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MÅNGA VIKTIGA FRÅGOR HAR varit 
aktuella denna termin. Arbetet har 
präglats av alltifrån interna diskus-
sioner om ledningsutredningens re-
kommendationer till ett gediget ar-
bete kring vår kvalitetssäkring. Det 
har bland annat resulterat i två nya 
modeller för utvärdering, en på ut-
bildningssidan och en på forsk-
ningssidan (KoF17).

En annan kvalitetsfråga är för-
stås den som handlar om oredlig-
het. Vi har noggrant analyserat hur 
vår handläggningsordning funge-
rar och vilka lärdomar vi kan dra 
utifrån Macchiariniaffären. Efter 
analysen har det framkommit att 
vi internt skulle höja kvaliteten på 
hanteringen av oredlighetsärenden 
med en mer enhetlig och rättssäker 
ordning. Förslaget är en ny nämnd, 

med en extern lagfaren ledamot, som hanterar dessa 
ärenden. En nationell utredning pågår och i en hea-
ring med utredaren framkom det att många lärosäten 
anser att det är för svårt att hantera dessa fall internt. 
För att stärka tilltron till forskningssystemet bör där-
för delar av det vi i dag definierar som oredlighet han-
teras nationellt. Utfallet av utredningen återstår att se 
och vi följer detta med stort intresse.

UNDER TERMINEN HAR vi också lagt ned mycket arbe-
te på att utforma en ny strategi för forskning. Det är 
en utmaning att ta sig an detta vid ett universitet av 
Uppsalas storlek och bredd. Likaså att identifiera vem 
som är mottagaren. Gör vi detta primärt som inspel 
inför den kommande forskningspropositionen eller är 
strategin något vi ska arbeta vidare med internt och 
styra resurser mot? Arbetet pågår fortfarande, men 
som alltid har processen varit värdefull för att disku-
tera hur universitetet ser ut i dag och var vi vill vara 
i framtiden. Om vi på allvar menar att universitetet 
kan agera strategiskt och samlat måste och bör priori-
teringar göras. Helst utan att man notoriskt följer de 
prioriteringar som gjorts av olika externa finansiärer. 
Fallgroparna är många och rösterna likaså för att lyf-
ta fram just sina egna projekt. I slutändan är och bör 
forskningen på universiteten vara fri.

En fin vårpromotion med rekordmånga gäster av-
slutade maj månad, denna gång med ny inramning i 
Uppsala domkyrka. 

Jag önskar er alla en skön och vilsam sommar!

STORA FRÅGOR 
PÅ AGENDAN

”I slutändan är  
och bör  

forskningen på  
universitetet 

 vara fri.”

Årets vårpromotion hölls 
i Uppsala domkyrka.
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Anders Jansson forskar 
om styrning av 

framtidens tågtrafik.

Lisa Söderström. 
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I KORTHET

Blått centrum på Gotland
n Den förstudie som genomförts av 
Region Gotland, Länsstyrelsen i Got-
lands län och Uppsala universitet 
Campus Gotland föreslår att man ska-
par ett Blått Centrum Gotland där 
hållbar utveckling, regional tillväxt, 
utbildning och forskning ska vara led-
ord. Forskningsstationen i Ar kan bli 
platsen där forskning, undervisning 
och publik verksamhet samlas. Dess-
utom föreslås att Blått Centrum ska 
arrangera en återkommande mötes-
plats för seminarier och debatter i 
form av till exempel en Östersjökon-
ferens.

Carolina Redvivia byggs om
n Carolina Rediviva blir nästa historiska 
märkesbyggnad vid universitetet att re-
noveras. 

Syftet med ombyggnaden är bland 
annat att utnyttja entréplanets fulla po-
tential och öka tillgängligheten. 

Arbetsmiljön för anställda och be-
sökare ska också förbättras, liksom sä-
kerheten och klimatet för delar av sam-

lingarna. Byggnadsarbetet kommer att 
pågå från sommaren 2017 till årsskif-
tet 2018/2019 och omfattar plan tre och 
fyra (entréplan). 

– Vi samarbetar inom universitetet 
för att kunna erbjuda alternativ läsplat-
ser under byggperioden, säger Sofia 
Ljungman, kommunikatör vid universi-
tetsbiblioteket. 

Studenter bidrar till 
forskningen om Vasa
Under vårterminen gör studenter-
na på masterprogrammet i ”tidig-
modern tid” praktik på Vasamuse-
et i Stockholm. 

Trots att Vasamuseet precis öppnat för 
dagen är det redan mycket folk i loka-
lerna. I den stora utställningshallen, pre-
cis under Vasaskeppets galjonsfigur, har 
nio masterstudenter från Uppsala uni-
versitet sina arbetsplatser. De gör under 
fem veckor praktik på museet för att lära 
sig mer om hur man analyserar och ka-
talogiserar föremål. 

– Vi går igenom objekt från skeppets 
kajuta och undersöker hur de är tillver-
kade och vad de använts till, berättar 
Luke Kelly. 

– Alla är nog överens om att det här 
är en väldigt spännande upplevelse. Det 
är en ära att vara här på Vasamuseet och 

faktiskt få röra vid historien, säger Hugo 
Hambreaus. 

Eftersom studenterna sitter i en öp-
pen del av utställningslokalen och job-
bar inför museets besökare får de svara 
på en hel del frågor.

– Det är jättekul. Jag har träffat folk 
från många olika länder och det är gi-
vande att svara på olika typer av frågor, 
säger Katie Earle.

Fred Hocker är forskningsledare på 
Vasamuseet och handleder tillsammans 
med konservatorn Emma Hocker stu-
denterna under praktikperioden.

– Vi ville jobba med studenter efter-
som vi vet att de arbetar hårt och är en-
tusiastiska. Här får de också en chans att 
lära sig det praktiska arbetet som histo-
riker, säger Fred Hocker.   

Det här är första gången som master-
studenterna har möjlighet att göra prak-
tik på Vasamuseet, men Mikael Alm, lek-
tor vid historiska institutionen, hoppas 
att det ska bli ett återkommande inslag 
i utbildningen.

– Samarbetet sker inom den tvärve-
tenskapliga forskningsnoden för tidigmo-
dern kulturhistoria och är ett exempel 
på hur samverkan kan bidra till utbild-
ningen. Jag är just nu i kontakt med flera 
museer och målet är att vi ska kunna er-
bjuda våra studenter ett smörgårdsbord 
av olika praktikplatser när de börjar på 
masterprogrammet, säger han.
Josefin Svensson
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Masterstu-
denterna Luke 

Kelly och Simon 
Berggren 

 analyserar 
föremål från 

Vasaskeppets 
kajuta. 

Fortsatt representation  
i Vietnam
n Uppsala universitet fortsätter att ha 
en anställd medarbetare stationerad i 
Vietnam. Verksamheten, som har be-
drivit på försök under två år, har hit-
tills varit framgångsrik. Målet är att 
bidra till utvecklingen av konkreta 
samarbetsprojekt inom utbildning 
och forskning mellan Uppsala univer-
sitet och lämpliga parter i Vietnam. 

2030
SKA HÄLFTEN AV DE NYREKRYTERADE 
PROFESSORERNA VARA KVINNOR. 

Det skriver Helene Hellmark Knuts-
son, minister för högre utbildning och 
forskning, i en debattartikel i Dagens 
Arena den 20 maj. 

Studenter tar vattenprover utanför 
forskningsstationen Ar på Gotland.

Välbesökt  
födelse- 
dagsfirande 
n Den 23 maj 1707 
föddes Carl von Lin-
né, en av Uppsala univer-
sitets mest berömda professorer ge-
nom tiderna. Över 6 000 besökare 
var med och firade hans födelsedag 
i Linnéträdgården den 21 maj. Träd-
gårdsfesten bjöd bland annat på fö-
redrag med Kerstin Ekman, skattjakt 
och guidad tur. 
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”Det är en ära att vara  
här på Vasamuseet och  
faktiskt få röra vid  
historien.”
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AKTUELLT

Enligt Kåre Bremers betänkande 
”Utvecklad ledning av universi-
tet och högskolor” är en förbätt-
ring av de akademiska ledarnas 
situation en av de viktigaste åt-
gärderna för att utveckla ledning-
en av verksamheten. Universen 
har träffat tre prefekter vid Upp-
sala universitet för att få deras syn 
på uppdraget och dess förutsätt-
ningar.

Ledningsutredningen pekar på att många 
prefekter saknar ett tydligt mandat för 
att utveckla institutionens verksamhet. 
Uppdraget anses vara administrativt och 
förvaltande snarare än akademiskt och 
strategiskt.

– Jag brukar jämföra prefektuppdra-
get med att skaffa barn. Det blir aldrig 
som man har tänkt sig. Man har en massa 
visioner om hur man ska bete sig, men 
sedan får man anpassa sig till situatio-

nen och till individen. Här har du många 
individer och händelser som du ska an-
passa dig till, säger Staffan Svärd, pre-
fekt vid institutionen för cell- och mo-
lekylärbiologi.

Han är i slutet av sin andra mandat-
period som prefekt och ska snart kliva 
av uppdraget. 

– Några av de frågor jag hade med mig 
in i jobbet har blivit klart bättre, som till 
exempel de administrativa flödena och 
att fler är med och tar beslut i stora frå-
gor. Men det kommer alltid nya ärenden 
och det är väl en av grejerna med job-
bet, det tar aldrig slut. 

Karin Forsberg Nilsson, prefekt vid in-
stitutionen för immunologi, genetik och 
patologi, tyckte att hon hade en klar bild 
av uppdraget efter att tidigare ha jobbat 
som biträdande prefekt.

– Det blev som jag hade tänkt mig, 
men kanske att jag trots allt inte hade 
förutsett hur många timmar det skulle ta. 

Den största utmaningen är att få ti-
den att räcka till även för forskning och 
undervisning eftersom uppdraget som 
prefekt alltid måste komma först. 

att berätta varför man är upptagen och 
därför prioriterar bort annat. Jenny Er-
iksson Lundström menar dock att det i 
den här typen av situationer finns ett bra 
chefsstöd att få i organisationen.  

– Både i linjen vid fakultetskansliet 
och vid personalavdelningen finns det 
kompetens och vilja att hjälpa, även om 
det i slutändan alltid är man själv som 
sitter vid rodret. 

Både Karin Forsberg Nilsson och Staf-
fan Svärd håller med om att svåra perso-
nalärenden är en utmaning. Något annat 
man måste förhålla sig till är det speciella 
i att ha en chefsposition inom akademin. 

– Det finns många i universitetsvärl-
den som aldrig skulle erkänna att de har 
en chef och det fungerar inte att gå in och 
vara linjechef. Man får ta itu med det på 
andra sätt, säger Karin Forsberg Nilsson.

– Det finns ingen generell lösning, man 
får hantera varje person unikt. Vilket na-
turligtvis kan bli betungande beroende 
på hur många av den typen du har, sä-
ger Staffan Svärd. 

EN ANNAN ASPEKT SOM kan påverka le-
darskapet vid institutionen är ekonomin. 
Att vissa forskare drar in mer pengar än 
andra i form av externa forskningsan-
slag är något man måste förhålla sig till. 

