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UPPSALA UNIVERSITET SKA vara ett 
internationellt ledande lärosäte, 
där forskning i världsklass går hand 
i hand med högklassig utbildning. 
Både forsknings- och utbildnings-
kvalitet har på senare tid varit före-
mål för debatt. Men vad är egentli-
gen god forskning?

God forskning håller yppersta 
vetenskapliga kvalitet. Sådan forsk-
ning utförs med skicklighet och 
djärvhet. Den är originell och ny-
danande och kännetecknas sam-
tidigt av vetenskapligt djup. Den 
erhåller anslag och publiceras i 
prominenta tidskrifter eller på le-
dande förlag. Den citeras och pris-
belönas.

Men god forskning är något mer. 
Uppsala universitet ska vinna och 
förmedla kunskap till mänsklig-

hetens gagn och för en bättre värld. Det innebär att 
forskningen inte bara ska hålla högsta vetenskapliga 
kvalitet. Den ska också bidra till hållbara lösningar på 
samhällets utmaningar. Det betyder inte att man kan 
ställa relevans- och nyttokrav på kort sikt eller på den 
enskilda forskningsinsatsen, men totalt sett och på 
längre sikt är målet att forskningens frukter ska kom-
ma till nytta i samhället.

I KÖLVATTNET AV DEN så kallade Macchiarini-affären 
har en tredje aspekt av god forskning ställts i fokus. 
Den har naturligtvis alltid funnits där som en nöd-
vändig, om än inte alltid uttalad förutsättning. Till-
lämpning av god forskningssed och forskningsetiska 
principer är absoluta krav, för forskningens legitimitet 
i samhället men också som kvalitetskriterium inom 
forskarsamhället.

Till detta kommer frågor om de sociala och eko-
nomiska villkor under vilka forskningen genomförs. 
Visst är forskning för många mer ett kall än ett van-
ligt arbete, och visst arbetar många forskare period-
vis både mycket och på obekväma tider. Så måste det 
få vara, men god forskning kan inte bygga på rovdrift. 
Den produceras under goda – och lika – villkor.

I DEN NYA FORSKNINGSUTVÄRDERINGEN– Kvalitet 
och förnyelse (KoF17) – står våra forskningsmiljö-
er i  fokus. Ger våra forskningsmiljöer de bästa för-
utsättningarna för god forskning? Fungerar de kvali-
tets- och förnyelsedrivande processerna? När vi går in 
i projektet tror jag att vi i utgångsläget ska anlägga ett 
brett perspektiv. Vetenskaplig kvalitet, relevans, forsk-
ningssed och lika/goda villkor – alla är nödvändiga in-
gredienser i en miljö för god forskning.

GOD FORSKNING

”Tillämpning av 
god forskningssed 

och forsknings
etiska principer är 

absoluta krav”

Segerstedt-
huset från 

insidan. 
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Annika Sjöberg 
i receptionen på 

Engelska parken.

Elisabeth 
Ståhle.
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I KORTHET

Ban KiMoon årets Dag 
Hammarskjöldföreläsare 
n Den 30 mars arrangerads årets  
Dag Hammarskjöldföreläsning. 
 Talare var FN:s  generalsekreterare 
Ban Ki-Moon och temat för före-
läsningen ”Evolving threats, time-
less values: the United Nations in a 
 changing global landscape”.

Föreläsningen ges till minnet av 
Dag Hammarskjöld, FN:s andre ge-
neralsekreterare, och arrangeras till-
sammans med Dag Hammarskjöld 
Foundation. Just i år hölls föreläs-
ningen i Blå hallen i Stockholms 
stadshus.

Campusturné ska informera  
om forskningsutvärdering  
n Projektgruppen bakom forsknings-
utvärderingen Kvalitet och förnyelse 
(KoF17) är under våren på turné inom 
universitetet. Det är vetenskapsområde-
nas ställföreträdande vicerektorer Anna 
Singer, Marika Edoff och Mats Larhed 
samt prorektor Anders Malmberg som 

tillsammans med Åsa Kettis och Camilla 
Maandi vid avdelningen för kvalitetsut-
veckling informerar om utvärderingens 
syfte, organisation och tidsplan. De tar 
även upp de olika momenten som ingår 
- som enkät, bibliometri, självvärdering 
och panelbesök. 

Utvärderingens fokus ligger den här 
gången på förutsättningar och proces-
ser som bidrar till forskningskvalitet och 
förnyelse. 

– De två tidigare utvärderingarna har 
varit inriktade på resultat och det har 
varit nyttigt och bra. Nu vill vi utveckla 
detta ett steg vidare och analysera hur 
väl de kvalitets- och förnyelsedrivande 
processerna fungerar i våra forsknings-
miljöer, säger Anders Malmberg.

Universitetet är 
ute och cyklar 
Sedan i höstas deltar Uppsala 
 universitet i projektet ”Cykelvän
lig arbetsplats”. Satsningen är ini
tierad av Uppsala kommun för att 
uppmuntra medarbetare att välja 
cykeln framför bilen när de tar sig 
till jobbet eller reser i tjänsten. 

– Vi startade upp i höstas och jobbar 
just nu med att samla representanter 
från våra olika campusområden och in-
formera om vad man kan göra, berättar 

miljösamordnare Carmen Sosa vid en-
heten för miljö och fysisk arbetsmiljö 
på byggnadsavdelningen.

I projektet kan man med hjälp av olika 
kriterier diplomera sig som en cykelvän-
lig arbetsplats på olika nivåer. 

– Vi hoppas att projektet ska inspirera 
och förbättra möjligheterna för med-
arbetarna att cykla till och från jobbet. 
Det viktiga är egentligen inte hur många 
stjärnor man får utan att man deltar, sä-
ger Carmen Sosa. 

Uppdragsutbildningen, universitets-
förvaltningen, Blåsenhus och Polacks-
backen gick med i projektet i höstas och 
under våren är bland annat Ångströmla-
boratoriet, Ekonomikum och Campus 
Gotland på gång.

– Här på Polacksbacken, ITC och Ång-
ström har vi ju redan goda förutsättningar 
med till exempel olika typer av cykel-
ställ, möjlighet att fylla på luft och an-
vända lånecyklar, så vi har redan klarat 
av den första stjärnan för att bli en cy-
kelhygglig arbetsplats. Nu skulle vi vilja 
ta nästa steg, säger Roland Grönroos, 
föreståndare för Polacksbackens inten-
denturområde.

Det innebär bland annat att man ser 
över möjligheterna att köpa in en elcy-
kel för utlåning till medarbetarna. Man 
har också med cykelaspekten i plane-
ringen kring bygget av Nya Ångström.

– Det handlar bland annat om att se 
till att det finns cykelställ för alla. Vi är 
omkring 3 000 personer som cyklar hit 
varje dag och det har betydelse för hur 
vi planerar området. Det är viktigt med 
bra förutsättningar och det här projek-
tet hjälper oss med idéer om hur vi kan 
underlätta för cyklister, säger han. 
Josefin Svensson
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Roland Grönroos, föreståndare för Polacksbackens 
intendenturområde, ser över möjligheterna att ytterligare 

förbättra förutsättningarna för cyklister på campus. Han tar 
själv cykeln till jobbet.  

Nominera till Hjärnäpplet 
n Med innovationspriset Hjärnäpplet 
vill Uppsala universitet uppmärksam-
ma forskare och forskarstuderande 
vid universitetet som  framgångsrikt 
engagerat sig i kunskapsöverföring 
från akademin till ett företag eller 
 annan organisation som resulterat i 
en innovation. 

Priset består av diplom, staty-
ett samt ett stipendium om 50 000 
kr som delas ut årligen vid profes-
sorsinstallationen i november. Nomi-
neringsperioden pågår till och med 
den 30 april. Alla medarbetare vid 
Uppsala universitet är välkomna att 
 nominera. 

Läs mer på mp.uu.se

86%
AV DEN SVENSKA ALLMÄNHETEN 
HAR MYCKET ELLER GANSKA STORT 
FÖRTROENDE FÖR FORSKARE VID 
 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR. 

Det visar en extra opinions mätning 
som genomförts av TNS Sifo på 
uppdrag av Vetenskap & Allmän-
het. Syftet var att undersöka om all-
mänhetens förtroende påverkats av 
uppmärksamheten kring den fusk-
misstänkta forskaren och kirurgen 
Paolo Macchiarini. Andelen som 
hade ”mycket stort” förtroende hade 
minskat något medan andelen med 
”ganska stort” förtroende hade ökat 
något jämfört med tidigare. Under-
sökningen genomfördes den sista 
veckan i februari 2016.

Handlingsplan för miljöarbete 
n Projektet ”Cykelvänlig arbetsplats” 
ingår i universitetets handlingsplan för 
miljöarbetet 2016-2017. Andra åtgärder 
som tas upp i handlingsplanen är bland 
annat att minska energiförbrukningen 

i universitetets lokaler, utbilda inköps
ansvariga samt att öka återbruket av 
möbler och elektronisk utrustning. 

Läs hela handlingsplanen på  
regler.uu.se

Ban Ki-Moon och 
rektor Eva Åkesson.
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AKTUELLT

Nya riktlinjer för hantering 
av forskningsfusk

Uppsala universitet har nyligen in
lett ett arbete med att se över rikt
linjerna för hur anmälningar om 
misstänkt oredlighet i forskningen 
hanteras. Förhoppningsvis kom
mer det redan innan sommaren 
ett förslag på reviderade riktlinjer 
som kan tas i bruk till hösten. 

Universitetets egen hantering av oredlig-
het i forskningen har blivit aktuell bland 
annat med anledning av den nationella 
debatt som utlösts av Macchiarini-affären. 
Att anmälningarna om misstänkt ored-
lighet ökar är en annan orsak till att man 
vill ta ett större grepp om frågan. 

– Vi behöver se över vår handlägg-
ningsordning och våra riktlinjer kring 
hur vi hanterar misstänkt oredlighet. Vi 
behöver också diskutera hur vi definie-
rar oredlighet, säger universitetsdirek-
tör Katarina Bjelke.

Uppsala universitets definition av be-
greppet skiljer sig från till exempel Ve-
tenskapsrådets definition, vilket kan leda 
till problem när man utreder misstänkt 
forskningsfusk.

