati 
och om tysta elever uppmärksammas 
kunde deltagarna synliggöra graden av 
tillgänglighet i klassrummen och på 
förskolan. Observationerna komplet-
terades med intervjuer och enkäter. 

– Projektet har resulterat i en kom-
petenshöjning, både i gruppen och 
för varje enskild deltagare. De har 
fått mandat och självförtroende att 
undersöka sin egen och sina kolle-
gors praktik, vilket gör dem till vik-
tiga resurser i sina verksamheter, sä-
ger Gunilla Lindqvist.
Andrea Dahlkild

Läs och ladda ned rapporten  
”God inkluderande lärmijö”:  
www.forumforsamverkan.uu.se

Nya insikter om 
inkludering

Arena för samverkan 
n Forum för samverkan är en arena 
för regional samverkan mellan Upp-
sala universitet och åtta kommuner: 
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sig-
tuna, Tierp, Uppsala och Östham-
mar. Målet är att bidra till ökad mål-
uppfyllelse i förskola och skola samt 
ökad kvalitet och relevans i forsk-
ning och lärarutbildning vid Uppsala 
universitet. 
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS

n Margaret Levi, professor 
verksam vid Stanford University 
och University of Washington, 
är den 25:e mottagaren av 
det Skytteanska priset i stats
kunskap. Hon får priset för att 
med ”en förening av teoretiskt 
skarpsinne och historisk kun
skap skapat förståelse för var
för medborgarna accepterar 
statlig tvångsmakt.” Priset de
las ut vid en ceremoni i Uppsala 
den 28:e september 2019.

n Merja Kytö, professor vid 
engelska institutionen, tilldelas 
Kungl. Vitterhetsakademiens 
Rettigska pris ”för sitt innova
tiva arbete inom syntax, prag
matik och korpuslingvistik på 
det tidigmoderna och det nyare 
engelska språkområdet”. 

n Tomislav Dulić, universitets
lektor vid historiska institutio
nen och föreståndare för Hugo 
Valentin Centrum, har mottagit 
Austrian Holocaust Memorial 
Award 2019 som delas ut av 
Österreichischer Auslands
dienst – Österrikiska utlands
tjänsten. 

n Maria Strömme och Håkan 
Engqvist, båda professorer vid 
institutionen för teknikveten
skaper, får tillsammans med 
Carlota Canalias, professor vid 
KTH, årets Nyttiggörandepris, 
som delas ut av Stiftelsen för 
strategisk forskning. Första
priset går till Maria Strömme 
för projektet ”Lättvikts poly
merkompositer för hållbara 
batterier”. Andrapriset går till 
Håkan Engqvist för ”Syntes och 
processing av aktiva kalcium
fosfatcetement” och till Carlota 
Canalias för projektet ”Skräd
darsydda fotoner”.

n Marina Freitag, forskaras
sistent vid institutionen för 
kemi  Ångström, och Jonathan 
Cedernaes, forskare vid insti
tutionen för neurovetenskap, 
tilldelas Stora Gustafssonpri
set. Priset utgörs från och med 
2019 av ett forskningsbidrag på 
sammanlagt 2,75 miljoner kro
nor under tre år.

n Pablo Maldonado, forskare 
vid institutionen för fysik och 
astronomi och Xingqi Chen, bi
trädande universitetslektor vid 
institutionen för immunologi, 
genetik och patologi, tilldelas 
Lilla Gustafssonpriset, som 
utgörs av ett engångsbelopp 
för forskning på 0,75 miljoner 
kronor.

PÅ GÅNG

24/5. Doktorspromotion
Universitetets examensfest för 
de som tagit doktorsexamen 
under året. Förutom nya dokto
rer kommer även jubeldoktorer 
att promoveras. Universitets
aulan, kl 12-15. 

25/5. Soapbox Science 
Besök Uppsalas första Soapbox 
Scienceevenemang där tolv 
forskare från SLU och Upp
sala universitet berättar om sin 
forskning och svarar på frågor. 
Evenemanget är kostnadsfritt 
och äger rum utanför Carolina 
Rediviva kl 14-17. 

27/5. Heidegger in Ruins  
Minikonferens i Humanistiska 
teatern kl 13-17.

Föreläsare: Professor Richard 
Wolin, Grad Center, CUNY och 
professor Steve Fuller, Univer
sity of Warwick. Fri entré och 
öppet för allmänheten. 