– Det är viktigt att organisera institu-
tionens ekonomi så att enskilda spelare 
inte får oproportionerligt stort utrymme 
på bekostnad av institutionsstyrelsen, 
menar Karin Forsberg Nilsson. 

Hon vill inte att institutionen ska vara 
ett forskarhotell utan att man ska jobba 
gemensamt med strategiska satsningar 

– Jag jobbar så länge jag orkar, men 
tänker också på att inte signalera att alla 
måste göra likadant. Vi har ju många hög-
presterande människor i forskarvärlden 
och då är det viktigt att visa att det kan 
vara bra att ta någon kväll ledigt och inte 
jobba hela helgen, säger hon. 

Jenny Eriksson Lundström, prefekt vid 
institutionen för informatik och media, 
hade också varit biträdande prefekt innan 
hon tackade ja till uppdraget.

– Det som överraskat mig positivt är 
att när du sitter i förarsitsen har du ett 
bemyndigande som gör att vissa frågor 
faktiskt blir lättare att handskas med. 

DEN SVÅRASTE UTMANINGEN SOM prefekt 
är inte de administrativa delarna, utan 
de där ärendena som inte får synas, me-
nar hon.

– Vissa saker tar mycket plats och 
kan vara väldigt komplexa och tidskrä-
vande, men är av den karaktären att res-
ten av organisationen inte ska behöva 
hantera dem. 

Det kan handla om svåra personalä-
renden där det ibland inte finns utrymme 

” Många skulle  
aldrig erkänna  
att de har en chef”

UPPDRAG: PREFEKT

JENNY ERIKSSON  
LUNDSTRÖM: 

”Det är viktigt att skapa  
en miljö där alla ser ett värde  

i att jobba tillsammans,  
då kan man komma framåt  
i de strategiska frågorna.”
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JENNY ERIKSSON LUNDSTRÖM, 
universitetslektor vid institu-
tionen för informatik och me-
dia med cirka 60 anställda. 
Prefekt sedan september 2015. 

1 – När frågan kom behövde 
jag ta lite tid till eftertanke, 

bland annat för att fundera över vilka konsekven-
ser det kan få för en institution att inte ha en pro-
fessor som ledare och chef. Sedan tänkte jag på vad 
jag själv ville och kunde erbjuda, och insåg ganska 
snabbt att det viktigaste för institutionen handlar 
om kontinuitet och stabilitet efter en tid av snabb 
expansion. Där kände jag att jag kunde vara med. 

2 – Jag tror inte att någon god prefekt skulle 
välja att arbeta utan samråd med institutions-

styrelsen. Jag försöker vara tydlig i beslut och i för-
beredandet av beslut, men jag vill inte styra vilka 
frågor som kommer upp eller hur diskussionerna 
går. Då tror jag man har en chimär av kollegialt 
styre.

KARIN FORSBERG NILSSON, 
professor vid institutionen för 
immunologi, genetik och pa-
tologi med cirka 600 verk-
samma (varav 300 anställda). 
Prefekt sedan november 2014. 

1 – Jag tycker att det är väl-
digt spännande och roligt med 

strategisk utveckling inom forskning och utbild-
ning, så det var ett ganska lätt val när jag blev tillfrå-
gad. Sedan är strategifrågorna något som ofta kom-
mer i skymundan i prefektvardagen, men det är 
ändå de som är min drivkraft. 

2 – Institutionsstyrelserna är extremt viktiga och 
jag vill absolut inte se ett avskaffande av dem. 

Jag skulle aldrig få för mig att driva en stor fråga 
utan att förankra den i institutionsstyrelsen och jag 
skulle inte vilja ha en prefektstyrd institution. 

STAFFAN SVÄRD,
professor vid institutionen 
för cell- och molekylärbiologi 
med cirka 250 anställda. Pre-
fekt sedan september 2010. 

1 – Jag kände att det fanns 
saker på institutionen som 

man skulle kunna förändra och fram-
för allt förbättra. Det var den stora drivkraften, och 
det är det fortfarande. 

2 – För mig är det viktigt att förankra i verk-
samheten och det var något av det första jag 

drev igenom som prefekt. Det är i allra högsta grad 
kollegialt men det är jag som prefekt som driver 
frågorna.

– Du måste få med dig hela laget för att kunna 
prestera optimalt, samtidigt måste du ha många 
stjärnor. Min roll är fotbollstränarens, att få ihop la-
get. Det är helt klart att det finns någon slags linje, 
men den linjen ska vara stödd av kollegialiteten.

inom olika områden.
– För att lyckas krävs det att de pengar 

som kommer in inte omedelbart delas 
ut till enskilda personer. 

Här arbetar institutionerna vid univer-
sitetet lite olika och åsikterna går också 
isär om hur man ska göra. Karin Fors-
berg Nilsson menar att det är nödvän-
digt med gemensamma medel för att 
kunna jobba långsiktigt.

– Det här är en av de strategiska frå-
gorna som det är viktigt att jobba med 
som prefekt, men också för institutions-
styrelsen, säger hon.

Även Staffan Svärd och Jenny Eriks-
son Lundström behåller de gemensamma 
medlen för strategiska satsningar.

– Hos oss är forskningsanslagen gan-
ska ojämnt fördelade just nu. Vi använ-
der gemensamma pengar bland annat 
för att fler ska få möjligheter att forska. 
Det är också en del i att vara ett bra uni-
versitet, menar Staffan Svärd.

– Jag tror att vår situation liknar er, 
trots att vi är en liten institution, säger 
Jenny Eriksson Lundström och fortsätter:

– Vi har strategiska medel som jag vär-
nar och vill sätta i spel. Det är viktigt att 
skapa en miljö där alla ser ett värde i att 

jobba tillsammans, då kan man komma 
framåt i de strategiska frågorna. 

Att vardagen för en prefekt innebär 
mycket administration och förvaltning 
som tar tid från de strategiska frågorna 
blir tydligt när samtalet kommer in på de 
administrativa stödsystemen. Här finns 
en hel del att göra för att förbättra pre-
fekternas arbetssituation, menar de.

– Man måste utveckla de administra-
tiva systemen så att vi kan ägna mer tid 
till strategiskt ledarskap i stället för att 
sitta och klicka i olika rutor på skärmen, 
säger Karin Forsberg Nilsson.

STAFFAN SVÄRD SER OCKSÅ ett problem 
med delegationsordningen. 

– Den är över tre sidor lång och listar 
allt du är ansvarig för och inte får dele-
gera som prefekt. Man måste få delegera 
mer och inte behöva fastna i adminis-
trativa grejer. Det är det här som är den 
stora fällan för prefekterna. 

– Långsiktighet och tydlig internkom-
munikation blir allt viktigare, särskilt ef-
tersom vi har en mindre administration, 
säger Jenny Eriksson Lundström.

– Vi behöver till exempel svara på re-
misser och annat lika snabbt som en in-
stitution som är uppbyggd för att serva 
flera hundra medarbetare.

Staffan Svärd menar att universite-
tet borde titta närmare på hur man kan 
underlätta prefekternas arbetssituation. 

– Det är vi som har ansvar för att ge-
nomföra förändringar och fixa saker på 
institutionerna, men det finns ingen fix-
are för oss prefekter.
Josefin Svensson

Sidan 6
Läs rektors svar på 
nästa sida om hur 
universitetet  
jobbar vidare  
med ledning  
och  styrning.

STAFFAN SVÄRD: 
”Det är vi som har ansvar  

för att genomföra förändringar 
och fixa saker på institutionerna, 

men det finns ingen fixare 
för oss prefekter.”

1. VARFÖR TACKADE DU  
JA TILL UPPDRAGET SOM  
PREFEKT?
2. HUR SER DU PÅ LINJESTYR-
NING OCH KOLLEGIALITET? 
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
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ANNIKA  
HELLSTRÖM,  
läkare.
– Just nu är det 
ganska mycket 
som är oklart, 
men det känns 
spännande och 
intressant. 

SOFIA DIDERHOLM,  
psykolog och verksam-
hetsledare. 
– Det känns roligt. Att vi 
får en närmare koppling 
till akademin kan förhopp-
ningsvis innebära att det 
blir enklare att samarbeta 
och ta del av aktuell forsk-

ning. Vi får också kortare kontaktvägar till de 
vi jobbar med. Jag ser bara möjligheter. 

Från och med den första oktober 
blir Studenthälsans hälsovårds-
mottagning en del av Uppsala uni-
versitet. Motionsverksamheten 
för studenter kommer att utredas i 
särskild ordning. 

– Vi ville ta ett helhetsgrepp om den 
förebyggande studenthälsovården för 
att upprätthålla kvaliteten och se till att 
verksamheten drivs på ett ändamålsen-
ligt sätt, säger Eva Söderman, tillförord-
nad direktör för Studenthälsan i Uppsala. 

Enligt högskoleförordningen ska uni-
versitet och högskolor erbjuda studen-
terna förebyggande hälsovård för att 
främja fysisk och psykisk hälsa. Hittills 
har Uppsala universitetet haft ett av-

tal med Studenthälsan om hälsovård. 
Verksamheten har finansierats i huvud-
sak med bidrag från Uppsala universitet 
och med avgifter för motionsaktiviteter 
och besök på mottagningen. 

– Studenthälsans organisation har 
inneburit oklarheter kring bland annat 
ansvaret för huvudmannaskap och eko-
nomi, förklarar Eva Söderman.

En utredning presenterade förra året 
förslag på hur man skulle kunna gå vidare. 

– Ett alternativ var att upphandla 
tjänster, men universitetet beslutade 
istället att införliva hälsovårdsmottag-
ningen i sin egen organisation för att 
säkra kvaliteten och få bättre kontroll 
över verksamheten, säger Eva Söderman. 

Verksamhetsövergången kommer att 

ske den första oktober. Det innebär att 
hela Studenthälsans mottagning lyfts 
över till universitetet och blir en enhet 
inom studentavdelningen vid universi-
tetsförvaltningen. För studenterna blir 
det inga förändringar, förutom att be-
söken på mottagningen blir avgiftsfria. 

– Studenthälsan kommer att fortsätta 
jobba främst med förebyggande studie-
relaterad hälsovård, som till exempel 

Studenthälsovård  
i egen regi

AKTUELLT

De tolv 
medarbe-

tare som 
jobbar på 
Student-

hälsans 
hälsovårds-
mottagning 
blir från och 

med i höst 
anställda 

vid Uppsala 
universitet.

”Studenthälsan kommer  
att fortsätta jobba främst 
med förebyggande studie-
relaterad hälsovård.”

I Uppsala universitets remissvar till 
Kåre Bremers betänkande ”Utveck-
lad ledning vid universitet och hög-
skolor” står det att universitetet ska 
fortsätta sitt utvecklingsarbetet med 
att utforma den mest lämpliga orga-
nisationen för att behålla och stär-
ka positionen som ett ledande forsk-
ningsuniversitet. Man väljer därför 
att inte ta ställning till de enskilda 
förslag som läggs fram om till exem-
pel prefektstyre och de akademiska 
ledarnas situation. Sådana ställnings-
taganden ska föregås av grundlig be-
redning inför eventuella förändring-
ar i universitetets arbetsordning, 
heter det i remissvaret.