– Vi har en lite annan definition vad 
gäller uppsåt och det blir besvärligt att 

hantera till exempel Vetenskapsrådets 
utredningar när vi inte definierar be-
greppet på samma vis, säger Katarina 
Bjelke. 

FÖRUTOM ATT SE ÖVER riktlinjer och de-
finitioner ska man undersöka hur etik-
utbildningen för forskare ser ut och hur 
diskussioner som rör oredlighet och etik 
hanteras. 

– Här kommer vi nog att vidta åtgär-
der för att på ett tydligare vis föra in yt-
terligare utbildning i etik för doktoran-
der och prefekter, säger Katarina Bjelke. 

Målet är att innan sommaren ta fram 
ett förslag på en mer rättssäker och en-
hetlig hantering av ärenden relaterade till 
forskningsfusk. Universitetet överväger 
bland annat att inrätta en särskild nämnd 
för oredlighetsärenden, något som redan 
finns vid en del andra lärosäten. 

– Vi vill också öka informationsinsat-
serna, utbildningen och diskussionerna 
kring de här frågorna för att höja med-
vetandegraden och kunskapen, säger 
 Katarina Bjelke.

ÄVEN PÅ DET NATIONELLA planet sker en 
översyn av hur anklagelser om forsk-

två anmälningar per år om misstänkt 
forskningsfusk. 

– Just nu har vi fem pågående ären-
den, vilket är betydligt fler än tidigare. 
Men det är svårt att säga varför anmäl-
ningsbenägenheten har ökat. Vi får se 
vad som kommer ut av det här, säger 
Per Abrahamsson, akademiombudsman. 

Han välkomnar den nationella utred-
ningen och tycker personligen att det 
vore bättre om misstänkt forskningsfusk 
utreds av en central nämnd.

– Det finns en tradition inom akade-
min att man ska göra det själv, men om 
ärendena hanteras centralt med möjlig-
het till överprövning i domstol eller an-
nan instans blir processen mer rättssäker. 
Josefin Svensson

Universitetsdirektör  
Katarina Bjelke vill se en 

mer rättssäker och enhetlig 
hantering av ärenden  

relaterade till forskningsfusk .
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Så här hanteras anmälningar om  
misstänkt oredlighet i dag:
n En anmälan lämnas in till fakultetens dekan. Enligt högskoleförordningen är uni-
versitetet skyldigt att utreda alla anmälningar och en utredning tillsätts med minst 
en extern ledamot. Utredningen kan efter begäran överlämnas till expertgruppen 
angående oredlighet vid Centrala etikprövningsnämnden. Eventuella påföljder be-
slutas av rektor och/eller personalansvarsnämnden. 

ningsfusk kan hanteras mer rättssäkert. 
En central fråga är om en oberoende in-
stans ska sköta utredningarna i stället för 
lärosätena. Utredningen leds av Marga-
reta Fahlgren, professor vid Centrum 
för genusvetenskap vid Uppsala uni-
versitet, och resultaten väntas bli klara 
senare i höst.

– Margareta Fahlgren är inbjuden till 
ledningsrådet för att diskutera och in-
formera om hur arbetet fortlöper, men 
på det nationella planet kommer det att 
dröja innan vi ser några konkreta föränd-
ringar. Vårt interna arbete sker på kor-
tare sikt, säger Katarina Bjelke. 

DE SENASTE TIO ÅREN har Uppsala uni-
versitet tagit emot i genomsnitt en till 
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Nya riktlinjer för hantering 
av forskningsfusk

1 Minskar fusket om fler får 
utbildning i etik?

– Frågan är snarare hur mycket 
utbildning har med det att göra. 
Man har sett att information om 
etik ger ett nollresultat och ibland 
till och med en negativ trend. 
Det innebär inte att man inte ska 
undervisa i etik, men det är viktigt 
hur man gör det. Att bara informera 
har ingen effekt, man måste vara 
mer inriktad på att diskutera och 
öka medvetenheten kring etiska 
frågor. Mentorskap är till exempel 
något som fungerar bättre där man 
visar hur etiska frågor hanteras i 
praktiken.
2 Vilken etikutbildning får 
forskare vid Uppsala universitet?

– Vi har till exempel obligatoriska 
kurser för doktorander på 
fakulteterna för medicin och 
farmaci samt inom teknik- och 
naturvetenskapliga fakulteten. Vi 
har även forskningsetiska seminarier 
inom metodutbildningarna för de 
samhällsvetenskapliga ämnena och 
det finns en kurs för psykologer. 
Man kan alltid göra mer men jag har 
uppfattningen att vi ligger ganska 
långt fram.
3 Hur påverkar man den interna 
kulturen? 

– Det kan ibland vara svårt att ta 
upp etiska frågor i forskargruppen 
när man blir avsnäst eller anses som 
illojal. Men om vi utbildar våra 
doktorander och signalerar direkt 
från ledningen eller annan central 
myndighet att de etiska frågorna är 
viktiga kan vi påverka både uppifrån 
och nedifrån och förhoppningsvis 
förändra attityderna. 
Josefin Svensson

Mer etikut bild-
ning är inte 
lösningen

HALLÅ DÄR 
STEFAN ERIKSSON, 
lektor i forskningsetik vid institutio-
nen för folkhälso- och vårdvetenskap 
och Centrum för forsknings- och  
bioetik.

Kungliga Vetenskapsakademien 
har tillsammans med Svenska Lä
karesällskapet tillsatt en utred
ning som ska ta fram riktlinjer för 
forskare och läkare som arbetar i 
gränslandet mellan klinisk forsk
ning och avancerad sjukvård. 

Utredningen är enligt pressmeddelan-
det tillsatt mot bakgrund av det så kall-
lade Macchiarini-fallet. Förutom att ta 
fram nya riktlinjer ska man även gå ige-
nom de juridiska och etiska krav som 
finns, tydliggöra forskarnas och läkar-
nas ansvar och se över hur patienterna 
får bästa möjliga information och skydd. 
Om allt går enligt plan kommer resul-
taten att presenteras innan sommaren.

Universen har träffat Elisabeth Ståhle, 
en av de tre professorer som genomför 
utredningen, för att diskutera hennes 
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Svåra överväganden för 
läkare och forskare

erfarenheter av hur etiska riktlinjer till-
lämpas inom forskning och sjukvård. 

– När jag fick frågan om jag ville vara 
med i det här arbetet var min första tanke 
att ”det här borde ju vara snabbt gjort, 
det finns ju redan riktlinjer”, men när 
jag började leta så var det inte så lätt att 
hitta konkret information. Det visar att 
den här utredningen verkligen behövs. 

FÖR ATT KUNNA GÖRA etiska bedömning-
ar krävs det, förutom tydliga och lättill-
gängliga riktlinjer, också gedigna fakta-
kunskaper och ett ansvar för helheten.

– Alla som är involverade i ett forsk-
ningsprojekt har ett etiskt 
ansvar och man måste 
kunna göra enskilda 
bedömningar ba-
serade på fakta. 
Det är inga 

enkla överväganden det handlar om och 
vi kan inte ha ett system som går på lö-
pande band där man bara följer riktlin-
jerna utan att tänka på konsekvenserna. 

ARGUMENTET ATT EN PATIENT är svårt sjuk 
och att man därför ska få använda oprö-
vade behandlingsmetoder ger Elisabeth 
Ståhle inte mycket för. 

– En av de sämsta anledningarna till 
att operera är att patienten dör om man 
inte genomför operationen. Om döden 
hotar kan man i så fall göra vad som helst. 
Det är inte så enkelt, det handlar också 
om livskvalitet och en rad andra aspekter. 

Att värna patientens förtroende för lä-
karkåren är centralt för att kunna 

bedriva både forskning och sjuk-
vård.

– När vi frågar patienter 
om de vill vara med i en 
studie måste de kunna 
lita på oss. Min etiska 
kompass har alltid varit 
mig själv och jag skulle 
inte rekommendera en 
studie som jag inte skulle 

kunna tänka mig att själv 
vara med i. Men så är det 

kanske inte alla gånger. 

ELISABETH STÅHLE HAR LÅNG erfaren-
het av både kliniskt arbete och forsk-
ning och anser att en ständigt närvarande 
diskussion kring de etiska övervägande-
na är nödvändig, både inom sjukvården 
och forskningen. 

– Inom sjukvården har vi löpande etiska 
seminarier och jobbar mycket med etiska 
frågor, särskilt på de avdelningar där vi 
vårdar de som är svårt sjuka. 

På forskningssidan har etikprövnings-
nämnden en viktig roll.

– Jag tycker att det ska vara lite krång-
ligt att söka tillstånd från etikprövnings-
nämnden. Det tvingar en att tänka ige-
nom forskningsprojektet ordentligt. Om 
man inte kan formulera det på papper 
är det troligtvis ingen bra forskning, så 
jag tror inte att vi förlorar så många bra 
studier på grund av att etikprövnings-
ansökan är för besvärlig. 
Josefin Svensson

Elisabeth Ståhle 
är professor i 
thoraxkirurgi vid 
institutionen för 
kirurgiska  
vetenskaper.

Vill du veta mer om forskningse-
tik? Mer information finns på webb-
platsen codex.vr.se, som drivs av  
Vetenskapsrådet i samarbete med 
Centrum för forsknings- och bioetik 
vid Uppsala universitet.

I gränslandet mellan  
forskning och sjukvård
n Utredningen leds av Olle Lindvall, pro-
fessor i neurologi vid Lunds universitet. 
Förutom Elisabeth Ståhle ingår även 
Ingemar Engström, professor i barn- och 
ungdomspsykiatri vid Örebro universi-
tet och ordförande i Svenska Läkaresäll-
skapets delegation för medicinsk etik. 

”Alla som är  
involverade i ett 

forskningsprojekt 
har ett etiskt  

ansvar”
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Temat för årets Lika villkorsdag 
var Osynlig(gjorda) funktionsned
sättningar. Under en halvdag i mit
ten av mars fick medarbetare vid 
Uppsala universitet ta del av vad 
som är på gång inom området och 
möta förra årets Lika villkorspris
tagare. 