28/5. Swing in springtime
Uppsala University Jazz Or
chestra framför storbands
musik från olika epoker.  
Universitetsaulan kl 19. 

www.uujo.uu.se

1/6: Museinatt på  
Gustavianum
Uppsalas museer slår upp sina 
portar för en gemensam pro
gramkväll. Guidade visningar 
på svenska och engelska varje 
hel timme. 

1/6. Museinatt i tropikerna
Upplev det oväntade i Uppsa
las finaste regnskog. Botaniska 
trädgården, Tropiska växthuset, 
Villavägen 8, Uppsala.

 www.uppsalasmuseer.se

4/6. News from America
How do Swedes get their in
formation about the U.S.? How 
does the news reporting shape 
our understanding of the Uni
ted States? These are some 
questions that will be discus
sed in the seminar arranged by 
the Swedish Institute for North 
American Studies at Uppsala 
University. Venue: Room IX, 
universitetshuset. Time: 10.30
15.30. The seminar is free and 
open to the public. 

5/6. AIMday Diabetes
AIMday Diabetes erbjuder före
tag, forskare och kliniskt verk
samma en möjlighet att träffas 
för att utbyta kunskaper och 
idéer. BMC,  
SciLifeLab, kl 8.30-15.30.

För mer information:  
http://aimday.se/diabetes2019

5-6/6. Gotland Game  
Conference
Studenter vid institutionen för 
speldesign på Campus Gotland 
visar upp sina spelprojekt och 
talare från branschen bjuds in. 
Temat för årets evenemang är 
”Workers rights”. Dagarna av
slutas med en prisceremoni där 
en jury utser pristagare i olika 
kategorier. 

Läs mer om programmet: 
game.speldesign.uu.se/cat/ 
ggcupdates

7/6. Claire Craig - Science  
and futures in government:  
why and how?
Claire Craig, Chief Science Policy 
Officer vid Royal Society, diskute
rar vetenskap och framtid i reger
ingen: varför och hur?
Kollaboratoriet, Gamla Torget 
Östra Ågatan 19, Uppsala, kl 14.15.

2/7. Rosens dag i barocken
Rosexpert Gunilla Uhlin Friberg 
visar historiska rosor i Barock
trädgården. Botaniska trädgår
den, Barockträdgården, Villavä
gen 6, Uppsala, kl 18.

6/7. String Math 2019 -  
Matematiken och Kosmos
Två framstående forskare och 

populärvetenskapliga talare 
presenterar sin syn på mate
matikens roll i utforskandet av 
universum. Föreläsare: Edward 
Frenkel och Cumrun Vafa.  
Plats: Universitetsaulan. 

ÖVRIGT

Stöd till anställdas efter-
levande och pensionärer 
Uppsala universitet utdelar år
ligen genom ett antal stiftelser 
en pensionsförsäkring till efter
levande till anställda vid univer
sitetet. Viss möjlighet finns även 
för universitetets egna pensio
närer att ansöka om pensions
förstärkning.

Universitetet delar också ut 
begravningshjälp till anställdas 
efterlevande. 

Mer information och ansök
ningsblankett: personaladm@
uadm.uu.se eller från Susanna 
Schjölin, tel: 018-471 7764 eller 
Camilla Sävmarker, tel: 018-471 
6385. Postadress: Uppsala uni
versitet, HRavdelningen, Pen
sionsförsäkring, Box 256, 751 05 
Uppsala.

Ansökan ska vara HRavdel
ningen tillhanda senast den 20 
september 2019.

Nominera Årets alumn 2019 
n Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen ”Årets 
alumn” till en alumn som gjort framstående insatser inom sin 
karriär eller på annat sätt utmärkt sig med en gärning som Upp-
sala universitet bedömer värd att uppmärksamma. Vem blir 
årets alumn 2019? Nu kan du nominera din favoritkandidat! 

Vem kan nominera?
Nomineringar kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala 
universitet.
Vem kan få utmärkelsen Årets alumn?
Alumnen ska vara en god förebild för dagens och framtidens 
studenter och ska ha utmärkt sig i sin karriär, eller gjort något 
annat som är värt att uppmärksamma. Alumnen ska normalt ha 
läst minst fyra terminer vid Uppsala universitet.  
När kan jag nominera?
Sista dag för nominering är den 23 augusti 2019. 
Hur nominerar jag?
Fyll i nomineringsformuläret på:  
http://doit.medfarm.uu.se/kurt13956
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Caroline Sjöberg blir ny universitets-
direktör vid Uppsala universitet 
Konsistoriet beslutade den 25 april att anställa Caroline  
Sjöberg som universitetsdirektör vid Uppsala universitet. 