1 Hur jobbar universitetet vida-
re med frågorna om ledning och 
styrning som lyfts i utredningen?

– Jag ser betänkandet som ett dis-
kussionsunderlag för att ge en bild 
av hur läget ser ut och för att vi ska 
kunna föra en intern diskussion 
kring hur vi får ett vitaliserat kol-
legialt styre med starkt studentin-
flytande. Vi har fört en diskussion 
kring detta under våren i flera oli-
ka grupperingar, bland annat i aka-
demiska senaten, vid prefektmöten, 
dekaninternat och i konsistoriet. 

2 Hur ser du på det akademiska 
ledarskapets utmaningar?

– I våra diskussioner blir det tyd-
ligt att prefektens ledarskap är otro-
ligt viktigt, särskilt vid ett brett uni-
versitet som vårt. Tittar man på 
delegationsordningen så är det väl-
digt mycket som ligger på prefek-
terna. De har en arbetssituation och 
rollfördelning som kan se väldigt oli-
ka ut vid olika institutioner och ve-
tenskapsområden. Här är våra mö-
ten med prefekterna viktiga för att 
fånga upp vad vi behöver utveckla. 

3 Hur kan man vitalisera det kolle-
giala ledarskapet?

– Genom att hela tiden föra en 
diskussion i olika grupper kring hur 
vi behöver utveckla verksamheten. 
Det finns ett ständigt behov av för-
ändring som vi måste diskutera och 
bemöta och här har utredningen tjä-
nat sitt syfte i att starta en diskus-
sion.  Josefin Svensson 

” Prefektens  
ledarskap är  
otroligt viktigt”

HALLÅ DÄR 
EVA ÅKESSON, rektor. 
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TINA  
SVENSSON,  
receptionist. 
– Jag håller fort-
farande på att 
bearbeta det 
och har många 
funderingar, 
men det blir 
nog bra när allt 
är klart. 

VAD TYCKER DU OM ATT STUDENTHÄLSANS HÄLSOVÅRDS- 
MOTTAGNING BLIR EN DEL AV UPPSALA UNIVERSITET?
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TOBIAS  
WASSERMAN, 
kurator. 
– Jag ser på det 
med tillförsikt. 
Allting har ju 
för- och nack-
delar, men ef-
tersom vi inte 

varit i den här situationen tidigare så 
får vi se hur det blir. 
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På mot-
tagningen 

jobbar man 
framför allt 

förebyg-
gande med 
rådgivning 

och samtal.

VAD TYCKER DU OM ATT STUDENTHÄLSANS HÄLSOVÅRDS- 
MOTTAGNING BLIR EN DEL AV UPPSALA UNIVERSITET?

stresshantering, individuella samtal 
och rådgivning. 

FÖR PERSONALEN KAN ÖVERGÅNGEN 
däremot medföra en del förändringar 
när de får en ny arbetsgivare.

– Förhandlingarna med Arbetsgi-
varverket är ännu inte genomförda, 
vilket innebär att alla detaljer inte är 
klara i dagsläget. Men vi ska försöka 
införa så få förändringar som möjligt, 
både i organisationen och för perso-
nalen, säger Eva Söderman. 

Studenthälsan i Uppsala bedriver 
även motionsverksamhet som också 
är en del av den förebyggande stu-
denthälsovården. 

– Universitetet kommer att utreda 
former och finansiering för student-
motionen i ett särskilt projekt, säger 
Eva Söderman. 

För att kunna bedriva motions-
verksamhet för studenter i egen regi 
måste universitetet kunna ta betalt 
för träningskort. Man har därför an-
sökt om ett så kallat avgiftsbemyndi-
gande, men vid Universens presslägg-
ning hade ännu inget svar inkommit 
från utbildningsdepartementet. 
Josefin Svensson

Uppsala universitet har i år fått 
den största tilldelningen av medel 
från Universitets- och högskolerå-
det (UHR) för Erasmusutbyten för 
personal och studenter. 

– Tilldelningen baseras på hur många 
som reser iväg vilket betyder att vi ligger 
etta i Sverige när det gäller hur mycket 
stipendiemedel vi betalar ut till studen-
ter, praktikanter, lärare och personal som 
åker på Erasmusutbyten, berättar Noelia 
Ollvid, handläggare vid internationella 
kansliet på studentavdelningen. 

DE SENASTE FEM ÅREN har antalet utre-
sande Erasmusstudenter från Uppsala 
universitet ökat med 23 procent. Anta-
let utresande praktikanter har gått från 
sju till 70 personer, en ökning som ver-
kar hålla i sig enligt Noelia Ollvid.

– Vi har jobbat hårt, både centralt och 
ute på institutionerna, för att öka mo-

biliteten. Bland annat har vi gått ige-
nom våra utbytesavtal för att se vilka 
som fungerar bäst och genomfört mark-
nadsföringsinsatser. 

Under läsåret 2017/18 räknar man 
med att skicka ut omkring 555 stipen-
diater. Även administrativ personal och 
lärare har möjligheter att åka på utby-
ten. Hittills under innevarande läsår har 
omkring 40 medarbetare rest ut.

 – Vi skulle kunna skicka många fler 
och har aldrig nekat någon som sökt ett 
stipendium. De allra flesta som kommer 
tillbaka säger att de fått ny inspiration. 
De skapar nya kontakter, förbättrar sina 
språkkunskaper och får perspektiv på den 
egna verksamheten, säger Noelia Ollvid.

DE FLESTA SOM RESER på ett Erasmusut-
byte för första gången åker på en så kall-
lad ”Staff Week”. Det är en organiserad 
temavecka där ett värduniversitet väl-
komnar inresande personal från andra 

lärosäten under några dagar. Men man 
kan också organisera ett eget utbyte vid 
ett universitet som är anslutet till Eras-
musprogrammet. 

– Jag hoppas att fler tar chansen, man 
kan söka löpande under året och det finns 
goda möjligheter att få resa iväg, säger 
Noelia Ollvid.
Josefin Svensson

Läs mer om kompetensutvecklingen 
genom internationella utbyten på med-
arbetarportalen: mp.uu.se

Internationella 
utbyten ökar 

Noelia Ollvid, 
handläggare vid 

internationella 
kansliet. 

FO
TO

: J
O

S
EF

IN
 S

V
EN

SS
O

N

Från och med den första april ska 
statliga myndigheter ta fram prak-
tikplatser för nyanlända arbetssö-
kande och för personer med funk-
tionsnedsättningar. 

– Vår ambition är att Uppsala 
universitet ska vara en av de bästa 
myndigheterna i det här arbetet, 
säger Hooshang Bazrafshan vid 
personalavdelningen. 

Uppdraget att tillhandahålla praktikplat-
ser kommer från regeringen och sam-
ordnas via Arbetsförmedlingen som ska 
matcha praktikanterna med de platser 
som erbjuds. Enligt regeringen ska stat-

Praktikplatser sökes
liga myndigheter sammanlagt ta emot  
1 000 nyanlända personer per år. 

– För Uppsala universitets del inne-
bär det att vi ska kunna erbjuda cirka 
30 praktikplatser per år, säger Hooshang 
Bazrafshan, mångfaldsspecialist vid per-
sonalavdelningen som ansvarar för upp-
dragets genomförande vid Uppsala uni-
versitet. 

Syftet med praktiken för nyanlända är 
att utveckla kunskaperna i svenska och 
öka kännedomen om arbetet vid statliga 
myndigheter. För personer med funk-
tionsnedsättningar är målet att praktiken 
ska ge olika typer av arbetslivserfarenhet. 

– Vår ambition är att Uppsala uni-

Kan du ta emot  
en praktikant?

 Anmäl intresse till personalavdelning-
en via funktionsadressen:  
praktikant@uadm.uu.se

 Formulär för intresseanmälan finns 
på medarbetarportalen: mp.uu.se/web/
info/anstallning/praktikplatser 

versitet ska vara en av de bästa myndig-
heterna i det här arbetet. För att vi ska 
lyckas är det viktigt att både stöd- och 
kärnverksamheten engagerar sig i mot-
tagandet av praktikanter, säger Hoos-
hang Bazrafshan.

Arbetet har redan fått en bra start, 
menar han:

– Dagen efter att information om mot-
tagandet av praktikanter publicerades på 
medarbetarportalen hade vi redan fått 
in flera intresseanmälningar. 

Förhoppningsvis kan de första prakti-
kanterna vara på plats efter sommaren. 

Programmen sträcker sig över en tre-
årsperiod och ersättning till praktikan-
terna hanteras i Arbetsförmedlingens 
och Försäkringskassans regi. Vilken typ 
av praktikplatser som efterfrågas är dä-
remot inte specificerat i uppdraget. 

– Vi kan uppge vilken kompetenspro-
fil vi söker men det är Arbetsförmed-
lingen som sköter matchningen. Det kan 
handla om allt ifrån enklare jobb till mer 
avancerade uppgifter, säger Hooshang 
Bazrafshan.
Josefin Svensson

”För att vi ska lyckas är det viktigt att både stöd- och kärnverksamheten engagerar sig 
i mottagandet av praktikanter”, säger Hooshang Bazrafsha, mångfaldsspecialist vid 
personalavdelningen.
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AKTUELLT

Lönesättande 
samtal på gång 
Enligt ett nytt lokalt avtal introdu-
ceras lönesättande samtal vid de-
lar av Uppsala universitet från och 
med lönerevisionen 2016. Den 
nya ordningen berör i ett första 
skede omkring 400 medarbetare. 

Lönesättande samtal innebär att lönen 
bestäms direkt i samtal mellan medar-
betare och chef, istället för i förhand-
lingar mellan arbetsgivaren och facket. 

– Med lönesättande samtal sätts 
medarbetarens bidrag till 
verksamheten tydligare i 
fokus. Samtalet fokuse-
rar på dialogen mellan 
chef och medarbetare 
och ger möjlighet till ett 
sakligt samtal om sam-
bandet mellan arbets-
prestation och lön. Par-
terna anser också att det är 
de två som har den bästa kun-
skapen om medarbetarens resultat 
och det som sker på arbetsplatsen i var-
dagen som ska hantera lönesättningen, 
säger Louise Bodegård, tillförordnad 
personaldirektör.

PERSONALAVDELNINGEN HAR i förhand-
ling med Saco-S-rådet vid universitetet 
tagit fram en modell för lönesättande 
samtal. Den introduceras från och med 
lönerevisionen den första oktober 2016 
vid universitetsförvaltningen, UU Inno-

det här ska fungera, säger Per Sundman.
Det finns omkring 3 500 Saco-an-

slutna medarbetare vid Uppsala uni-
versitet men i det här skedet är det om-
kring 400 som berörs.

– Vi har ännu inte kommit överens 
om fortsättningen och det finns inget 
beslut om när det här ska börja gälla för 
hela universitetet, säger Per Sundman. 