Föreningen Dyslektikerna tar emot sitt 
diplom som 2015 års Lika villkorspris-
tagare inför en i princip fullsatt föreläs-
ningssal på Blåsenhus. Priset delas ut år-
ligen som en utmärkelse för framstående 
insatser för främjandet av lika villkor vid 
universitetet. Enligt prismotiveringen har 
föreningen ”med starkt engagemang och 
stor sakkunnighet engagerat studenter 
och anställda vid Uppsala universitet i 
sitt arbete för en ofta utsatt och osyn-
liggjord studentgrupp”. 

FÖRENINGEN GRUNDADES AV STUDENTER 
vid Uppsala universitet för fem år sedan. 
Verksamheten var från början ett studie-
socialt nätverk som sedan utvecklats till 
en lokalförening inom Svenska dyslexi-
förbundet. Föreningens medlemmar träf-
fas en gång i månaden för att stötta var-
andra och sprida information om olika 

typer av hjälpmedel. Målet är att öka 
kunskapen och förståelsen för läs- och 
skrivsvårigheter. 

– Det är jättekul att vi får ta emot det 
här priset. Dyslexi är ju inte något som 
syns utifrån och det här är ett bevis på 
att det faktiskt händer saker inom om-
rådet, säger Lisa Lundqvist, förening-
ens ordförande.  

Hon hoppas att priset ska bidra till 
att öka föreningens synlighet så att fler 
kan få hjälp och stöd. 

UNDER LIKA VILLKORSDAGENS ANDRA pass 
presenterar Thérèse Hartman vid avdel-
ningen för kvalitetsutveckling tillsam-
mans med Malin Ekström vid student-
avdelningen ett annat pågående projekt 
som också ska bidra till att underlätta för 
studenter med läs- och skrivsvårigheter. 
Arbetet ska resultera i ett nytt material 
för lärare där både teori och metod in-
går, men också en hel del praktiska tips 
som kan förenkla studenternas vardag. 

– Syftet är att öka medvetenheten 
inom högre utbildning om hur studen-
ter med dyslexi upplever sin situation. 
Materialet ska också bidra till metodut-
veckling och förbättra studiesituationen 
för studenterna, berättar Malin Ekström.  

– Vi har ofta sagt till varandra ”om de 
bara visste hur viktigt det här är för oss”, 
och nu får vi möjlighet att vara med och 
bidra. Det kan handla om enkla saker, 
som att lägga ut litteraturlistorna i tid så 
att vi hinner beställa talböcker, säger Lisa 
Lundqvist från föreningen Dyslektikerna, 
som också är involverade i projektet. 

Arbetsmaterialet, som bland annat 

består av filmer, ska vara klart i början 
av nästa år. 

DAGEN ÄGNAS OCKSÅ ÅT att informera om 
andra projekt, som den pågående utred-
ningen av universitetets lika villkorsar-
bete för studenter. Även här är det Ma-
lin Ekström vid studentavdelningen som 
tillsammans med personalavdelningen 
går igenom hur arbetet bedrivs vid uni-
versitetet. Utredningen ska vara klar i 
oktober och mynna ut i ett antal förslag 
om hur stödet till studenter avseende 
lika villkor kan stärkas och tydliggöras. 

– Jag gör just nu en nulägesanalys för 
att se hur vi kan jobba vidare, säger Ma-
lin Ekström. 
Josefin Svensson 

Mer information om föreningen  
Dyslektikerna: www.uppsalastudentkar.
se/dyslektikerna

Dyslexi i fokus på  
årets Lika villkorsdag

AKTUELLT

Lisa Lundqvist, Malin 
Dahlström och Sara 

Rang från föreningen 
Dyslektikerna tar emot 
Lika villkorspriset, som 

delades ut av Anna 
Höglund, rektorsråd för 

lika villkor.
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Lika villkorspriset
n Priset delas ut årligen som en utmär-
kelse för framstående insatser för främ-
jande av lika villkor inom universitetet. 
Prissumman på 25 000 kronor delas ut 
i form av ett anslag som pristagaren får 
disponera för ändamål som rör lika vill-
kor inom universitetets verksamhet. 
Sammanlagt nio nomineringar hade in-
kommit, fördelade på fem personer och 
två grupper. Alla anställda och studenter 
vid Uppsala universitet har haft möjlig-
het att nominera.

Tentaskanningen 
i full gång
n  Studentservice på Ångströmlabo-
ratoriet är först ut vid universitetet 
med att skanna in studenternas ten-
tor för att snabba på utlämningen av 
resultaten. Sedan den första januari 
i år kan studenterna hämta ut sina 
tentor på nätet. 

– Vi har börjat skanna studenter-
nas tentor för att underlätta admi-
nistrationen. Tidigare blev det långa 
köer när de skulle hämtas ut och det 
skapade stress både för studenter-
na och för oss som jobbar här, säger 
Paula Forslund, studieinformatör på 
Ångströmlaboratoriet. 

Studentservice på Ångström bör-
jade skanna in matematikinstitutio-
nens tentor i augusti 2015. Institu-
tionen för fysik och astronomi följde 
efter och från och med den första ja-
nuari i år skannas samtliga tentor vid 
institutionerna på Ångströmlabora-
toriet. Tentorna skannas in med en 
kod knuten till tentamenstagaren. 
Studenterna får en länk och loggar 
in med hjälp av sitt student-id för att 
sedan ladda ned tentan i pdf-format. 

– Vi ser det här som en tillfällig 
lösning under några år innan sys-
temet med e-tentor har utvecklats 
fullt ut. Just nu är det bara vi som 
skannar, men man har visat ett visst 
intresse även från andra delar av 
universitetet, säger Eva Skytt, en-
hetschef för studentservice på Ång-
ström. 

Skanningen har snabbat upp 
tempot för utlämningen av tentor, 
men har inte förändrat hanteringen 
mellan läraren och studentservice. 

– Läraren måste fortfarande rätta 
och lägga upp tentan i Uppdok. Men 
efter att den kommit till oss är den 
hos studenten senast två dagar se-
nare, säger Paula Forslund.

Studenternas reaktioner på den 
nya ordningen har varit positiva. 

– De kan kolla sina tentor i lugn 
och ro utan att kompisarna står runt-
omkring. För oss innebär det att vår 
tid kan användas till andra frågor 
och studenterna får därmed bättre 
service, säger Paula Forslund.
Anneli Björkman 

FO
TO

: M
AT

S
 K

A
M

ST
EN

 

”Syftet är att öka  
medvetenheten inom  
högre utbildning om hur 
studenter med dyslexi  
upplever sin situation” 
Malin Ekström

Att studenterna kan hämta sina 
tentaresultat på nätet har underlät-
tat administrationen och trycket på 
studentservicedisken, menar Paula 
Forslund, studieinformatör vid Ång-
strömlaboratoriet. 
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Segerstedt 
huset tar form

Det är trångt i kapprummet på NCC:s 
platskontor när stövlar, hjälmar och re-
flexvästar ska dras på. Väl inne i huset 
blir det tydligt att det har hänt en hel 
del sedan det först spadtaget togs den 8 
oktober 2014, även om det fortfaran-
de återstår mycket arbete innan huset 
blir inflyttningsklart till hösten 2017. In-
nerväggar och tak ska sättas upp och el, 
ventilation och rör ska installeras innan 
man börjar måla, lägga mattor och fin-
putsa inredningen. 

Bygget går enligt plan och den 15 maj 
nästa år överlämnas huset till universi-
tetsförvaltningen. De nya lokalerna blir 

mer ändamålsenliga och samlar hela för-
valtningen som i dagsläget finns på flera 
olika adresser. 

– För oss blir det en stor förändring, 
vi sitter ju på Ångström i dag. Jag har 
jättehöga förväntningar och hoppas att 
vi ska få ett bättre samarbete över av-
delningsgränserna, säger Johanna Lund-
mark, enhetschef för Teknat samverkan.

RUNDVANDRINGEN STARTAR PÅ FJÄRDE vå-
ningen i det hörn av huset där universi-
tetsledningen ska ha sina arbetsplatser. 
Utsikten mot Blåsenhus och Botaniska 
trädgården är imponerande. 

När vi tar trappan ner genom huset är 
Annika Sundås Larsson, biträdande chef 
vid byggnadsavdelningen, noga med att 
poängtera att det ännu inte fattats be-
slut om var i huset de olika avdelning-
arna ska placeras. Att pausrummet ska 

ligga på plan två är däremot spikat. Rum-
met har högt till tak med plats för 150 
sittande och en terrass mot Blåsenhus. 

Från och med maj månad kommer 
det att bli möjligt för fler intresserade 
medarbetare att besöka huset.

– Vi vill att det ska bli lite mer färdigt 
först så att vi kan visa hur ett rum kan 
se ut med möblerna på plats, säger An-
nika Sundås Larsson.
Josefin Svensson

I mitten av mars fick 18 enhets
chefer från universitetsförvalt
ningen för första gången besöka 
sin framtida arbetsplats i Seger
stedthuset. 

Arbetet med att bygga in 
trappan som vindlar sig 
ned genom atriet är 
ännu inte klart. 
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Pausrummet på andra våningen har dubbel takhöjd och en terrass med utsikt  
mot Blåsenhus.

Annika Sundås Larsson och Therese Iveby 
Gardell, biträdande universitetsdirektör 
och projektledare för Projekt Segerstedt.
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AKTUELLT

De samordnar 
aktiviteter för  
nyanlända
I mitten av mars utsågs profes
sor Elisabet Nihlfors till samord
nare av aktiviteter relaterade till 
nyanlända och integration. Till
sammans med Anna Sjöström vid 
uppdragsutbildningen ska hon 
tydliggöra universitetets verk
samhet inom området och analy
sera framtida behov.

Arbetet med att samordna universite-
tets aktiviteter kring nyanlända har pre-
cis inletts. Målet är att lyfta fram det 
universitetet redan gör i dag, men ock-
så att fundera kring hur man kan möta 
framtidens utmaningar.

– Vi har ju våra tre ben, forskning, ut-
bildning och samverkan. Vi har mycket 
forskning inom bland annat integration, 
rasism, migration och hållbar utveck-
ling som berör de här frågorna och 
som vi kan dela med oss av. Inom 
utbildningen har vi till exem-
pel många professionsutbild-
ningar. Det väcker frågor om 
hur vi utbildar dessa grup-
per så att de är förberedda 
för den verklighet de möter. 
När det sedan gäller samver-
kan har vi många upparbe-
tade kanaler och samarbeten 
där vi kan bidra, säger Elisabet 
Nihlfors, dekan vid utbildnings-
vetenskapliga fakulteten.

tetet kan bidra i sin roll som en stor ar-
betsgivare i regionen. 