Hon har varit verksam inom olika sektorer, bland annat 
vid Försvarsmakten, SLU och som myndighetschef på  
Verket för högskoleservice. Under åren 2001–2003 var hon 
personaldirektör vid Uppsala universitet. Närmast kommer 
hon från Umeå universitet där hon varit universitetsdirektör 
sedan 2014.

Hon tillträder sin tjänst den 1 oktober 2019 och efterträ-
der Katarina Bjelke, som slutade den 15 maj. Under över-
gångsperioden är akademiombudsman Per Abrahamsson 
tillförordnad universitetsdirektör.

Caroline Sjöberg var  
personaldirektör vid 
Uppsala universitet  
under åren 2001–2003.

Sofia Wadensjö Karén, vd för Utbildningsradion 
och Årets Alumn 2018, och rektor Eva Åkesson.
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Sommarläsning 
med universitets
anknytning

” Det är uppenbart att det finns en ömsesidigt stark vilja bland 
forskare och universitet i våra båda länder att samarbeta tvär
vetenskapligt och gränsöverskridande kring hållbarhetsmålen.”
Rektor EVA ÅKESSON på Rektorsbloggen.uu.se den 8 maj, med anledning av Sasufs forsknings- och innova-
tionsvecka i Stellenbosch, Sydafrika. 
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Universitetet 
 i Almedalen  
n Uppsala universitets tre 
vetenskapsområden är alla re-
presenterade med olika semi-
narier och evenemang under 
Almedalsveckan. Totalt plane-
ras drygt 40 programpunkter 
i universitetets regi. 

Förra året testade uni-
versitetet ett nytt koncept i 
form av en samtalsserie på 
kvällstid där olika frågor dis-
kuterades ur ett demokrati-
perspektiv. 

– Den programpunkten 
blev mycket uppskattad och 
kommer nu tillbaka varje kväll, 
söndag till torsdag, säger Siv 
Ohlsson, projektledare vid 
kommunikationsavdelningen.  

I år berör samtalen makten 
i det svenska samhället mot 
bakgrund av de senaste 30 
årens samhällsförändringar.

En annan ny programpunkt 
är ett samarbete med univer-
sitet i Uppsala- och Stock-
holmsregionen med temat 
”Universitetens roll för en håll-
bar värld”. Under Östersjöda-
garna, som äger rum parallellt 
med Almedalsveckan den 3–4 
juli, arrangeras också en rad 
seminarier och evenemang 
som tar upp utmaningar och 
möjligheter i Östersjöregio-
nen. Östersjödagarna är ett 
samarbete mellan flera aktö-
rer. Värd och samordnare är 
Blått Centrum Gotland, som 
är ett samverkansprojekt mel-
lan Uppsala universitet, Läns-
styrelsen i Gotlands län och 
Region Gotland

– På tisdagskvällen anord-
nas också ett gemensamt 
universitetsmingel. Alla uni-
versitetsanställda på plats i 
Almedalen är välkomna, men 
anmälan krävs, säger Siv 
Ohlsson. 

Information med anmäl-
ningslänk kommer att publi-
ceras i medarbetarportalen i 
slutet av maj och alla arrangö-
rer får en inbjudan via e-post. 

www.uu.se/almedalen

Fakta, fejk och 
fiktion: Äm-
nesdidaktisk 
digital kompe-
tens för lärare  
av Thomas  
Nygren

I vår globala och digitala 
värld där information finns 
tillgänglig för alla att bruka 
och missbruka behöver 
elever goda ämneskunskaper 
i kombination med uppdate-
rade digitala färdigheter för 
att navigera i medielandska-
pet. Thomas Nygren, univer-
sitetslektor vid institutionen 
för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier, ger 
konkreta exempel på hur 
olika metoder kan tillämpas i 
undervisningen för att stödja 
elevers digitala källkritiska 
förmåga och lära dem att se 
nya perspektiv, både analogt 
och digitalt. 

An active 
student par-
ticipation 
companion 
av Sanna 
Barrineau, 
Alexis Eng-

ström och Ulrike Schnaas
Projektet om aktiv student-
medverkan vid Uppsala 
universitet har resulterat i 
en bok som vill inspirera till 
nya sätt att undervisa. Den 
sammanfattar erfarenheter 
av olika studentaktiverande 
arbetssätt och ger konkreta 
exempel på hur lärare och 
studenter kan utveckla un-
dervisningen tillsammans. 