Från arbetsgivarens sida är man po-
sitiv till att lönesättande samtal ska in-
troduceras vid fler verksamheter längre 
fram, men först ska den nya modellen 
utvärderas. Louise Bodegård betonar att 
det är viktigt att säkerställa att det finns 
förutsättningar för modellen vid de be-
rörda verksamheterna. 

– I dag vet vi att det inte finns det över-
allt. Även om förberedelsearbetet inför 
samtalet är detsamma som innan för-
handling med facket är det inte rimligt 
att en chef ska genomföra lönesättande 
samtal med till exempel 100 personer.
Josefin Svensson 

vation, Nationellt centrum för kvinno-
frid och internrevisionen.

– De principer vi enats om är bra, 
men det återstår att se hur det fung-
erar i praktiken och om medarbetarna 
känner att de fortfarande kan vända sig 
till oss, säger Per Sundman, ordförande 
i Saco-S-rådet vid Uppsala universitet.

ATT ÖVERGÅ TILL LÖNESÄTTANDE samtal är 
något som har varit på gång under en läng-
re tid. Redan i avtalsrörelsen 2010 ena-

des Arbetsgivarverket och  Saco-S 
om att lönesättande samtal ska 

vara huvudmodellen vid löne-
revisioner inom staten. Uni-
versitet och högskolor har 
fram till den första januari 
i år varit undantagna från 
den här modellen, men nu 

är det alltså lönesättande sam-
tal som gäller för medlemmar, 

om inte de lokala parterna kom-
mer överens om annat. 

– Vi har haft det här undantaget ef-
tersom vi bedömt det som svårt att ge-
nomföra lönesättande samtal vid univer-
sitetet. Vi har ett system med kollegialt 
ledarskap där chefer, till exempel pre-
fekter, rekryteras bland kollegor för att 
vara chef under en kortare period. 

– Många har inte heller de resurser 
som krävs för att genomföra de samtal 
som skulle behövas. Det är därför vik-
tigt att hitta former som ger stöd för att 

1 Hur förbereder man sig för ett 
lönesättande samtal? 

– Som medarbetare kan man ta 
del av den information som finns 
och delta i de utbildningar som er-
bjuds. Man kan också informera sig 
om universitetets bedömningsom-
råden, lönekriterier och den löne-
statistik som tas fram inför varje lö-
nerevision.

2 Hur ser processen ut?
– Utgångspunkten är att det lö-

nesättande samtalet genomförs 
vid två olika tillfällen för att ge tid 
till reflektion och för att eventu-
ellt rådgöra med Saco-S-rådet. Vid 
det första samtalet diskuteras ar-
betsuppgifter och arbetsprestatio-
nen bedöms. Återkoppling till an-
dra samtal kan också göras. Chefen 
motiverar sedan sina bedömningar 
och presenterar den nya lönen. Ef-
ter skälig tid för eftertanke träf-
fas medarbetaren och chefen igen 
för att avsluta dialogen och under-
teckna en skriftlig överenskom-
melse. Om man är överens om den 
nya lönen kan dialogen avslutas re-
dan vid det första samtalet.

3 Vad händer om man inte kom-
mer överens?

– Om man inte lyckats enas ef-
ter två samtal fortsätter dialogen 
i ett så kallat fyrpartssamtal. Det 
innebär att en representant från 
personalavdelningen och en från 
Saco-S-rådet medverkar. 

– Representanternas uppgift är 
att granska processen och säker-
ställa att samtalet har följt den mo-
dell som parterna enats om. Deras 
uppgift är också att vara ett stöd 
för båda parter i syfte att de ska 
komma överens om ny lön. 
 
4 Hur fungerar det när medarbe-
tare på samma arbetsplats får sin 
nya lön via olika modeller?

– Det är efter förberedelsearbe-
tet inför att ny lön ska sättas om 
skillnaden uppstår. Chefen kom-
mer i vissa fall ha lönediskussionen 
med facken och i annat fall direkt 
med medarbetaren.
Josefin Svensson 

Mer information finns på mp.uu.se

Förbered  
ditt samtal 

HALLÅ DÄR 
ANNIKA BERGVALL, 
hr-strateg vid personalavdelningen.

FO
TO

: J
O

S
EF

IN
 S

V
EN

SS
O

N

”Med lönesättande samtal sätts med-
arbetarens bidrag till verksamheten 
tydligare i fokus”, menar Louise Bode-
gård, tillförordnad personaldirektör.
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Bara för Saco-S- 
medlemmar
n För närvarande finns inte lönesättan-
de samtal som huvudmodell för de övri-
ga två arbetstagarorganisationerna som 
är representerade vid universitetet, OFR 
och Seko.

Per Sundman
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Den 27 maj var det återigen dags 
för vårpromotion. Eftersom uni-
versitetshuset är under renove-
ring fick de 154 nya doktorerna 
och de 26 jubeldoktorerna promo-
veras i Uppsala domkyrka. 

Domkyrkan är fylld till i princip sista 
platsen och stämningen är högtidlig. 
Årets vårpromotion är den största se-
dan universitetet införde vår- och höst-
promotioner år 2000. Det är inte första 
gången som promotionen genomförs i 
domkyrkan, men det var ett tag sedan 
sist. Närmare bestämt 89 år sedan.

– Anledningen till att man höll promo-
tionen i domkyrkan 1927 var att univer-
sitetet firade 450-års jubileum. Man ville 
därför ha banketten i universitetsaulan, 
berättar akademiintendent Per Ström. 

Det var också i domkyrkan man höll 
promotionerna innan universitetshuset 
invigdes 1887. 

NÄR KLOCKAN NÄRMAR SIG kvart över tolv 
dämpas sorlet i kyrkorummet. Processi-
onen tågar in till orgelmusik, en av för-
delarna med att förlägga promotionen 
till domkyrkan. 

Elisabeth Schold Linnér, nybliven dok-
tor i datoriserad bildanalys, blev dock lite 
tveksam när hon fick veta att promotio-
nen skulle ske i domkyrkan. 

– Det var blandade känslor. Jag tycker 
att religion och universitetet ska hållas 
isär, men när jag fick veta att det inte 
skulle genomföras någon religiös cere-
moni kändes det bra. 

– När vi hörde att det var nästan 90 

år sedan promotionen hölls här i dom-
kyrkan kändes det väldigt unikt. Det är 
ju också en väldigt maffig inramning, sä-
ger Josefin Dahlbom, som doktorerat i 
neurovetenskap. 

Tack vare strategiskt utplacerade stor-
bildsskärmar kan även de besökare som 
sitter i bänkarna bakom pelarna följa med 
i ceremonierna. Efter rektor Eva Åkes-
sons tal, där hon bland annat tar upp uni-
versitetets förslag om att inrätta en natio-
nell stipendiefond för utomeuropeiska 
studenter, håller professor Tor Broström 
en föreläsning på temat klimat och kul-
turvård. Den traditionsenliga promo-
veringen tar sedan vid, ackompanjerad 
av musik framförd av Kungliga Akade-
miska kapellet och dånande kanonsalut. 
Josefin Svensson

Promotion i nygammal lokal

Tack vare flera 
storbildsskärmar 
kunde besökarna 
följa promotio-
nen i detalj. 

Per Ström, akademiintendent och ceremo-
nimästare, och Gabriella Almqvist, biträ-
dande akademiintendent, stämmer av.

Rektor Eva 
Åkesson och 

Stig Ström-
holm, som 

framförde ju-
beldoktorernas 

tack. Han talade 
bland annat om 

att doktorsdi-
plomet innebär 
en trohetsplikt 

mot sanning, 
rätt och  

humanitet. 
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30 ÅR 
I RIKETS 
TJÄNST

I mitten av maj fick 
50 medarbetare vid 
Uppsala universitet 
ta emot NoR-
utmärkelsen i form 
av en guldmedalj, 
guldklocka 
eller kristallskål. 
Utmärkelsen får de 
för 30 år av nit och 
redlighet i rikets tjänst.

PÅ JOBBET 
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A
INGER ALGÅRD-ALMGREN, bibli-
otekarie vid universitetsbiblio-
teket. 
ANNA RASK-ANDERSEN, profes-
sor i yrkesmedicin.
SVANTE AXELSSON, pedagogisk 
utvecklare vid universitetsför-
valtningen.

B
ANNA-KRISTINA BRUNBERG, uni-
versitetslektor vid institutionen 
för biologisk grundutbildning.
LARS BURMAN, överbibliotekarie 
vid universitetsbiblioteket.
YLVA BÄCKLUND, enhetschef vid 
universitetsförvaltningen.

E
PER-ANDERS EDIN, professor i  
arbetsmarknadsrelationer.
JEAN MURRAY-EIDESTEDT, syste-
madministratör vid universitets-
förvaltningen.
FREDRIC ERICSON, professor i 
materialvetenskap.

F
OLA FEURST, universitetslektor 
vid företagsekonomiska  
institutionen.
SUZANNE FÄLTMAN, ekonomi-
assistent vid institutionen för 
nordiska språk.

G
HÅKAN GABRIELSSON, IT-tekniker 
vid universitetsförvaltningen.
STEFAN GUNNARSSON, förste 
forskningsingenjör vid  
Evolutionsbiologiskt centrum.
LEIF GUSTAFSSON, förste forsk-
ningsingenjör vid institutionen 
för fysik och astronomi.
 
H
ELISABETH HALLMÉN, kursadmi-
nistratör vid företagsekonomis-
ka institutionen.
THÉRÈSE HARTMAN, pedagogisk 
utvecklare vid universitetsför-
valtningen.
GUNILLA HEDÉN, kursadministra-
tör vid institutionen för kvinnors 

och barns hälsa.
AGNETA HORTLUND, ekonomi-
samordnare vid institutionen  
för farmaceutisk biovetenskap.

J
KERSTIN JEPPSSON, forskningsin-
genjör vid institutionen för  
ekologi och genetik.
TRYGVE JOHANSEN, tekniker vid 
Biomedicinskt centrum.

L
ROLF LARSSON, professor i  
klinisk farmakologi.
SUNE LARSSON, professor i  
ortopedi.
MOHAMMAD LATIFI, universitets-
lektor vid företagsekonomiska 
institutionen.
ELISABETH LEHRBERG, universi-
tetslektor vid juridiska institu-
tionen.
CAROLINE LIBERG, professor i  
utbildningsvetenskap.
MAGNUS LIDÉN, forskare vid  
Evolutionsbiologiskt centrum.

PER LINDÉ, IT-strateg vid  
universitetsförvaltningen.
ROLAND LINDH, professor i  
teoretisk kemi.

M
BJÖRN MELANDER, professor i 
svenska språket.
GABRIEL MICHANEK, professor i 
miljörätt.
RIGMOR MOBERG, kursadminis-
tratör vid institutionen för  
nordiska språk.
KARIN MODIN, kursadministratör 
vid institutionen för folkhälso- 
och vårdvetenskap.
NAZEEM SEYED-MOHAMED, uni-
versitetslektor vid företagseko-
nomiska institutionen.

N
JOAKIM NIVRE, professor i  
datorlingvistik.
ERIK NOREEN, universitetslektor 
vid institutionen för freds- och 
konfliktforskning.
LEIF NYHOLM, professor i vid i 

nstitutionen för kemi-Ångström.