FÖRST PÅ AGENDAN STÅR inrättandet av en 
projektgrupp och formulerandet av mål 
för vad man vill åstadkomma under året. 

– Uppdraget är inte helt klart och 
tydligt. Vi behöver fundera på vad vi 
vill genomföra under året och på lite 
längre sikt och hur vi ska prioritera, sä-
ger Anna Sjöström.

En konkret idé är att ta fram en se-
minarieserie för att skapa en arena för 
dialog och möta en del av de kunskaps-
behov som finns i samhället. 

– Universitetet bidrar redan inom 
många områden men vi kanske behö-
ver göra något annat eller på ett annor-
lunda sätt? Kanske är det nya forskar-
konstellationer vi ska uppmuntra? Vi 
behöver alla titta igenom våra kurspla-
ner och analysera om vi verkligen gör 
det som behövs för att utbilda studen-
terna för ett nytt samhällsklimat, säger 
Elisabet Nihlfors. 

Hon menar att det inte räcker att 
mångdubbla uppdragsutbildningarna 
och öka antalet utbildningsplatser: 

– Det finns så många bottnar i det här. 
Samhället har under lång tid genomgått 
förändringar och vi vet föga om framti-
den mer än att vi kan påverka den nu. 
Universitetet är med sina nära 7 000 
anställda och 45 000 studenter en vik-
tig kraft och kunskapsbas i arbetet med 
nyanlända. Ingen ska säga om några år 
att vi inte gjorde vad vi kunde. 
Josefin Svensson

I REGIONEN ÄR LÄNSSTYRELSEN en sam-
lande aktör kring insatser som rör nyan-
lända och universitetet är redan i dag re-
presenterat i grupper som arbetar med 
etablering och integration. 

– Vårt jobb blir bland annat att fånga 
upp behov. Dels från nyanlända där vi 
kan bidra med bland annat utbildning 
och validering av kompetens. Vi fångar 
också upp behov från yrkesverksamma 
där de kan få utbildning i att kunna han-
tera nya situationer, säger Anna Sjöström, 
biträdande avdelningschef för uppdrags-
utbildningen.

Förutom att synliggöra det universi-
tetet redan gör handlar uppdraget också 
om att diskutera på vilket sätt universi-

1 Vid farmaceutiska fakulteten  
har man sedan drygt 15 år 
 tillbaka genomfört komplette-
rande  kurser för apotekare med 
 utländsk utbildning, vad är  
målet med kursen?

– Kursen ges på uppdrag av Soci-
alstyrelsen och målet är att studen-
ter med en utländsk utbildning i ba-
gaget ska få en svensk legitimation 
som apotekare eller receptarie. 

2 Hur är kursen upplagd? 
– Utbildningen genomförs i tre 

steg. Först testar vi studenternas 
kunskaper med ett prov i farma-
kologi. Sedan går de en kurs i sam-
hällsfarmaci och farmakoterapi som 
följs av sex månaders praktik. På 
våra seminarier går vi igenom pa-
tientfall, diskuterar olika läkeme-
delsbehandlingar och svensk lä-
kemedelsanvändning. Man gör ju 
olika i olika länder och det är viktigt 
att vi lär ut den svenska terapitra-
ditionen.

– Kursen ges en gång per termin 
på halvtid, men just nu ser Social-
styrelsen över hur man utfärdar le-
gitimation till personer med utländ-
ska professionsutbildningar och det 
kan bli aktuellt med förändringar 
framöver.

3 Vilka faktorer är viktiga för att 
studenterna ska lyckas?

– Språket är jätteviktigt. Vi såg ti-
digare att vissa studenter fick pro-
blem ute på praktiken och lade då 
till seminarierna där det finns tid 
för diskussion. Andra aspekter som 
påverkar resultaten är studenter-
nas sociala situation och försörjning. 
De som har ett nätverk runt om-
kring sig är de som troligen lyckas 
bäst, liksom de som har en tryggad 
försörjning. Om man behöver jobba 
mycket extra kan det vara svårt att 
klara studier på universitetsnivå. 

4 Hur har behovet av utbildning-
en sett ut genom åren?

– Vi har sett att behovet har ökat. 
Från att ha haft mellan fem och tio 
studenter per termin är det nu ett 
trettiotal på varje kurs. 
Josefin Svensson 

Validerar  
kompetens

HALLÅ DÄR 
ANN-MARIE FALK, 
kursansvarig vid institutionen  
för farmaceutisk biovetenskap.
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Anna Sjöström och 
Elisabet Nihlfors drar  
upp planerna för  
vad man vill åstad–
komma under året.

Anna Sjöström och Elisabet 
Nihlfors har precis inlett arbetet 
med att samordna universite-
tets aktiviteter kring nyanlända. 
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Forskningsstrategier  
på remiss
n Uppsala universitets forsknings-
strategier för åren 2016 till 2020 har 
remitterats till områdesnämnderna, 
universitetsförvaltningen, student-
kårerna, doktorandnämnden, uni-
versitetsbiblioteket och UU Innova-
tion. Förslaget har utarbetats av en 
arbetsgrupp med professor Kristina 
Edström som ordförande. Synpunk-
ter ska ha inkommit till rektor senast 
den 2 maj 2016. 

Sex studentkårer i  
stället för fyra
n Konsistoriet har på förslag av rek-
tor beslutat att sex föreningar får 
ställning som studentkårer från den 
1 juli 2016 till och med den 30 juni 
2019. Dessa är Gotlands studentkår 
Rindi, Farmaceutiska studentkåren, 
Uppsala teknolog- och naturvetar-
kår, Föreningen Uppsalaekonomer-
na, Juridiska föreningen i Uppsala 
och Uppsala studentkår. 

Swish ska minska  
kontanthanteringen
n Snart blir det möjligt för studen-
terna vid Uppsala universitet att 
 göra mindre inköp, som till exem-
pel kompendier och kopieringskort, 
med hjälp av mobilapplikationen 
Swish. Flera intendenturområden 
är på gång att införa den mobila be-
talningslösningen som ska minska 
 institutionernas kontanthantering.

– Vi testar just nu Swish på Muse-
um Gustavianum och Carolina Redi-
viva och har omkring 15  institutioner 
och intendenturer som är intressera-
de. När vi har testat det här ordentligt 
och ser att det fungerar kommer vi att 
gå ut brett till hela universitetet, sä-
ger Martin Andersson, ekonomiadmi-
nistratör vid avdelningen för ekonomi 
och upphandling. 

Tydligare karriärvägar 
n Unga forskare bör få tydligare an-
ställningar och en förutsägbar kar-
riärstruktur. Det föreslår utredaren 
Ann Fust i forskar-karriärutredning-
en som i slutet av mars lämnades 
över till Helene Hellmark Knuts-
son, minister för högre utbildning 
och forskning. Utredningen före-
slår bland annat att utbildnings-
bidragen för doktorander tas bort, 
att  finansiering med stipendier av-
skaffas efter en övergångsperiod 
och att nationella mål för antalet 
meriteringsanställningar beslutas av 
regeringen.

Läs hela utredningen (SOU 
2016:29) på regeringen.se 

Ett exempel på Uppsala univer
sitets aktiviteter relaterade till 
 nyanlända och integration är den 
senaste upplagan av Aimday där 
 frågeställningar under temat 
”Livslångt lärande” diskuterades.

I mitten av mars samlades ett antal ak-
törer inom offentlig, privat och ideell 
verksamhet på Blåsenhus för att få sina 
frågor kring kvalitet och verksamhets-
utveckling i skolan besvarade av forska-
re vid Uppsala universitet. 

– Målet med den här dagen är att 
bygga långsiktiga samarbeten så att vi 
tillsammans kan lösa de utmaningar som 
skola och förskola står inför. Här kan vi 
få till ett första möte som man sedan kan 
spinna vidare på, säger Lars Olsson, sam-
ordnare vid Forum för samverkan som 
stod bakom evenemanget. 

ÅSA ERNESTAM OCH KARIN HEDIN från Sve-
riges kommuner och landsting (SKL) är 
en av dagens frågeställare. Just deras frå-
ga handlar om för- och nackdelarna med 
att låta vissa nyanlända med god skol-
bakgrund läsa gymnasieskolan på eng-
elska i stället för på svenska. Frågan dis-
kuterades av fem forskare som gav lite 
olika perspektiv. 

– När nyanlända kommer sent till 
grundskolan behöver vi tänka lite nytt 
och annorlunda. I dag är det bara det 
som kan uttryckas på svenska som räk-
nas. Det tar flera år att lära sig språket 

på en tillräckligt hög nivå och det finns 
en stor spännvidd i elevernas grundkun-
skaper, förklarar Åsa Ernestam.

Kristina Asker, universitetsadjunkt 
vid institutionen för nordiska språk och 
Språkverkstaden, menar att det finns en 
risk att de elever som läser gymnasiet på 
engelska inte utvecklar sina kunskaper i 
svenska ordentligt.

– Vi har få universitetsutbildningar på 
grundnivå på engelska och de här elev-
erna riskerar att hamna utanför syste-
met om det inte kan ta sig till engelsk-
språkiga länder för att studera vidare. 

DISKUSSIONEN RÖR SIG KRING hur man 
skulle kunna få vissa elever att läsa några 
ämnen på engelska och samtidigt utveckla 
kunskaperna i svenska. Man är överens 
om vikten av att tänka i nya banor, men 
också om att utmaningarna är många. 

– Vi står inför lite andra problem i 
vår kommun. Många som kommer nu 
har aldrig läst engelska och har bara gått 
några få år i skolan, säger Christina Ek-
man, rektor i Östhammars kommun.

– Det är just därför vi behöver fun-
dera över olika lösningar för olika grup-
per. Om man inte har gått i skolan kan 
man ha informella erfarenheter som man 
tillägnat sig till exempel genom arbete. 
Det är en utmaning för svenska skolan 
att ta tillvara dessa erfarenheter, säger 
Åsa Ernestam.