Etik  
av Elena 
Namli och 
Carl-Henric 
Grenholm
Vad är 
en rätt 

handling? Hur kan religiösa 
traditioner bidra till etisk re-
flektion? Vad innebär det att 
respektera människovärdet 
inom biomedicinsk etik och 
sexualetik? Detta är några 
av de många frågor som 
diskuteras i boken, som ger 
en introduktion till filosofisk 
och teologisk etik. 

Musical 
emotions 
explained: 
Unlocking the 
secrets of mu-
sical affect  
av Patrik Juslin

Kan musik verkligen väcka 
känslor? Om så är fallet, 
vilka känslor och hur? Base-
rat på ny forskning utforskar 
Patrik Juslin, professor i 
musikpsykologi, hur musik 
uttrycker och väcker känslor, 
samt hur den blir ett objekt 
för estetiska bedömningar.

Uträknad – 
sanningen om 
algoritmerna 
som styr  
världen
David 
Sumpter, 

professor vid matematiska 
institutionen, berättar om 
hur algoritmer i allt högre 
grad tar över våra liv. Hur 

fungerar de? Och i vilken 
utsträckning kan de styra oss 
och vårt beteende? 

Horet i  
Hälsta :  
en sann  
historia från 
1600-talet  
av Karin 
Hassan 
Jansson  

och Jonas Lindström
År 1685 ställdes Anna Pers-
dotter från den lilla byn Häl-
sta i Västmanland inför rätta, 
anklagad för att ha försökt 
ta livet av sin man. Under 
den rättsprocess som följde 
uppkom också beskyllningar 
om stöld, misshandel och 
otrohet. Boken skildrar ett 
mer än 300 år gammalt 
autentiskt rättsfall och sätter 
händelserna i ett historiskt 
sammanhang. Det blir en be-
rättelse om människorna och 
livet i Hälsta men också om 
ett stormaktstida Sverige. 
Författarna Karin Hassan 
Jansson, docent och lektor 
vid historiska institutionen 
och Jonas Lindström, 
forskare vid historiska 
institutionen, har mottagit 
Vasamuseets vänners pris år 
2019 för boken. 

Allt är gift: om 
dödliga äm-
nen och deras 
roll i historien 
av Olle  
Matsson
”Allt är gift 

det är bara en fråga om dos”, 

hävdade naturvetaren Para-
celsus redan på 1500-talet. 
Och visst finns det otaliga 
ämnen, både naturliga och 
syntetiska, som kan orsaka 
lidande och död. Här berät-
tar Olle Mattson, senior-
professor i kemi – BMC, om 
gifternas världsomspännande 
historia.
 

Laga efter 
läge: Stats-
råds före-
ställningar 
om styrning 
i Regerings-
kansliet  

av Lena Noreland
När en ny regering tillträder, 
rivstartar det politiska 
arbetet i Regeringskansliet. 
Nyutnämnda statsråd kastas 
in i ministerrollen, ibland 
efter bara några timmars be-
tänketid. När politiska resul-
tat ska levereras snabbt och 
effektivt – hur föreställer sig 
statsråden att styrningen av 
departementens dagliga ar-
bete med ärendeberedningar 
ska gå till? Vilken styrstrategi 
bedömer de fungerar bäst 
för att få fram de rätta 
regeringsbesluten? I den 
här avhandlingen beskriver 
tidigare stadsråd under åren 
1991–2014 sin syn på en del 
av regeringsuppdraget som 
de troligen inte hade i fokus 
vid tillträdet. 

I tjejers spår 
– för framtids 
segrar: Om 
tjejlopp och 
villkor för 
kvinnors  

motionsidrottande  
av Karin S. Lindelöf och Annie 
Woube
Motionslopp för kvinnor 
lockar hundratusentals 
deltagare varje år och 
marknadsförs ofta med ord 
som gemenskap, fest och 
glädje. Men vad säger dessa 
lopp om vårt samhälle och 
vår kultur? Etnologerna och 
genusforskarna Karin S. Lin-
delöf och Annie Woube har 
studerat fenomenet tjejlopp 
från 1980-talet fram till i 
dag med utgångspunkt från 
mängder av skriftliga och 
muntliga berättelser, egna 
observationer och upple-
velser av olika lopp samt ett 
stort medie- och arkivma-
terial. 