O
LARS OESTREICHER, universitets-
lektor vid institutionen för  
informationsteknologi.
 
P
STEFAN PÅLSSON, universitets-
adjunkt vid institutionen för  
informationsteknologi.

R
VIRVE RAAG, universitetslek-
tor vid institutionen för moder-
na språk.
GUNILLA RANSBO, universitets-
adjunkt vid institutionen för  
moderna språk.
TORE RISCH, professor i ADB.

S
MADELEINE SULTÁN SJÖQVIST, 
universitetslektor vid Hugo  
Valentin-centrum.
RYSZARD SLIWINSKI, universitets-
adjunkt vid filosofiska institu-
tionen.
MERVI SVENSSON, ekonomibi-
träde vid institutionen för medi-
cinsk biokemi och mikrobiologi.
LENA SÄTERBERG, studie- 
och karriärutvecklare vid 
universitetsf örvaltningen.
SUSANNE SÖDERBERG, adminis-
trativ samordnare vid institutio-
nen för kemi-Ångström.

T
MARIANNE TUOMINEN, universi-
tetsadjunkt vid institutionen  
för pedagogik, didaktik och  
utbildningsstudier.

V
KARIN VALEGÅRD, forskare vid  
institutionen för cell- och  
molekylärbiologi.
MALGORZATA MOCZYDLOWSKA-
VIDAL, professor i tillämpad 
mikropaleontologi.

Ö
CARIN ÖSTMAN, universitetslek-
tor vid institutionen för  nordiska 
språk.
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Utmärkelserna delades ut den 
13 maj av rektor Eva Åkesson.



UNIVERSEN 3 — 201612

FORSKNING

Tack vare sociala medier har 
det blivit lättare att nå ut med 
sin forskning, men samtidigt 
är det fritt fram för påhopp 
och osaklig kritik. För Lisa 
Söderström ledde det till att 
ordningsvakter fanns på plats 
vid hennes disputation i kli-
nisk nutrition. 

– Allmänheten var välkommen och vi 
ville ju föra en vetenskaplig diskussion. 
Men vi var rädda för att det skulle bli 
osakliga påhopp som det hade varit både 
i min arbetsmejl och i sociala medier, 
säger Lisa Söderström, forskare vid 
Centrum för klinisk forskning i Väs-
terås som nyligen disputerat vid Upp-
sala universitet.

Hennes avhandling handlar om äldre 
och undernäring och en av artiklarna 
skapade debatt. Den visar att medelål-
ders och äldre friska personer som äter 

” Jag välkomnar diskussion 
men inte påhopp”

AVHANDLINGEN SKAPADE DEBATT

en kost med hög andel mättat fett löper 
större risk för undernäring tio år senare. 

I pressmeddelandet som skickades 
ut kommenterar hon resultaten och sä-
ger att de är intressanta ”eftersom det är 
många personer som äter enligt högfett-
sdieter, exempelvis LCHF”.

REAKTIONERNA PÅ DEN formuleringen var 
många och byggde egentligen på ett miss-
förstånd. 

– Jag har inte studerat äldre som äter 
LCHF utan jag har studerat medelål-
ders och äldre individer i normalbefolk-
ningen. Det försökte jag förklara, men 
det ville de inte ta till sig. Det här var 
forskningsfusk, tyckte de, och samar-
bete med sockerindustrin. Mina statis-
tiska analyser ifrågasattes också.

Hon försökte bemöta kritiken via e-
post. När hon inte fick något svar ringde 
hon istället upp för att ta diskussionen.

– Jag kom fram till att ingen av dem 
hade läst min avhandling eller artikeln, 
utan de hade bara läst pressmeddelan-
det. De var väldigt inriktade på att för-
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kasta vetenskapen och det var svårt att 
föra en diskussion.

SOM TUR VAR BLEV disputationen en lugn 
tillställning och ordningsvakterna be-
hövde inte avvisa någon av besökarna.

– Det var en trevlig vetenskaplig dis-
kussion och ingen av de här personerna 
dök upp vad jag såg i alla fall. Men de 
var välkomna och det sa jag till dem. 
Det hade varit roligt om vi kunde haft 
en vetenskaplig diskussion om det här 
och inte bara påhopp. 

Tommy Cederholm är professor i kli-
nisk nutrition och chef för forsknings-

gruppen i klinisk nutrition och metabo-
lism. Han skrev nyligen en debattartikel 
om faran i den osakliga debatten på soci-
ala medier, där ett helt forskningsfält kan 
ifrågasättas av självutnämnda experter.

– Speciellt inom vårt område finns det 
företrädare för olika rörelser kring ma-
ten som är väldigt aggressiva i sin fram-
toning och framhåller att de traditio-
nella vetenskapsföreträdarna inte vet 
vad de pratar om.

DET HÄR LEDER TILL en osäkerhet inte bara 
bland folk i allmänhet utan också bland 
politiker som beslutar om forskningssats-
ningar och livsmedelsstrategier. De kanske 
tvekar att satsa pengar på forskning som 
ifrågasätts, menar Tommy Cederholm.

– Det tycker jag är tragiskt eftersom 
det vi äter och kosten är en av de allra 
viktigaste faktorerna för folkhälsan. Det 
finns så otroligt mycket mer som vi be-
höver förstå kring maten, men vi kan 
inte göra det om vår metod och kun-
skap systematiskt ifrågasätts.
Annica Hulth

”Det finns så otroligt 
mycket mer som vi  
behöver förstå kring  
maten, men vi kan inte 
göra det om vår metod 
och kunskap systema-
tiskt ifrågasätts. ” 
Tommy Cederholm

Lisa Söderströms 
avhandling om äldre 
och undernäring 
skapade debatt, 
men det var svårt 
att föra en diskus-
sion med kritikerna, 
menar hon.
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Charlotte Platzer Björkmans fors-
kargrupp har förbättrat sitt rekord 
för en ny typ av tunnfilmssolcell. 
Hon fick också nyligen rambidrag 
på drygt 30 miljoner kronor från 
Stiftelsen för strategisk forskning 
för projektet ” Styrning av gradi-
enter i tunnfilmssolceller”. 

Har ni mycket att fira nu?    
– Ja, det känns väldigt roligt. 

Det femåriga rambidraget är ett 
projekt där professor Marika Edoff och 
min kollega Jonathan Scragg är medsö-
kande så forskningsprojektet omfattar 
både CIGS- och CZTS-solceller. 

Vad är skillnaden mellan sol-
cellerna?

– Skikten i CIGS-solcellerna 
består av ämnena indium, gallium, kop-
par och selen. De har en verkningsgrad 
på över tjugo procent i labbet, men in-
dium och gallium är dyra  och solcel-
lerna skulle kunna bli ännu billigare om 
dessa kan ersättas. 

– Vad vi strävar efter är att få samma 

prestanda med andra billigare ämnen 
för att få ner den slutgiltiga elkostna-
den. I CZTS-solceller byter vi ut kärnan 
till zink, tenn och svavel men behåller 
koppar. I dessa har vi nyligen uppnått en 
verkningsgrad på 9,0 procent genom att 
byta ut det tunna skiktet av kadmium-
sulfid mot ett skikt med zink, tenn och 
syre, vilket dessutom gör cellerna mer 
miljövänliga.

Och nu har ni dessutom lyck-
ats slå det rekordet?

– Ja, efter att ha blandat in 
ämnet selen har vi nyligen uppnått en 
verkningsgrad på 9,7 procent. Det är re-
kord för Ångströmlaboratoriet, världs-
rekordet är däremot på 12,6 procent.

Vad händer nu?
– Rambidraget gör det möj-

ligt att anställa fler doktoran-
der och intensifiera vår experimentella 
verksamhet. Vi ska också skaffa en pro-
fileringsanalysutrustning istället för att 
skicka iväg prover för analys. 
Anneli Björkman

Nya medievanor kan förklara att 
ordförståelsen har minskat bland 
unga som skriver Högskoleprovet. 

– De ord vi undersöker stöter 
man på i dagspress, men i dag lä-
ser unga i hög utsträckning andra 
typer av texter, säger David Hå-
kansson, forskare vid institutionen 
för nordiska språk.

Tillsammans med Anna Wallberg Gus-
tafsson, forskare vid Lunds universitet, 
studerar han förändringar i ordförstå-
else under åren 2000–2011. 

– Genom att analysera testresultat 
från Högskoleprovet har vi fått svar från 
900 000 provdeltagare och kan jämföra 
olika åldrar, studiebakgrund och geogra-
fisk hemvist, berättar David Håkansson.

Undersökningen är inte klar än, men 
redan nu syns en tydlig trend: Klyftorna 
ökar mellan olika grupper när det gäller 
ordförståelsen. Äldre och medelålders 
klarar sig fortsatt bra, medan resultaten 
sjunker bland dem som är under 25 år.

EN FÖRKLARING KAN VARA att medievanor-
na har förändrats de senaste åren. Statis-
tik från SOM-institutet visar att läsning 
av morgontidningar minskade radikalt 
i mitten av 2000-talet, både i gruppen 
födda 1977–1989 och gruppen födda 
1990–1998.

– De ord man stöter på i dagspress är 
en viktig typ av ord som testas i Högsko-
leprovet. Testpersonerna har med andra 
ord minskade möjligheter att komma 
i kontakt med de här orden, säger Da-
vid Håkansson.

HAN ÄR NOGA MED att påpeka att det inte 
handlar om att den språkliga förmågan 
har blivit sämre bland unga. Snarare an-
vänder de ord som är vanliga i andra tex-
ter, till exempel i bloggar och diskus-
sionsforum på nätet.

David Håkanssons och Anna Wall-
berg Gustafssons undersökning är en 
uppföljning av ”Språkklyftan” från 

1970-talet och pekar på att språkklyf-
tor finns än i dag. 

– Om man tycker att de här orden 
är viktiga och angelägna får man se till 
att de når ut. Annars får vi ett specia-
listspråk och ett vardagsspråk och det 
är ett demokratiskt problem, säger Da-
vid Håkansson.
Annica Hulth

4 FRÅGOR… TILL CHARLOTTE PLATZER BJÖRKMAN
professor i fasta tillståndets elektronik.

Rekord för solcellsforskare

1

2

3

Ordförståelsen ändras med tiden
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Cellulosa-nanofibrer.

4

”Vi strävar efter att få samma prestanda 
med andra billigare ämnen”, säger Char-
lotte Platzer Björkman. 

Pappersfilter kan rena 
vatten från virus 
n Ett nytt pappersfilter kan rena vat-
ten från virus, även de svåraste och 
mest smittsamma. Därmed blir det 
lättare att minska smittspridningen 
och få tillgång till rent dricksvatten. 
Det så kallade tusenbladsfiltret är 
framställt av forskare inom nanotek-
nologi vid Uppsala universitet. Det 
består av cellulosa-nanofibrer och 
har en unik skiktad inre struktur. 

– Vårt mål är att utveckla ett filter-
papper som tar bort även de tuffaste 
virus från vatten lika lätt som man 
brygger kaffe, säger Albert Mihrany-
an, professor i nanoteknologi.