Efter seminariet kunde Åsa Erne-
stam och Karin Hedin dra slutsatsen att 

det finns 
många 
aspekter 
att fundera 
vidare på. 

– Det finns fördelar och nackdelar 
med allt. Det är otroligt viktigt att vi 
samarbetar med forskare och att det fors-
kas mer om de frågor man ställer sig i 
skolan, säger Åsa Ernestam. 

DET HÄR ÄR FÖRSTA gången som fakulte-
ten för utbildningsvetenskap arrangerar 
Aimday. Ett 50-tal forskare är involve-
rade i de omkring 15 seminarier som 
pågår under dagen. 

– Vi ville jobba med samverkan på ett 
nytt sätt och tittade på om Aimday-kon-
ceptet kunde vara något för oss. Vi har 
goda förhoppningar om att den här da-
gen kan leda vidare till några konkreta 
projekt, säger Lars Olsson. 
Josefin Svensson 

Stort behov av 
skolforskning

”Vi behöver tänka lite nytt och annorlunda”, säger Åsa Ernestam från SKL (till vänster). Här med Ellen Bijovet, universitetslektor vid 
institutionen för nordiska språk och Kristina Asker, universitetsadjunkt vid samma institution och Språkverkstaden. 

Lars Olsson,  
samordnare vid  

Forum för  
samverkan. 

Mötesformen Aimday 
n Aimday bygger på diskussioner där 
en fråga från en organisation diskuteras 
med akademiska forskare från olika dis-
cipliner. 

Läs mer: www.aimday.se och  
www.forumforsamverkan.uu.se
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Att byta arbetsplats under en vecka kan 
vara både inspirerande och nervöst. 
Att det ger nya perspektiv och öppnar 
möjligheter att täcka upp för varandra 
vid arbetstoppar eller i semestertider vi-
sar ett pilotprojekt som genomförts vid 
Campus Gotland och Engelska parken.

Idén att uppmuntra personal att byta plats med var-
andra för en kortare tid föddes redan 2014 då inten-
denterna Daniel Karlsson på Biomedicinskt centrum 
(BMC) och Fredrik Blomqvist på Engelska parken ena-
des om att försöka hjälpa varandra och låna ut per-
sonal vid arbetstoppar. Det fungerade bra trots att de 
inblandade i viss mån hade olika kompetenser. När 
Therese Iveby Gardell, biträdande universitetsdirek-
tör och intendent på Campus Gotland, visade intresse 
för idén resulterade det i ”Projekt personalrotation”, 
ett personalutbyte mellan Campus Gotland och Eng-
elska parken. Projektet har fyra målsättningar; kom-
petensutveckling för personalen, verksamhetsutveck-
ling, att bygga nätverk samt att skapa förutsättningar 
för personalrotation mellan fler intendenturområden. 

– Det blir ju lite kostnader i form av resor och even-
tuellt några hotellnätter, dessa får respektive campus stå 
för. Vi använder våra kompetensutvecklingsmedel, sä-
ger både Fredrik Blomqvist och Therese Iveby Gardell.

UNDER 2015 BYTTE FYRA personer plats under en vecka 
vardera. Anders Eriksson, vaktmästare på Campus 
Gotland, var först ut och i maj förra året besökte han, 

förutom vaktmästeriet, även receptionen och IT-av-
delningen på Engelska parken.

– Det kändes väldigt bra med besöket i Uppsala, jag 
kom ut i verksamheten på en gång och fick tips på ru-
tiner som vi inte har hos oss. Nu när vi känner varan-
dra är det enklare att ringa eller mejla om vi vill disku-
tera någonting. Däremot känns det inte helt självklart 
att vi kommer att kunna åka iväg en vecka och täcka 
upp för kollegor i Uppsala, vi är så få, men en dag el-
ler två kan vi säkert ställa upp, säger Anders Eriksson.
Per Larsson, receptionist på Engelska parken, åkte till 
Campus Gotland under Almedalsveckan. Det var en 
hektisk vecka även om studenterna inte var på plats. 

– Den veckan var lätt kaotisk, men jag blev väl mot-
tagen och introducerad av min kollega Camilla Wide-
gren. Att lära känna människor med samma arbetsupp-
gifter på ett annat campus är verkligen värdefullt. Man 
lär sig alltid något nytt och det är bra att riva väggar. 
Vi jobbar ju på samma universitet, säger Per Larsson.

I OKTOBER VAR DET Camilla Widegrens tur att tillbringa 
en vecka på Engelska parken tillsammans med perso-
nalen där och i november åkte Annika Sjöberg, recep-
tionist på Engelska parken, till Visby. 

– Det var både spännande och lite nervöst. Det är 
så otroligt bra med arbetsrotation och att diskutera 
med andra som jobbar med samma saker, säger Ca-
milla Widegren.

Arbetsuppgifterna är i stort sett lika, men arbets-
miljön skiljer sig mycket åt. På Campus Gotland är det 
mer liv och rörelse eftersom receptionen är en öppen 
plats precis innanför entrén medan man på Engelska 
parken sitter bakom en glaslucka. 

– Men jag tycker nog att Campus Gotland ändå har 
en bättre arbetsmiljö, både tystare och lugnare, säger 
Annika Sjöberg.

Att byta arbetsplats för en kortare tid är något alla 
deltagare rekommenderar och ingen kan peka på några 
negativa aspekter av utbytet. Tvärtom är det värdefullt 
att se på sin ordinarie arbetsplats med nya ögon och 
lära känna sina kollegor på andra campus. Till somma-
ren återvänder Annika Sjöberg till Visby, denna gång 
som en extra resurs under Almedalsveckan då Cam-
pus Gotland har en riktig arbetstopp, och redan nu i 
maj åker Per Larsson tillbaka till Visby samtidigt som 
Camilla Widegren tar plats i Uppsala. 

– Då är det skarpt läge. Per och jag ska ersätta var-
andra och jobba på riktigt, det ska bli kul, säger Ca-
milla Widegren.
Birgitta Sinder Wilén

PÅ JOBBET 

– personalrotation gav mersmak

Fortsättningen av  
”Projekt personalrotation”
n Efter utvärdering har Fredrik Blomqvist och Therese 
Iveby Gardell bestämt sig för att utöka projektet under 
2016 då fler medarbetare ska få möjligheten att lära 
känna en kollegas arbetsplats. En annan planerad 
fortsättning av projektet är Visby-veckan, som innebär 
att universitetsförvaltningens chefer har möjlighet att 
skicka en medarbetare till Campus Gotland en vecka 
för att arbeta med sina vanliga arbetsuppgifter i en ny 
miljö och samtidigt träffa andra kollegor.
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”Att gå kurser ger inte alls lika mycket som att byta 
arbetsplats, det är en riktig kick!”, menar Camilla  
Widegren, receptionist på Campus Gotland.
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Annika Sjöberg i 
receptionen på 
Engelska parken.

SAMMA JOBB 
I NY MILJÖ 
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Therese Iveby  
Gardell, administrativ 
chef och intendent  
vid Campus Gotland  
samt biträdande  
universitetsdirektör.
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Fredrik Blomqvist, 
intendent på Engelska 
parken.
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”Jag hoppas vi kan inspirera 
till att fler campus hoppar 
på projektet”, säger Anders 
Eriksson, vaktmästare på 
Campus Gotland.

”Att byta miljö ger 
andra perspektiv, 
man får nya idéer. 
Campus Gotland 
har till exempel 
ett bra system för 
tentahantering 
och att se över 
lokalerna”, säger 
Annika Sjöberg.

Personalrotationen 
genomfördes vid 

Campus Gotland och 
Engelska parken. Per Larsson och  

Annika Sjöberg.
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FORSKNING

Konflikter med koppling till 
jihadism anses särskilt svår-
lösliga inom fredsforskning-
en. Vad är det egentligen som 
krävs för att lösa dem? Det är 
temat för ett nytt internatio-
nellt forskningsprojekt som 
leds från Uppsala universitet. 

– Nästan alla de grundläggande frågorna 
runt konfliktlösning är obesvarade när 
det gäller jihadistkonflikter, säger Isak 
Svensson, professor i freds- och konflikt-
forskning, som leder det tvärvetenskap-
liga projektet. 

Han och kollegorna Desirée Nilsson 
och Mimmi Söderberg Kovacs forskar 
om konfliktlösning och vet vilka fak-
torer som vanligtvis leder till förhand-
lingar och slutligen fredsavtal. Frågan är 
varför det fungerar annorlunda i jihadis-
tiska konflikter som involverar militanta 
islamistgrupper.  

Vägen till fred i  
jihadistkonflikter

– Det handlar både om att se vad det är 
som skiljer ut dem från andra konflikter 
och att försöka förstå vad det är som gör 
dem svårlösliga, säger Desirée Nilsson. 

JUST NU PÅGÅR MÅNGA konflikter med re-
ligiösa inslag. År 2014 dog fler människor 
i väpnade konflikter än något tidigare år 
sedan kalla krigets slut. En annan trend är 
att alltfler konflikter internationaliseras. 
Bland de konflikter som är mest inten-
siva är jihadistkonflikterna i majoritet.

– Egentligen har den här typen av 
konflikter inte växt så mycket i antal. 
Däremot har andra typer av konflikter 
minskat, så proportionellt sett har jiha-
distkonflikterna blivit mer dominerande. 

Jihadistiska konflikter
n Med jihadistiska konflikter menar fors-
karna väpnade konflikter med minst 25 
stridsrelaterade döda per år, som inklu-
derar en rebellgrupp som har självdefi-
nierade islamistiska politiska mål.

Projektet ”Fredlig lösning av jihadist-
konflikter? Religion, inbördeskrig och 
utsikter för fred” startade i januari och 
ska pågå i fem år. Det finansieras  
av Riksbankens Jubileumsfond med 
14,8 miljoner kronor.
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Det kan bero på att världen har blivit 
bättre på att hantera konflikter gene-
rellt, men ännu inte utvecklat metoder 
och kunskap för att hantera religiöst de-
finierade konflikter, säger Isak Svensson.

I PROJEKTET DELTAR BLAND annat religi-
onssociologen Mark Juergensmeyer, som 
ska göra flera fallstudier inom projektet. 
Professor Ebrahim Mosa vid Notre Dame 
University i USA ska studera konflikter 
ur ett islamologiskt perspektiv.