När sommaren står för dörren är det dags att ladda 
upp med intressant läsning för lata dagar i hängmattan 
eller på stranden. Universen tipsar om några aktuella 
utgivningar från medarbetare vid universitetet.

Årets Almedalsvecka pågår 
från den 30 juni till den 7 juli. 



PROFILEN 
/ANN-KRISTIN LINDBERG

ANN-KRISTIN LINDBERG, ELLER Anki som hon oftare kall-
las, är lärare vid företagsekonomiska institutionen. Hon 
har undervisat länge och det är nästan det roligaste 
som finns, menar hon. 

– Jag pluggade här på universitetet och anställdes 
även som doktorand, men hoppade av den banan och 
blev istället adjunkt. De senaste 30 åren har jag syss-
lat med konsumentmarknadsföring. Det är jättekul 
och väldigt intressant. Här ser ni en tvättäkta nörd 
när det gäller att ha koll på all reklam som översköl-

jer oss. Jag blir också snart klar med min licentiatex-
amen – jag skriver om kunders deltagande och köp-
beteenden vid hempartyn. 

Anki Lindberg har inte bara undervisning på sche-
mat, hon är dessutom huvudskyddsombud för ett av 
universitetets sju skyddsområden. En uppgift hon 
gärna vill prata om.

– Uppdraget ska få ta den tid som det kräver, men 
ensam skulle jag inte hinna med. Jag har förmånen 
att det finns inte mindre än tre skyddsombud här 

” Här ser ni en 
tvättäkta nörd”
Adjunkten som älskar att undervisa är relativt nyblivet 
huvudskyddsombud för ett av universitetets sju  
skydds områden. Ett uppdrag som kräver både tid  
och engagemang, samt ett brinnande intresse för  
organisatorisk och social arbetsmiljö. 

på företagsekonomen som arbetar tillsammans med 
mig och utöver det finns det cirka 25 skyddsombud 
inom vårt område. 

UNIVERSITETET ÄR STORT och därför anordnades, för 
första gången, en seminariedag i mars i år för univer-
sitetets alla skyddsombud. Mötet stärkte självförtro-
endet för många som ibland känner sig ensamma på 
sin institution eller avdelning. 

– Det behövs fler skyddsombud, det räcker inte 
med en eller två per avdelning. Därför pratar vi med 
prefekter och chefer och lobbar för att fler ska få möj-
lighet att arbeta med skyddsfrågor. 

Hon har medvetet skalat ner på undervisningen på 
campus till förmån för nätbaserad undervisning. Det 
ger en större flexibilitet och en möjlighet att friare 
disponera arbetstiden.

– Det jag brinner mest för är nog den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Vi är duktiga på att hålla koll 
på godkända nivåer av mätbara saker som luftflöden 
och annat, men organisatoriskt och socialt är vi fak-
tiskt usla. Jag tror att anonyma enkäter är ett bra sätt 
att få veta vad som inte är bra på en arbetsplats, men 
det viktigaste är att vi sedan tar hand om resultaten 
och följer upp vad som kommer fram i enkätsvaren.

Att vara huvudskyddsombud kräver både tid och 
ett stort engagemang, vart kommer ditt ifrån?
– Jag har ända sedan ungdomen varit politiskt en-

gagerad och jag tycker väldigt illa om orättvisor. Jag 
står gärna upp och påtalar brister. Det är skönt att nu-
mera ha ett långt arbetsliv inom universitetet bakom 
sig. Jag har en stor referensbas, men blir trots det fort-
farande överraskad ibland!
Birgitta Sinder Wilén
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TAnn-Kristin Lindberg 
ogillar orättvisor 
men gillar tanken 
på organisationens 
ökade kännedom om 
arbetsmiljölagen.

Ett av sju huvudskydds-
ombud vid universitetet
n Namn: Ann-Kristin ”Anki” Lindberg.
n Titel: Universitetsadjunkt vid  
företagsekonomiska institutionen.
n Bor: På en gård med ardennerhäs-
tar, katter och hundar i Östhammars 
kommun.
n Fritidssyssla: Tränar, tävlar med och 
föder upp golden retriever-hundar.
n Läser: Karin Tegenborg Falkdalens 
”Vasadöttrarna”. Gillar också allt av 
Bengt af Klintberg.
n Missar aldrig: Nyheterna på radio  
eller tv.
n Gör gärna en ledig dag: Hjälper 
grannen vid höstens andjakter med 
mina eftersökande apportörer.

Läs mer om skyddsombud vid  
Uppsala universitet på medarbetar
portalen: mp.uu.se