Allvarlig kritik mot EIT 
n European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) är inte tillräck-
ligt effektiv, konstaterar Europeiska 
revisionsrätten. EIT är EU:s institu-
tion för främjande av innovationer 
inom forskning och högre utbildning 
i Europa. Verksamhetens kärna är 
så kallade Knowledge and Innova-
tion Communities (KIC) – stora kon-
sortier med partner från universitet, 
forskningsinstitut och näringsliv. Re-
visorerna påtalar bland annat att det 
råder hög personalomsättning, vil-
ket kan tyda på problem i ledarska-
pet, och att näringslivet inte involve-
ras på det sätt som var avsett. 

Central tjänst för  
lagring av data
n Ett system för permanent och sä-
ker lagring av forskningsdata har ta-
gits fram och erbjuds forskare vid 
Uppsala universitet. 

– Redan nu har vi en pilotstu-
die på gång där flera institutioner 
är involverade, men om ungefär ett 
halvår ska det nya systemet vara på 
plats, säger Mia Lindegren, IT-chef.

IT-avdelningen har fått i uppdrag 
att driftsätta och supporta den nya 
tjänsten och i styrgruppen finns en 
representant från varje vetenskaps-
område.

Unga läser mindre dagstidningar, vilket visar sig i Högskoleverkets test  
av ordförståelse.

Genusvetenskap får 
egen forskarutbildning
n Från och med hösten 2016 finns en 
forskarutbildning i genusvetenskap 
vid universitet. Ända sedan 2003 
har det funnits doktorander verk-
samma vid Centrum för genusveten-
skap, men dessa har varit inskrivna 
vid andra institutioner och alltså va-
rit ”delade” mellan genusvetenskap 
och ett annat ämne.
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Med koll 
på den 

mänskliga 
faktorn
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ÅR VARDAG SVÄMMAS NUMERA 
över av avancerad teknik och vi 

är många som någon gång känt oss 
förbryllade över svåranvända prylar 

och system. Hur tekniken ska utfor-
mas för att bäst uppfylla våra behov är 

centralt för forskningsområdet männis-
ka-maskininteraktion. En av utmaning-

arna är att förmå teknikerna att designa 
pålitligare och mer användbar teknik. Det 

menar professor Anders Jansson som leder 
den nybildade forskargruppen ”Technolo-

gy in Human Reasoning” vid institutionen 
för informationsteknologi.

– Ofta tar man fram ny digital teknik och 
tror att det bara är att sätta igång systemen så 

förstår folk hur de ska använda dem. Men så är 
det ju inte. Det krävs forskning även på männis-

kan i de tekniska miljöerna. För vi vet inte hur 
människor upplever eller framförallt hur de upp-

träder och beter sig i en miljö där de inte har be-
funnit sig förut.

Som tidigare kognitionspsykolog har han lång erfa-
renhet av att studera hur människor gör bedömningar, 
löser problem och fattar beslut. Men vår flexibilitet 
har begränsningar, vilket enligt Anders Jansson gör det 
nödvändigt att analysera våra förmågor och erfaren-
heter för att den nya tekniken ska komma till nytta. 
För detta använder han så kallad kollegial verbalise-
ring, en metod han själv utvecklat.

– Metoden går ut på att vi filmar yrkesverksamma 
när de jobbar med att exempelvis lösa en spårkonflikt 
när ett tåg är försenat. Därefter visar vi filmen för de 
som medverkat, men också för deras nära kollegor som 
inte deltagit aktivt men har erfarenhet av samma ar-
betsuppgifter och system. Vi kan sedan jämföra de-
ras beskrivningar och får ett underlag som är mindre 
subjektivt än om bara de aktivt medverkande hade 
berättat sin version. 

EFTER DATAINSAMLINGEN ANALYSERAR forskarna beho-
vet av arbetsstöd och skissar på tänkbara arbetssätt. 
Resultaten översätts till designförslag som sedan åter-
ges i digitala gränssnitt med skräddarsydda menyer för 
olika arbetsfunktioner. Bland de yrkesgrupper Anders 
Jansson jobbat med finns såväl kontorsarbetare som 
personer verksamma inom medicin, processindustri, 
kärnkraft och förare av fordon och farkoster.

Nu väntar ett nytt projekt med fokus på framtidens 
styrning av tågtrafiken i Sverige. Det är ett forsknings-
samarbete mellan Trafikverket och bland annat KTH, 
Blekinge tekniska högskola och Linköpings universi-
tet som går under namnet ”Kapacitet i järnvägstrafi-
ken”. Uppgiften för Uppsalaforskarna är att ta fram 
användbara och väl utformade tekniska stödsystem 

Anders Janssons utmaning är att 
formge tekniska system så att de 
passar användarna. Hans metod 
för att utveckla arbetsmiljöer har 
hjälpt allt från sjuksköterskor till 

kontorspersonal. Nästa uppdrag 
är att förbättra styrningen av 

framtidens tågtrafik.
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TAnders Jansson, professor  
vid institutionen för informa-

tionsteknologi, jobbar just 
nu med ett projekt som ska 

förbättra ledning och styrning 
av framtidens tågtrafik.  
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för tågtrafikplanerare. Anders Janssons kollegor Arne 
Andersson, Bengt Sandblad och Simon Tschirner har 
redan tagit ett viktigt steg med utformningen av ett 
system för styrning av tåg genom elektronisk graf som 
nu används i Boden och Norrköping.

Anders Jansson visar en bild av hur systemet ser 
ut. Flera grafer i olika färger samsas om utrymmet i 
samma diagram. 

– En gång i tiden satt personalen med pappersgra-
fer och ritade med linjal och penna för att planera hur 
tågen skulle mötas, förklarar han. 

– Sedan försökte de hålla all information i huvudet 
som de fått från de olika skärmarna. I dag rullar istäl-
let en dynamisk graf där man ser förändringen i real-
tid, levererad i en helhet. Men på de ställen i landet 
där trafikplanerarna inte har det här systemet får de 
fortfarande försöka skapa sig en bild av trafiksituatio-
nen utifrån ett antal olika lägesbilder.

FÖR ANDERS JANSSONS DEL ligger fokus på trafikstyr-
ningens arbetssätt och effektivitet. Tillsammans med 
doktoranderna Anton Axelsson och Rebecca Andre-
asson ska han utvärdera varför bedömningar och be-
slut hos trafikledarna har förbättrats och hur de kan 
bli ännu bättre. En viktig uppgift är att minska de stora 
individuella skillnaderna när det handlar om att bäst 
lösa trafiksituationer. En orsak till förseningar och för 
tidiga avgångar är bristen på samordning mellan oli-
ka aktörer, såväl lokförare som informatörer och järn-
vägsföretag.

Vilka är era största utmaningar?
– Att utforma de här gränssnitten och beslutsstö-

den så att de allesammans blir en del av vad som fak-
tiskt sker. Det här sättet att styra tågtrafik är vi först 
med i Europa. Det är så avancerat och komplext att 
det inte är någon annan som har mäktat med att göra 
någonting sådant här förut.

REPORTAGE

”Definitionen av den 
mänskliga faktorn 

anger att den hand-
lar om människans 

oförmåga att fungera 
felfritt”, menar 

Anders Jansson.

Han kallar sig själv Human Factor-specialist efter 
att någon kallat honom professorn över den mänsk-
liga faktorn.

– Begreppet ”den mänskliga faktorn” används ofta 
som orsaken till olyckshändelser, men tyvärr också när 
det egentligen handlar om medvetna illdåd. Men det 
är en felaktig användning av begreppet. Definitionen 
av den mänskliga faktorn anger att den handlar om 
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människans oförmåga att fungera felfritt.
Det kan vara så att människan gör fel, men det kan 

också vara tekniken som är byggd på ett sätt som upp-
muntrar till att göra fel, menar han.

– Allt handlar om att utforma tekniken efter hur 
människor använder information och kommunicerar 
med sin omgivning. 
Anneli Björkman

Anders Jansson visar 
ett exempel på hur sys-
temet för styrning av 
tåg genom elektronisk 
graf kan se ut.
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Bli en wikipedian 
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För forskare med djupa ämneskunska-
per är det webbaserade uppslagsverket 
Wikipedia en smart kanal för att kom-
municera forskning till många. Och att 
komma igång och redigera artiklar är 
enkelt.
– En informationssökning börjar ofta med Wikipedia 
innan användarna går vidare till andra källor, bland an-
nat eftersom artiklarna ofta kommer överst i sökningar 
på nätet. Wikipedia är därför ett utomordentligt hjälp-
medel för att kommunicera forskning till samhället, 
säger Arwid Lund, lärare vid institutionen för arkiv, 
bibliotek och museer.

Han disputerade 2015 på en avhandling om wiki-
pedianer, de som arbetar ideellt med att bygga upp in-
formationen i Wikipedia.

WIKIPEDIA SKRIVS GEMENSAMT AV frivilliga utan betal-
ning och alla med tillgång till internet kan skriva och 
redigera artiklar. Det som skrivs granskas och disku-
teras av andra aktiva användare. I sällsynta fall händer 
det att användare blir utestängda från att redigera ef-
ter upprepat missbruk av förtroendet.

Jämförelser visar att det är ungefär samma antal fel i 
Wikipedia som i till exempel Encyclopedia Britannica 
och i undersökningar av allmänhetens förtroende bru-
kar Wikipedia få bra betyg. Eftersom Wikipedia ligger 
på webben går artiklarna att uppdatera löpande. Det 
är också ett snabbt sätt att nå ut med information i 
låginkomstländer när användningen av smarta mobil-
telefoner ökar. I många låginkomstländer är det gratis 
att surfa på Wikipedia tack vare ett avtal som slutits 
mellan Wikipedia och nätbolagen.

Det är också enkelt att komma igång. Det tog till 
exempel artikelförfattaren tio minuter att redigera sin 
första Wikipediaartikel i samband med att den här ar-
tikeln skrevs.

 – Men det kan vara bra att vara medveten om att 
det kan bli en kulturkrock mellan forskningsidentite-
ten och Wikipediavärlden. Det förs delvis andra dis-
kussioner, ibland enligt andra normer än man är van vid 
från forskningsvärlden. Jag tycker det är bra. Det för-

djupar demokratin och lägger 
grunden för ett välinformerat 
samhälle. Istället för kunskaps-
förmedling med en passiv mot-
tagare i andra änden är det an-
vändare som man för en aktiv 
dialog med, säger Arwid Lund.

FÖR DEN SOM VILL prova finns 
det några tips för att under-
lätta i början.  

– Om du ska göra ändringar 
som inte bara är språkliga kan 
du skriva på diskussionssidan 
som hör till varje artikel vilka 

ändringar du vill göra och varför. Vänta och se vilka 
kommentarer du får, då kan du bli mer säker på att 
ändringarna blir väl mottagna när det blir skarpt läge. 
Det finns också en ”sandlåda” där du kan prova olika 
funktioner, tipsar Arwid Lund. 