– Vi som fredsforskare behöver vända 
oss utåt och ta hjälp av exempelvis re-
ligionsvetarna. Vi har konfliktlösnings-
kompetensen medan de bidrar med att 
belysa andra viktiga perspektiv, säger 
Desirée Nilsson.

Forskningen om konfliktlösning har 
växt fram sedan 1990-talet. Nu ska in-
sikter från det forskningsfältet applice-
ras på jihadistkonflikterna. 

– Vi vet till exempel från tidigare 
forskning att meningsfulla medlingsin-
satser kan initieras när parterna upp-
lever konflikten som väldigt kostsam. 

Men det kan ju vara så att religiöst mo-
tiverade aktörer uppfattar kostnaden på 
ett annat sätt. Tänker man sig martyr-
skap så kan det göra att man har andra 
uppfattningar om vilka kostnader man 
är beredd att bära, säger Isak Svensson.

FORSKARNA SKA ANVÄNDA SIG av data från 
Uppsala konfliktdataprogram (UCDP) 
som samlar information om väpnade 
konflikter i hela världen. Dessutom ska 
ett antal fallstudier göras i olika delar 
av världen. Vilka det blir är ännu inte 
bestämt, men ett intressant fredsavtal 
är det som nåddes 2014 i Filippinerna. 

– Det är faktiskt en av de större fram-
gångarna de senaste åren och visar på 
möjligheterna att finna lösningar på kon-
flikter som involverar jihadistgrupper, 
säger Isak Svensson.
Annica Hulth

”Vi som fredsforskare  
behöver vända oss utåt  
och ta hjälp av exempelvis 
religionsvetarna. ” 
Desirée Nilsson

Isak Svensson och Desirée Nilsson har 
stora kunskaper om konfliktlösning, men 
samarbetar i projektet med religionsvetare 
för att få större förståelse för konflikter med 
koppling till jihadism.
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Du fick flera stora forsknings-
anslag under 2015 för att stu-
dera svarta hål och holografi. 

Grattis! Vad ska du göra nu?
– Ja, det var ett riktigt lyckoår. För 

mig är det en stor omställning att få egna 
forskningsanslag – nästan trettio miljo-
ner kronor från ERC, Wallenberg och 
Vetenskapsrådet. Jag ska använda peng-
arna till att bygga upp en grupp och har 
redan anställt två personer som kommer 
i september för att göra sin postdok här. 

 
Vad handlar din  
forskning om? 

– Svarta hål hjälper oss att 
förstå holografi, en generell princip som 
berättar att hela världen omkring oss kan 
kodas på en tvådimensionell yta. Teorin 
är universell, men vår kunskap om hur 
det fungerar i verkligheten är begrän-
sad. Vi vill undersöka svarta hål i kosmos 
och då i synnerhet de med maximal ro-
tation, som stöd för att förstå holografi 
i vår värld. Då kan vi också förstå hur 
gravitationen uppstår som en hologram-
effekt från svarta hål. 

Hur länge har du varit vid 
Uppsala universitet?

– Jag började här i septem-
ber 2014 och har en anställning som 
universitetslektor som delas med Nord-
ita (Nordiska institutet för teoretisk fy-
sik). Nordita arrangerar forskningspro-
gram för forskare från hela världen och 
jag jobbar just nu med ett program om 
svarta hål och holografi som äger rum 
i augusti. 

Du har en internationell  
bakgrund – född i Rumäni-
en, med studier i Chicago, 

forskarutbildning vid Harvard samt 
postdoktorat i Paris och Philadel-
phia. Vad har det betytt för dig?

– För mig var det en fantastisk möjlig-
het att studera utomlands, särskilt som 
jag inte behövde betala för utbildningen. 
Jag fick ett stipendium efter att ha tävlat 
i den internationella fysikolympiaden. 
Jag fick utmärkta mentorer som lärde 
mig att älska fysik. I dag har jag fortfa-
rande flera internationella samarbeten.
Annica Hulth

För två år sedan gjordes en unik 
undersökning av den medelti
da Erik den heliges kvarlevor som 
förvaras i ett relikskrin i Uppsala 
domkyrka. Nyligen presenterades 
de första resultaten av undersök
ningen.

I april 2014 möttes forskarna av ett stort 
pressuppbåd. Även den här gången hade 
en hel del journalister samlats till press-
konferensen i Finstakoret i domkyrkan.

– Det gjordes en undersökning av be-
nen på 40-talet, som vi nu har uppdate-
rat med modern teknik i medicin och os-
teologi, säger projektledare Sabine Sten, 
professor i osteoarkeologi vid institu-
tionen för arkeologi och antik historia.

VID AKADEMISKA SJUKHUSET GJORDES en 
grundlig undersökning av benen. En un-
dersökning med datortomografi visade 
inte på några synliga sjukdomar. Mätning-
ar av bentätheten visade att han inte led 
av benskörhet. Tvärtom tillhör benen en 
ovanligt välbyggd man i 35-årsåldern.

– Kung Erik hade en bentäthet som 
låg 20–25 procent över dagens män i 
samma ålder. Han måste ha haft en bra 
kost, varit fysiskt aktiv och i övrigt vä-
sentligen frisk, konstaterar Östen Ljung-
gren, professor vid institutionen för med-
icinska vetenskaper. 

ETT ANNAT INTRESSANT RESULTAT kom-
mer från den så kallade isotopanalysen, 
som visar att kung Erik åt en diet rik på 

insjöfisk. Analysen visar också att han 
under sina sista tio år inte levde i Upp-
salaregionen, som förväntat, utan troli-
gare i Västergötland. 

– Dessa slutsatser ska dock betrak-
tas som mycket preliminära eftersom 
vi ännu inte har tillräckligt med jäm-
förelsematerial, säger Kerstin Lidén, 
professor i arkeologi vid Stockholms 

universitet. I samband med att relik-
skrinet öppnades togs även prover för 
DNA-analys vid Evolutionsbiologiskt 
centrum (EBC). 

Förhoppningen är att få resultat som 
ger ny kunskap om frågor om släkt-
skap. Denna analys är ännu inte klar 
och förväntas dröja ytterligare ett år.  
Annica Hulth

4 FRÅGOR… TILL MONICA GUICA
universitetslektor i teoretisk fysik.

Egen forskargrupp på gång
1

2

3

Nya rön om kung Erik
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På 4 200 meters höjd vid Se La i östra 
Himalaya fann forskarna denna lilla 
växt som de gett namnet Rhodiola 
sedoides (den fetknopps-lika).

4

Monica Guica, universitetslektor i teoretisk 
fysik, har haft ett lyckosamt år.

Okända växter upptäck
ta i östra Himalaya
n Fjällväxterna i regionen Arunachal 
Pradesh i östra Himalaya är ännu  
till stor del okända. De senaste  
somrarna har en svensk-indisk  
forskargrupp upptäckt flera nya  
arter. Tre av dem har redan publice-
rats i vetenskapliga tidskrifter,  
fyra är på väg.

– Arunachal Pradesh är en dröm 
för växtjägare, säger Magnus Lidén, 
forskare vid institutionen för orga-
nismbiologi.

Forskarskola i ämnes
didaktik på gång
n I höst startar Uppsala universi-
tet en forskarskola i ämnesdidaktik, 
bland annat för att höja kvaliteten 
på lärarutbildningarna. Det är den 
största satsningen på ämnesdidaktik 
som universitet har gjort och inne-
bär att 16 doktorander vid 13 olika 
institutioner ska antas för att bygga 
upp en gemensam forskningsmiljö. 

– Satsningen kommer ganska 
snabbt bli en vitamininjektion för 
lärarstudenterna. Både doktoran-
derna och deras handledare byg-
ger upp kompetens som kan komma 
studenterna till godo, säger Anna 
Grubbström, koordinator för fors-
karskolan.

Nytt forum för  
forskning om rasism 
n Ett mångvetenskapligt forum för 
forskning om rasism har inrättats vid 
Uppsala universitet. Syftet är att er-
bjuda en gemensam plattform för 
nya samarbeten och forskningspro-
jekt. 

– Det finns ett stort behov av kun-
skap om rasism, migration och in-
tegration och Uppsala universitet 
har både djup och stor ämnesmäs-
sig bredd inom forskningen på detta 
område, säger rektor Eva Åkesson. 

I höst inleds forumets seminarie-
serie och en konferens planeras till 
november.

För två år sedan undersöktes kung 
Eriks kvarlevor under två dagar.  

Relikskrinet öppnades i domkyrkan.

Anna 
Grubbström.
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FTER ATT HA BLIVIT avprick-
ad av säkerhetsvakten vid 
ingången till utrikesdepar-
tementets lokaler på Freds-
gatan i Stockholm blir vi in-
släppta och hänvisade till 
pressrummet. Den här mor-
gonen är det bara någon en-
staka journalist på plats och 
större delen av lokalen är 
upplåten för Diplomatic 
Forum.

Dagens föreläsare är 
Stefan Parkman, professor 
i kördirigering vid institu-
tionen för musikvetenska-
per och föreståndare för 
Uppsala universitets Kör-
centrum. Han ska tala om 

körsångens utveckling i Sverige under rubriken ”The 
Swedish Choral Miracle”. 

INDONESIENS AMBASSADÖR, BAGAS HAPSORO, är här för 
första gången. Han har varit i Sverige i knappt två veck-
or och ser seminariet som ett tillfälle att lära sig mer 
om landet och skapa kontakter. Han inleder snabbt 
ett samtal med Tysklands kulturattaché, Andreas Berg, 
som länge varit intresserad av svensk körmusik. Han 
är dock noga med att poängtera att även Tyskland har 
en stark körtradition. Av samtalet framkommer ock-
så att Bagas Hapsoro spelar gitarr och är förtjust i den 
tyska rockgruppen Scorpions. 

DET FINNS JUST NU 107 ambassader i Stockholm som 
bjuds in till Diplomatic Forums arrangemang, men 
just i dag är åhörarskaran relativt blygsam. Semina-
rier som berör aktuella politiska frågor och ekonomi 
brukar däremot dra betydligt fler intresserade. Föreläs-
ningarna äger rum en gång i månaden och då de inte 
kan genomföras på något lands nationaldag eller på 
fredagar eller helgdagar återstår inte så många tänk-
bara datum per månad. 