– Och ta det med en nypa salt om du i början får 
skäll för att ha brutit mot en eller annan etikettsregel 
som utvecklats inom Wikipedia.
Anders Berndt

Sammanlagt har  
Wikipedias 292 språk-

versioner omkring  
18 miljarder  

sidvisningar och  
500 miljoner  

unika besökare  
varje månad.  

Kom igång 
1.  Gå till Wikipedia för det språk du vill redigera, till ex-

empel svenska: sv.wikipedia.org
2. Tryck på ”Skapa konto” längst upp till höger.
3. Fyll i användarnamn, lösenord och verifiera kontot 

via e-posten. 
4. Sök på det ämne som du vill bidra till och tryck på 

”Redigera”. Oftast finns en artikel som du direkt kan 
bidra till. Nu kan du redigera och lägga till text och 
bild precis som i Word.

5. Ange källa genom att klicka på ”Ange källa” och län-
ka till originalkällan.

6. Spara och du har gjort din första Wikipedia-redige-
ring!

  Mer information om redigering av Wikipedia finns 
på medarbetarportalen: mp.uu.se

Mötesformen Aimday 
Aimday är en mötesform framtagen av Uppsala 
universitet. Seminarierna bygger på diskussio-
ner där en fråga från en organisation eller ett 
företag diskuteras med akademiska forskare 
från olika discipliner. 

Läs mer: www.uu.se/aimday

1 Varför anordnades Aimday i Brasilien?
– Swedish Academic Collaboration Fo-

rum (SACF), ett samarbete mellan sex olika 
svenska universitet, planerade ett semina-
rium i Brasilien och ville ha en innovations-
aktivitet i samband med det. Seminariet hölls 
i Belo Horizonte som ligger i en region där 
gruvindustrin är betydande. Inom branschen 
är automatisering speciellt viktigt. Där finns 
också IT-industrier som är engagerade i in-
dustridigitalisering samt vårt värduniversitet 
Universidade Federal de Minas Gerais med 
en hel del expertis på området. 

2 Vad ville ni åstadkomma?
– Vi ville skapa möten mellan svenska och 

brasilianska företag och forskare för att in-
itiera samarbeten. Detta var första gången 
som svenska forskare reste ut för att delta i 
en Aimday i ett annat land.

3 Vad var det som diskuterades?
– Temat var Smart Industries, ett aktu-

ellt och viktigt ämne över hela världen som 
handlar mycket om automatisering och digi-
talisering av industrin. Frågorna under dagen 
handlade bland annat om intelligenta maski-
ner, självreglerande system och självkörande 
bilar.

4 Hur gick det?
– Vi lyckades bra, inte mindre än 87 fors-

kare och elva företag var på plats för att dis-
kutera de 24 olika frågeställningar som fö-
retagen lämnat in. Stiftelsen för strategisk 
forskning samt Vinnova och Vinnovas samar-
betspartner i Brasilien, Fapemig, bidrar med 
finansiering av eventuella samarbetsprojekt 
och ger också resebidrag till svenska och bra-
silianska forskare.

– Däremot är det för tidigt att uttala sig 
om det slutliga utfallet när det gäller anta-
let skapade samarbeten, men responsen från 
deltagarna på plats var mycket positiv. Saab 
skapade ett samarbetsprojekt i sittande möte 
och sannolikt kommer flera efterföljare.
Birgitta Sinder Wilén

UU Innovation  
i Brasilien 

HALLÅ DÄR 
LARS-ERIC LARSSON,
seniorrådgivare vid UU Innovation och just 
hemkommen från Aimday i Brasilien.
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS 
n Johan Sundström, professor 
i epidemiologi och forsknings-
ledare vid Uppsala Clinical 
Research Center, kommer att 
tilldelas 2016 års Viviane Conra-
ads-utmärkelse. Han får priset 
för sina gärningar och framstå-
ende bidrag till förebyggandet 
av hjärt- och kärlsjukdomar.

n Pedagogiska pristagare  
utsedda. Årets pedagogiska 
pristagare vid Uppsala univer-
sitet har utsetts utifrån förslag 
från studenter och kollegor. I år 
var det 59 personer som nomi-
nerades.

– Pedagogiska priset belö-
nar undervisningsinsatser av 
högsta kvalitet. De lärare som i 
hård konkurrens tilldelas priset 
representerar både högskole-
pedagogisk kompetens och ge-
nuin omtanke om studenternas 
lärande, säger prorektor Anders 
Malmberg, ordförande i bered-
ningsgruppen.

2016 års pristagare: 

n Sina Tezel, universitetslektor 
vid institutionen för lingvistik 
och filologi, har tilldelats 2016 
års pedagogiska pris inom om-
rådet teologi, humaniora och 
lärarutbildning.

n Per Engström, universitetslek-
tor vid nationalekonomiska insti-
tutionen, har tilldelats 2016 års 
pedagogiska pris inom området 
juridik och samhällsvetenskap.

n Per Holmfeldt, universitetsad-
junkt vid institutionen för medi-
cinsk cellbiologi, har tilldelats 
2016 års pedagogiska pris inom 
området medicin och farmaci.

n Johan Larsson, universitets-
adjunkt vid institutionen för fy-
sik och astronomi, har tilldelats 
2016 års pedagogiska pris inom 
området matematik, naturve-
tenskap och teknik.

n David Black-Schaffer, uni-
versitetslektor vid institutionen 
för informationsteknologi, har 
tilldelats 2016 års fria pedago-
giska pris på temat ”Integrering 
av digitala resurser i undervis-
ningen”.
 

PÅ GÅNG
28/5–28/8. Konst i bokform. Ett 
urval av de verk som konstnä-
ren Jörgen Hammar har donerat 
till universitetsbiblioteket visas 
på Carolina Rediviva. För öppet-
tider och mer information: 

www.ub.uu.se

17/6. Fred & Kärlek. Två frisk-
vårdskörer möts för att sjunga 
och må bra! En after work-
konsert med Akodemiska kören 
och Friskör under ledning av 
Anna-Karin Oldeberg och Arvid 
Nerdal. Musicum, Trädgårdsga-
tan 4, kl 17.30.

2/7. Rosens dag. Följ med på 
visning bland nya och gamla ro-
sor. Start vid Tropiska växthuset 
kl 13. Gratis för barn under 18 
år, studenter och anställda vid 
Uppsala universitet.

3/7. Tusen trädgårdar. Sveriges 
trädgårdar och parker slår upp 
sina portar för entusiaster och 
amatörer. I Botaniska trädgår-
den berättar vi om trädgårdens 
historia kl 13. Vi visar Linnés 
växter i Linnéträdgården och på 
Linnés Hammarby kl 11–17.  
Gratis för barn under 18 år,  
studenter och anställda vid 
Uppsala universitet.

6/7. Högsäsong för trädgårds-
mästaren. Vad står på träd-
gårdsmästarens schema i juli? 
Hör hen berätta. Linnéträdgår-
den kl 12.30. Fri entré för barn 
under 18 år, studenter och an-
ställda vid Uppsala universitet. 

19/8. Upptäck universitetets 
gömda skatter. Cykeltur för 
medarbetare vid Uppsala uni-
versitet. Följ med på en guidad 
visning på cykel under ledning 
av universitetsguiden Mikael 
Norrby. Cykelturen avslutas 
med picknick (ta med matsäck). 

Uppsala universitet i Almedalen
n Uppsala universitet har även i år ett digert 
program under Almedalsveckan i Visby. Ett 
30-tal seminarier är samlade under Campus 
Gotlands tak. Årets universitetsövergripande 
seminarium behandlar flyktingfrågan i ett brett 
perspektiv. Därutöver är ”Morgonsoffan” i Al-
medalsbiblioteket ett halvtimmeslångt inslag 
varje förmiddag måndag till fredag. 

– Ämnen väljs utifrån aktualitet och vilka 
forskare som kommer att vara på plats i Visby 
under veckan. Universitetet anordnar även ett 
mingel för inbjudna gäster tisdag den 5 juli 
dit samtliga universitetsanställda på plats i 
Almedalen är varmt välkomna, säger Siv Ohls-

son, projektledare vid avdelningen för kommu-
nikation och externa relationer. 

I samarbete med flera universitet, myndig-
heter och organisationer står Uppsala univer-
sitet för tredje året i rad som värd för Östersjö-
dagarna (före detta Östersjöveckan), en serie 
seminarier som berör aktuella Östersjöfrågor i 
ett brett perspektiv. Programmet koncentreras 
i år till två heldagar under onsdagen och tors-
dagen.

Läs mer: uu.se/almedalen/program och 
www.uu.se/ostersjodagarna
Anmäl dig till minglet:  
uu.se/almedalen/mingel

Mer information och anmälan 
finns på medarbetarportalen: 

mp.uu.se

27/8. Botans dag. Möt trädgår-
dens personal för råd och tips. 
Fynda perenner, krukväxter, 
frön och grönsaker från lo-
kala producenter på växt- och 
matmarknaden. Följ med på 
visningar eller se trädgårdens 
pelargoner. Dagen avslutas 
med Victoria-öppet i Tropiska 
växthuset till kl 21.

29/8. Höstterminen startar. 

20/10. TeA-dagen. Dagen 
vänder sig till den tekniska och 
administrativa personalen vid 
Uppsala universitet och består 
av ett antal populärvetenskap-
liga föreläsningar. Anmälan 
öppnar den 20/9 på medarbe-
tarportalen där ett preliminärt 
program publiceras före mid-
sommar.

Betala parkeringen 
med mobilen
n Från och med juni 2016 för-
svinner möjligheten att betala 
med mynt i p-automaterna. Du 
som tar bilen till Akademiska 
Hus och Uppsalas universitets 
parkeringar i Uppsala kommer 
som vanligt att kunna betala 
med kort men nytt är att du 
även kan använda appen Seqr 
för att betala parkeringen. 
Reducerad parkeringsavgift 
för behöriga medarbetare och 
studenter vid Uppsala univer-
sitet hanteras automatiskt i 
appen som finns att ladda ned 
i Google Play, App Store eller 
Windows Phone Store.

Stöd till anställdas efterlevande och 

pensionärer från Uppsala universitet

Ytterligare information och ansökningsblankett kan fås från Simon Lundin, tel. 018-471 1738 
eller Camilla Sävmarker, tel 018-471 6385.  Epost: personaladm@uadm.uu.se. Postadress: 
Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.

 
  

 
Ansökan skall vara personalavdelningen tillhanda senast fredagen den 23 september 2016.

Uppsala universitet utdelar årligen genom ett antal stiftelser en pensionsförstärkning till 
efterlevande till anställda vid Uppsala universitet. Den anställde ska ha varit anställd vid 
Uppsala universitet vid tidpunkten för pension eller bortgång. Med efterlevande avses änka, 
änkeman, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år. Viss möjlighet finns även för 
universitetets egna pensionärer att ansöka om pensionsförstärkning.

Universitetet delar också ut begravningshjälp till anställdas efterlevande med 25 000 kronor.
Den anställde ska ha varit anställd vid Uppsala universitet vid tidpunkten för pension eller bortgång.  
 
För pensionsförstärkning gäller att den sökande skall garanteras en bruttoinkomst motsvarande 
fyra prisbasbelopp, vilket för 2016 uppgår till 177 200 kronor. Exempel: En person med 
100 000 kronor i bruttoinkomst kan för år 2016 få en pensionsförstärkning på 77 200 kronor.
 
För efterlevande barn gäller speciella regler.

Linnés Hammarby. 
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”Jag är helt övertygad om att vi kommer att nå det nya målet om att 
hälften av de nya professorerna ska vara kvinnor år 2030 men självklart 
hoppas jag att vi kan nå ministerns mål betydligt tidigare.”
Rektor EVA ÅKESSON på Rektorsbloggen den 19 maj.

Det hotade universitetet
Boken ges ut av Dialogos förlag och innehål-
ler texter från Shirin Ahlbäck Öberg, Li Ben-
nich-Björkman, Stefan Björklund, Lars Engwall, 
Sverker Gustavsson, Hanne Foss Hansen, Jo-
han Hirschfeldt, Christer Karlsson, Elin Sund-
berg, Bo Sundqvist, Stefan Svallfors, Sir Keith 
Thomas, Michael Tåhlin, Sten Widmalm och 
Sven Widmalm.

I boken ”Det hotade universitetet” skri-
ver femton forskare om det hot som den 
förändrade styrningen av akademisk 
forskning innebär, både för universite-
ten och för övriga samhället.

1 Varför har ni skrivit boken?
– Vi skrev den eftersom vi befinner oss i en 

tid när det mest grundläggande i vad ett uni-
versitet är sätts under stark press. Universite-
ten har de senaste tvåhundra åren varit ett av 
fundamenten för demokrati, välstånd och ut-
veckling genom forskarnas möjlighet att fritt 
söka ny kunskap.

2 Vad består hotet av?
– Det vi beskriver i boken är nya styrmo-

deller som på olika sätt försöker dirigera forsk-
ningen uppifrån. Då hotas kreativiteten som 
är central för en fri forskning. Intressant är att 
stora företag har tagit efter den kollegiala styr-
modellen för att gynna kreativiteten och bli 
mer anpassningsbara. 

 
3 Vilken är den bästa styrmodellen för kre-
ativ forskning?

– Det finns inte en universallösning som ger 
det bästa resultatet i alla lägen. Men det fung-
erar definitivt inte när någon långt bort dirige-
rar verksamheten. I grunden behövs variation 
och forskare som påverkar och styr verksam-
heten, det som kallas kollegialitet. I dag styr 
forskarna knappt något själva vid många läro-
säten.
Anders Berndt

Universiteten  
hotas av nya  
styrmodeller

HALLÅ DÄR
STEN WIDMALM, 
professor vid statsvetenskapliga institutionen.
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Krönika: 
Hur hederliga är vi 
forskare egentligen? 
DEN SÅ KALLADE MACCHIARINISKANDALEN, som jag såg 
på nära håll, har rört upp många sinnen. Nätet har 
fyllts med hat, både mot personen Paolo Macchiarini 
och mot andra mer eller mindre ofrivilligt indragna 
personer, liksom mot det universitet där Macchiari-
ni arbetade, Karolinska institutet. Skandalen har väl-
digt många bottnar. Jag tänkte i dag lämna det mesta 
därhän för att fokusera på en fråga, vår egen ärlighet 
som forskare.

DET ENDA ABSOLUT GEMENSAMMA mellan olika veten-
skapsfält är intentionen att förmedla en sanning som 
ska kunna utgöra grunden för fortsatt vetenskapligt ar-
bete. Denna intention innefattar bland annat dygden 
”hederlighet” eller ”ärlighet”. Ett annat ord som inte 
används tillräckligt ofta för att beskriva denna inten-
tion är ”aktsamhet”, i betydelsen ”omsorg”. 

Omsorg om noggrannheten, om analysen, om den 
skrivna texten, och om objektiviteten. Att vara oakt-
sam innebär alltså att inte vara noggrann, att inte visa 
omsorg om analysen, om den skrivna texten eller ob-
jektiviteten. Utan aktsamhet är hela den vetenskapliga 
processen skakig, och seriöst kunskapsbyggande som 
vilar på resultat från tidigare oaktsamma studier sker 
på lösan grund. Kort sagt är oaktsamhet ett oskick som 
inte får förekomma inom forskarvärlden.

OM MAN BETÄNKER ATT forskningsprocessen vilar på de 
nämnda kvaliteterna kan man tro att vi forskare är an-
norlunda än andra människor. Att vi har en annan och 
högre moral, att vi aldrig sviktar i vår övertygelse att gå 
den ”smala vägen”. Tyvärr har det visat sig att det inte 

är så och att vi, som grupp, har samma mänskliga ofull-
komligheter som andra. Forskaren Daniele Fanelli har 
som forskningslinje att söka kartlägga och förstå olika 
sådana mänskliga ofullkomligheter inom forskningen. 

I en metaanalys av 18 studier fann han att ungefär 
två procent av forskarna medgivit att de själva mani-
pulerat sina forskningsdata, medan ungefär 14 procent 
kände kollegor som gjort detta. Rimligen är dessa siff-
ror underskattade och visar att forskningsfusk är mer 
utbrett än vad vi vill erkänna. 

En naturlig tolkning är då att endast en fraktion av 
det som faktiskt är fusk upptäcks. Därför är tydliga 
åtgärder för att förebygga fusk minst lika viktiga som 
rättssäkra åtgärder för att hantera den lilla fraktion som 
upptäcks. För att citera en kommentar i tidskriften Na-
ture: ”All explanations seem to share a common deno-
minator – the failure to foster a culture of integrity”.

LÅT OSS NU ÅTERGÅ till oaktsamhetens olika ansikten. 
Jag har just nämnt några exempel som är relaterade till 
själva forskningsprocessen. Mindre självklart är att det 
är oaktsamt att underlåta att skapa en god forsknings-
kultur med absolut hederlighet, öppenhet och själv-
kritik, liksom att svikta i handledaransvaret för yngre 
forskare. Ett universitet som önskar stävja forsknings-
fusk ska i första hand fokusera på att visa omsorg om 
dessa områden.

Dessutom kan man fundera på om inte en ny 
text med lydelsen: ”En forskare skall icke vara 
oaktsam” ska inristas bredvid Thomas Thorilds 
ord över ingången till aulan i universitetshuset. 
Bengt Gerdin
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Bengt Gerdin är profes-
sor emeritus i intensiv- 

och brännskadevård vid 
institutionen för kirur-

giska vetenskaper. Han 
genomförde förra våren 

en extern granskning 
av Paolo Macchiarinis 
transplantationsverk-

samhet vid Karolinska 
institutet och kom fram 

till att han gjort sig 
skyldig till omfattande 
oredlighet i forskning. 



PROFILEN 
/MAGNUS LIDÉN

NÄR JAG KONTAKTAR Magnus Lidén för att boka in en 
tid för intervju är han mitt uppe i förberedelserna in-
för en resa till Iran. Han är på väg till Zagrosbergen i 
västra delen av landet, inte långt ifrån gränsen till Irak. 

– Jag har handlett en doktorand vid Islamic Azad 
University i Teheran, och nu ska vi ut på exkursion i 
tre veckor, berättar han. 

När vi sedan träffas på institutionen för organism-
biologi några veckor senare kan han lägga ännu en ny-
upptäckt art av släktet Dionysia till samlingarna. 

Hans intresse för växter kom tidigt och har hållit i 
sig genom åren.

– På gymnasiet valde jag att göra mitt specialarbete 
om växter, och sedan var jag fast, berättar han.

Magnus Lidéns ämne, systematisk botanik, handlar 

om att kartlägga världens biologiska mångfald inom 
växtriket. Man undersöker hur arter avgränsas och ut-
vecklas, hur många olika arter det finns, hur de är släkt 
med varandra och hur deras utbredningsmönster ser ut. 

– Jag har framför allt studerat nunneörter och dio-
nysosvivor. När jag gjorde min avhandling om växtfa-
miljen jordröksväxter, där nunneörter ingår, upptäckte 
jag att de var väldigt dåligt undersöka.

KARTLÄGGNINGEN AV NUNNEÖRTER HAR tagit honom till 
Kina och Indien där han tillsammans med kollegor har 
upptäckt över 100 nya arter. 

– Då kan man förstå hur mycket som finns kvar att 
göra. Att vi har hittat så många nya arter inom en så 
pass välkänd grupp som blomväxter innebär att det 

” Det blev ju inte  
färdigt med Linné”
Som forskare i systematisk botanik har Magnus 
Lidén upptäckt omkring 150 nya blomväxter. De 
stundtals strapatsrika exkursionerna har tagit honom 
till bland annat Indien, Kina och Iran.

Det finns många 
nya arter kvar att 
upptäcka, menar 

Magnus Lidén.

finns ännu mer att upptäcka inom mindre kända grup-
per som insekter och svampar.

Carl von Linné ansåg på sin tid att det fanns om-
kring 10 000 arter av blomväxter. Nu tror man att det 
finns omkring 400 000 arter. Själv vet han inte exakt 
hur många nya arter han har upptäckt under sin kar-
riär, men gissar att det är knappt 150. 

– Det är lite det som är drivkraften, att upptäcka 
nytt. Det blev ju inte färdigt med Linné. 

MEN BOTANISKA STUDIER BEDRIVS inte enbart i fält. Minst 
lika viktigt är att studera de samlingar som redan finns 
i vetenskapliga herbarier. De flesta nya arter upptäcks 
också på det här viset.

– Men det roligaste är ju att hitta nya arter ute i na-
turen. Att vara den som upptäcker något som ingen 
annan vetat om tidigare är lite häftigt.

För Magnus Lidéns del har nya fynd ofta gjorts på 
otillgängliga platser långt uppe i bergen. För att nå dit 
krävs, förutom envishet och friska ben, ett gott samar-
bete med lokala aktörer.

– Jag publicerar alltid tillsammans med kollegor i 
landet och reser med lokala forskare. 

Insamlade växter pressas och deponeras i ett offent-
ligt herbarium. Nya växtarter ska beskrivas i en veten-
skaplig tidskrift och namnges. 

– Namnet anknyter ofta till hur den ser ut, var den 
växer eller till insamlaren, men mytologi, litteratur och 
rent nonsens är också möjliga källor till namn.

Och ja, det finns faktiskt några växter som uppkal-
lats efter Magnus Lidén.

– En kollega i Indien namngav en nunneört efter 
mig. Den heter Corydalis magni.  Josefin Svensson
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Forskare vid institutio-
nen för organismbiologi
n Ålder: 64 år.
n Just nu: Jag försöker samman-

fatta mitt vetande och skriver 
på två monografier; en om jord-
röksväxter och en om Dionysia.

n Gör mig glad: Andra människor.
n Gör mig arg: Förmätenhet.
n Senats lästa bok: Certainty: A 

Refutation of Scepticism av Pe-
ter D. Klein.

n Övrigt: Från 2004 fram till i hös-
tas hade jag knappt hälften av 
min tjänstgöring som botanist 
på Botaniska trädgården, men 
sedan september har det blivit 
forskning på heltid. Jag är också 
redaktör för Symbolae Botani-
cae Upsalienses, institutionens 
monografiserie. 