Diplomatic Forums första föreläsning genomfördes 
i april 2010 och sedan dess har ett sjuttiotal seminarier 
arrangerats. Tanken är att ta upp aktuella svenska frå-
gor som diplomaterna kan rapportera hem om. 

– Det förekommer ju inte någon systematisk fort-
bildning om Sverige för utländsk ambassadpersonal och 
Diplomatic Forum är därför en arena där forskare från 
Uppsala universitet kan nå ut direkt till en internatio-
nell målgrupp, säger Lena Wallensteen som arrange-
rar seminarieserien på frilansbasis på uppdrag av av-
delningen för kommunikation och externa relationer. 

– Diplomaterna får ökade kunskaper om Sverige 
och svenska förhållanden, och de får dessutom en re-

Diplomatic Forum är en 
föreläsningsserie som vänder 
sig till den diplomatiska kåren i 

Stockholm. Här har föreläsare från 
Uppsala universitet möjlighet att 
nå ut direkt till en internationell 

målgrupp av hög dignitet.Fortbildning
         för 
diplomater
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arrangeras för det 

mesta i utrikes- 
departementets  

internationella  
pressrum. 
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lation till Uppsala universitet. För forskarna som kom-
mer hit och föreläser kan det också leda till fler inter-
nationella kontakter, menar hon.

IDÉN ATT ARRANGERA FÖRELÄSNINGAR för den diploma-
tiska kåren fick hon redan i mitten av 80-talet när hon 
arbetade för biståndsmyndigheten Bits (Beredningen 
för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete), 
en systerorganisation till Sida. 
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– Jag var ansvarig för internationella kurser i Sve-
rige för höga beslutsfattare från utvecklingsländer och 
träffade många ambassadörer i tjänsten. De uttryckte 
många gånger hur avundsjuka de var på sina kursdel-
tagande landsmän som inte bara fick kunskaper inom 
sina respektive fackområden utan också om svenskt 
samhällsliv. Det var något som ambassadörerna ansåg 
sig behöva, och som jag tog fasta på. Även om det se-
dan tog tid innan projektet kunde materialiseras.

Sedan ett par år tillbaka hålls föreläsningarna i utri-
kesdepartementets internationella pressrum, men ge-
nomförs ibland som studiebesök. Nästa aktivitet ska 
till exempel äga rum på Sipri, Stockholm International 
Peace Research Institute, i Solna. Där kommer också 
en forskare från institutionen för freds- och konflikt-
forskning att vara med och presentera institutionens 
forskning och konfliktdatabasen UCDP. 

Reaktionerna på seminarierna är genomgående väl-
digt positiva, menar Lena Wallensteen.

– Många kontaktar mig när de flyttar vidare till an-
dra länder och önskar att det fanns ett Diplomatic Fo-
rum även där. 

Hon tror att en viktig faktor till att föreläsningarna 
är uppskattade är att de erbjuder objektiv information. 

– Uppsala universitet har ett högt förtroende och 
det är viktigt för universitetet att inte bara vara erkänt 
utan också välkänt. Här kan vi sprida Uppsala univer-
sitets namn i kombination med en positiv upplevelse.

FÖR STEFAN PARKMAN ÄR dagens föreläsning ett tillfälle 
att berätta både om den svenska körtraditionens ut-
veckling och om Körcentrums verksamhet.  

– Jag ser mig som en ambassadör för körsång i all-
mänhet och Körcentrum i synnerhet. 

När ett tjugotal diplomater anlänt inleder han sin 
föreläsning, som blir en historisk odyssé genom kör-
musikens utveckling i Sverige. Han förklarar bland 
annat kyrkans, skolans och folkrörelsernas roll i kör-
traditionens utveckling och berättar om körledarens 
arbete. Han bjuder också på musikaliska smakprov, 
visar hur man läser ett partitur för körsång och får till 
och med åhörarna att stämma upp i gemensam sång 
enligt hans anvisningar. 

– Vi har precis haft världspremiär för Diploma-
tic Forum’s International Choir, konstaterar han nöjt.
Josefin Svensson

Indonesiens  
ambassadör  

Bagas Hapsoro  
och Lena Wallensteen.

Stefan Parkman föreläser  
om körmusikens  
utveckling i Sverige.
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Uppsala universitet, Region Gotland och 
Länsstyrelsen på Gotland har startat en 
gemensam förstudie för att undersö
ka förutsättningarna för ett centrum för 
vattenrelaterade frågor på Gotland. 

De tre myndigheterna kraftsamlar för att lyfta 
fram vattenfrågorna som är avgörande för Got-
lands utveckling, både vad gäller grundvatt-
net och havet runt ön. Nu vill man undersöka 
om det skulle vara möjligt att genom ett ge-
mensamt center få större fokus på frågorna och 
större utväxling i arbetet. Projektet går under 
arbetsnamnet ”Blått centrum Gotland” och ut-
redningen ska vara klar 
den 15 maj. 

– Vatten är en viktig 
resurs som kan ge nya 
möjligheter till arbets-
tillfällen och utveck-
ling av det gotländska 
samhället, säger Björn 
Jansson, regionstyrel-
sens ordförande.

– Summan av det vi 
gör tillsammans kring vattenfrågor blir större 
än det vi skulle gjort var för sig. Universitetets 
vattenrelaterade forskning stärks av att bedri-
vas i samverkan, säger Olle Jansson, rektorsråd 
för Uppsala universitet – Campus Gotland.

EN ARBETSGRUPP MED REPRESENTANTER för de tre 
myndigheterna har tillsatts och uppdraget är 
att titta på hur en sådan här verksamhet skul-
le kunna organiseras och finansieras. Gruppen 
ska redovisa sina förslag till styrgruppen som 
består av rektorsrådet Olle Jansson, Regionsty-
relsens ordförande Björn Jansson och landshöv-
ding Cecilia Schelin Seidegård.

– Vatten är en väsentlig tillväxtfaktor för Got-
land ur flera perspektiv och att arbeta tillsam-
mans ökar möjligheterna för att skapa ett livs-
kraftigt centrum som bidrar till en långsiktig 
och hållbar utveckling för Gotland, säger lands-
hövding Cecilia Schelin Seidegård.
Petra Lindberg 

Planer på ett 
”Blått centrum 
Gotland”
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Strategiskt partnerskap 
med kommunen
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Uppsala universitet och Uppsala kom-
mun undertecknade i början av mars en 
avsiktsförklaring om strategiskt part-
nerskap. Ytterligare partnerskap av det 
här slaget är på gång som en del av uni-
versitetets nya strategi för att utveckla 
samverkansarbetet. 

Avsiktsförklaringen om strategiskt partnerskap med 
Uppsala kommun är universitets andra överenskom-
melse av det här slaget sedan man förra året tecknade 
ett samarbetsavtal med ABB. 

Målet den här gången är detsamma, att samverkan 
ska vara till nytta för både forskning och utbildning vid 
Uppsala universitet samt för partnerns verksamhet.

– Kommunen är en viktig samarbetspartner på väl-
digt många plan; inom utbildning, forskning, kultur 
och mycket annat. I gränsöverskridande samarbeten 
uppstår ofta ny kunskap som kan bidra till lösningar 
på samhällets utmaningar. Vi har också ett starkt ge-
mensamt intresse för regionens utveckling och stadens 
attraktionskraft, säger rektor Eva Åkesson.

Att sluta strategiska samarbeten med olika parter 
är ett sätt att utveckla universitetets arbete med sam-
verkan på ett mer systematiskt vis. 

– Vi vill bli bättre på att strukturera upp vår samver-
kan och det kommer att bli några fler partnerskap av 
det här slaget på sikt, säger prorektor Anders Malmberg.

SAMVERKAN MED UPPSALA KOMMUN ska under perio-
den 2016 till 2018 fokusera på tre områden; kom-
petensförsörjning och kompetensutveckling, hållbar 
samhällsutveckling och infrastruktur samt näringsliv 
och arbetsliv.

Det kan till exempel handla om verksamhetsför-
lagda utbildningar, praktik, samråd och samforskning 
kring hur staden ska växa. Inför avtalet gjordes en kart-
läggning som visar att över 80 aktiviteter redan pågår i 
samarbete mellan universitetet och Uppsala kommun. 

– De samarbeten som är igång ska naturligtvis fort-
sätta och stöttas. Önskar man söka samarbeten med 
kommunen utanför de tre fokusområdena så kan part-
nerskapet ändå vara till hjälp för att exempelvis hitta 
rätt ingångar, säger Sara Jernberg, samverkansledare 
vid UU Innovation.

JUST NU PÅGÅR ARBETET med att ta fram aktiviteter inom 
de olika temaområdena. Universitetet och kommunen 
har var sin utsedd partnerledare som håller ihop arbe-
tet. Till varje fokusområde kommer det också att fin-
nas en temaledare och en arbetsgrupp.

– Det här avtalet ska ge struktur och förenkla sam-
verkan. Vi är båda stora organisationer och nu får vi fler 
ingångar med partner- och temaledare. Min förhopp-
ning är att vi tillsammans ska förbättra Uppsala så att 
det blir en ännu bättre stad att leva i, säger Eva Åkesson. 

– Kommunen och universitetet är båda viktiga ak-
törer och nu får vi ännu större möjligheter att tillsam-
mans påverka på ett positivt sätt, säger Marlene Bur-
wick, kommunstyrelsens ordförande.
Josefin Svensson 

Rektor Eva Åkesson och kommun-
styrelsens ordförande Marlene 

Burwick skrev under avsikts-
förklaringen i samband med ett 
möte på Walmstedska gården. 

Roterande ordförandeskap 
Avsiktsförklaringen omfattar: 
n  samverkan inom områden som Uppsala kommun 

har ansvar för eller på annat sätt är engagerade i, 
samt kommunens egen politiska och förvaltnings-
mässiga verksamhet. 

n  Uppsala universitet i sin helhet, det vill säga samt-
liga fakulteter, institutioner och forskningscentra, 
både forskning och utbildning såväl som stödjande 
verksamheter.

Ordförandeskapet för partnerskapet ska rotera varje 
år och styrgruppen, som består av ledningarna för 
Uppsala universitet respektive Uppsala kommun, ut-
ser vem inom gruppen som blir ordförande. Vardera 
part avsätter 150 000 kronor per år för samarbetet. 

”Universitetets 
vattenrelaterade 
forskning stärks 
av att bedrivas 
i samverkan” 
Olle Jansson

Förutsättningarna för ett centrum för vatten-
relaterade frågor på Gotland utreds.
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS
n Mikael Stenmark, professor 
i religionsfilosofi vid teologiska 
institutionen, Lena Claesson
Welsh, professor i medicinsk 
biokemi vid institutionen för im-
munologi, genetik och patologi, 
Yvonne Brandt Andersson, pro-
fessor emerita i oorganisk kemi 
vid institutionen för kemi – Ång-
ström och Kerstin Jacobsson, 
tidigare planeringsdirektör och 
biträdande universitetsdirektör, 
är mottagare av Gustaf Adolf-
medaljen i guld 2016. Lennart 
Ilke, tidigare byggnadsdirektör, 
är mottagare av Gustaf Adolf-
medaljen i silver 2016.

n Ulf Danielsson, 
professor i teore-
tisk fysik, är årets 
mottagare av 
Harry Martinson-
priset. 

n Annica Black
Schaffer, univer-
sitetslektor vid 
institutionen för 
fysik och kemi, 
har tilldelats 

L’Oréal-Unesco For Women in 
Science-priset 2016 med stöd 
av Sveriges unga akademi. 

n Siv Strömquist, docent vid 
institutionen för nordiska språk, 
har tilldelats Lars Salvius-priset 
för 2016. 

n Thomas 
Schön, professor 
vid institutionen 
för informations-
teknologi, har 
tilldelats Arn-

bergska priset för ”väsentliga 
bidrag till olinjär identifiering 
och partikelfilter”. 

n Susanna Erlandsson, univer-
sitetslektor vid historiska insti-
tutionen, har mottagit Kungliga 

Vitterhetsakademins pris för 
förtjänta vetenskapliga arbeten 
2014–2015. 

n Anna Rutgers
son, professor 
i meteorologi, 
har utsetts till 
rektorsråd för 
hållbarhetsfrågor 

vid Uppsala universitet. 

n Volodymyr Mazorchuk, 
professor vid matematiska in-
stitutionen, har tilldelats 2016 
års Göran Gustafssonpris inom 
matematik.
 

PÅ GÅNG
27/4. En kvart över med 
Linn Spross. Arbetstider och 
välfärdsstaten – en stormig 
relation. Välkommen till en 
föreläsning inom Uppsala uni-
versitetsbiblioteks serie. Ekono-
mikums bibliotek kl 16.15. 

27/4. Profetens fana ska vaja 
bredvid Sions fana! Öppen 
föreläsning arrangerad av Hugo 
Valentin-centrum. Föreläsare: 
Fil.dr. Johannes Heuman. Gam-
la torget 3 kl 18. 

28/4. SciLifeLab Science Sum
mit. Anmälan och detaljerat 
program: www.scilifelab.se/
events/sciencesum-
mit2016

28/4. Child
hood Matters. 
Öppen före-
läsning med 
Gabriele Grif-
fin, Centrum för 
genusvetenskaps 
nya professor. Ih-
resalen, Engelska parken kl 
16.15.

28/4. Vårpromenad bland  
lökar, kuddar och fjäll. Tropiska 
växthuset kl 18.

30/4. Sista april.  Mer informa-
tion och hålltider: www.uu.se

1/5. Säsongsstart i trädgård
arna. Linnéträdgården med 

 Linnémuseet öppen tis–sön 
11–17, Linnés Hammarby 

fre–sön 11–17, Botaniska 
trädgården dagligen 
7–21. Fri entré för 
barn under 18 år, stu-
denter och anställda 
vid Uppsala univer-

sitet.

2/5. Andreas Vesalius och 
den anatomiska renässansen. 
Visning av årets utställning i 
Carolina Rediviva kl 17. 

4/5. Trädgårdsmästarvisning. 
Linnéträdgården kl 12.30.

Forskar Grand Prix – var med och tävla!
n Kan du på ett fängslande, inspirerande och 
pedagogiskt sätt berätta om din forskning på 
bara fyra minuter? Anmäl dig till den lokala 
uttagningen i Forskar Grand Prix. Skicka an-
mälan till gunilla.sthyr@uadm.uu.se med en 

beskrivning (på svenska) av vad du vill berätta 
på högst 100 ord. Sista anmälningsdag är den 
13 maj 2016.

Läs mer på medarbetarportalen: mp.uu.se

Personalens idrottsklubb avvecklar verksamheten
n I samband med årsmötet för universitetsper-
sonalens idrottsklubb (UIK) den 29 februari be-
slutades det att föreningen ska göras vilande. 
Det innebär att verksamheten kommer att av-
vecklas under våren 2016.

– Just nu finns det inte ett tillräckligt stort 
intresse för att fylla de vakanta posterna i sty-
relsen, säger Lars Hagborg, avgående ordfö-
rande i UIK. 

De olika sektionerna kan under våren fort-
sätta med sina verksamheter så länge de nu-
varande ban- och hyresavtalen gäller, men nya 
avtal kommer inte att tecknas. Löpträningen 
fortsätter även den som planerat under våren.

Tidigare har man kunnat ansöka om bidrag 
till deltagaravgifter i seriespel eller motions-
lopp, men det är inte längre möjligt.

7/5. Kammarmusik i Gottsunda. 
Njut av en timmes musik fram-
förd av medlemmar ur Akade-
miska kapellet med gäster. Kul-
turpunkten, Gottsunda centrum, 
Valthornsvägen 7, kl 14. Fri entré.

10/5. Kammarmusik på Musi
cum. Medlemmar ur Kungliga 
Akademiska kapellet spelar 
kammarmusik tillsammans med 
pianisten Daniel Hormazába kl 
19. Fri entré.

11/5. En kvart över med Thé
rèse Björkholm. Are Women 
Human? Välkommen till en 
föreläsning inom Uppsala uni-
versitetsbiblioteks serie. Dag 
Hammarskjöld och juridiska 
biblioteket kl 15.15. 

15/5. Pelle Svanslös cykeldag. 
Botaniska trädgården kl 10–16. 
Se hela programmet på  
www.pellescykeldag.se

16/5. Ångströmföreläsningen 
2016. Föreläsning av Marcus 
Aspelmayer: Putting ”mecha-
nics” back into quantum me-
chanics. Ångströmlaboratoriet, 
Siegbahnsalen kl 15. 

21/5. Trädgårdsfest Linné.  
Linnéträdgården Svartbäcks-
gatan från kl 11. Fri entré.
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Sunil Kumar Ramamoorthy, som forskar om förnybar plast vid Högskolan i Borås, vann Forskar  
Grand Prix 2015 för sin presentation om plast gjord på majs, sojabönor och linfrön.

FRISKVÅRD
Funktionell träning: 
måndagar kl 11.15
Pilates & Mindful:
tisdagar kl 11  
Zumba: onsdagar kl 11 
Soma Move: torsdagar kl 16 
Yoga: fredagar kl 7.15

Med undantag av den funk-
tionella träningen hålls alla pas-
sen på Campus1477 Blåsenhus. 
Den funktionella träningen hålls 
på Campus1477 Science park.
Mer information: campus1477.
se/sv/grupptraning/friskvard/
uppsala-universitet
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21–23/5. Gotland Game Confe
rence. Institutionen för spelde-
signs årliga konferens. 

27/5. Doktorspromotion.  
Uppsala universitet promoverar 
nya doktorer. Domkyrkan kl 12. 



UNIVERSEN 2 — 2016 19

1 Novellsamlingen ”Åtta minuter 
och andra uppsalanoveller” har 
nyligen getts ut. Författare är stu-
denter på kursen i kreativ svens-
ka. Vad handlar novellerna om?

– Studenterna har fått i uppdrag 
att skriva en novell som utspelar sig 
i Uppsala. Det är ofta utvecklande 
att tvingas förlägga berättelsen i en 
miljö man känner. Det går att ur-
skilja några teman i novellerna: dys-
topisk framtid och klimatförändring, 
vardagsberättelser, kärleksberättelser 
och övernaturligt. 
2 Hur undervisar man i kreativ 
svenska?

– Pedagogiken är viktig eftersom 
det ofta finns en prestationsångest 
förenad med skönlitterärt skrivande. 
Många tycker det är svårt att visa an-
dra vad man skriver. Det viktigaste är 
därför en bra stämning där studen-
terna är trygga. 

 – Studenterna får inte något be-
tyg på enskilda uppgifter. Istället finns 
ett antal kriterier, till exempel utveck-
ling och bredd i skrivandet, som jag 
utgår ifrån vid en samlande bedöm-
ning i slutet av kursen. På kursen får 
studenterna skriva essä, romanrecen-
sion och novell. De arbetar med olika 
innehåll som miljöbeskrivning, per-
soner och dialog. De får också jobba 
med samma situation utifrån olika sti-
lar och berättarperspektiv.
3 Varför tror du studenterna går 
kursen?

– Det är kul med skönlitterärt 
skrivande och det blir ett komple-
ment för olika studenter. De tvingas 
tänka kring sina och andras texter, 
det ger perspektiv och nya idéer.
Anders Berndt

Novellsamlingen finns att köpa på 
Museum Gustavianum, Studentbok-
handeln och vid institutionen för 
nordiska språk. 

Studenternas 
noveller blev 
en bok 

HALLÅ DÄR 
ANNIKA HILLBOM, 
universitetslektor och kursansvarig 
för kreativ svenska vid institutionen 
för nordiska språk.

Krönika: 
På världens största populär
vetenskapliga konferens
”VAR DU PÅ PRESENTATIONEN om hur an-
lag från neandertalarna ökar risken för 
depression och tobaksberoende?” Frågan 
ställdes lite i förbigående av en person 
jag småpratade med i en korridor på det 
stora konferenscentret i Washington DC 
där årets AAAS meeting arrangerades. 
Tusan också. Konferensen hade precis 
börjat och jag hade redan missat en av 
presentationerna som man förstod skul-
le bli en riktig ”snackis”. Att identifiera 
punkterna i det gigantiska programmet 
som man bara inte får missa är en ve-
tenskap i sig.  

AAAS meeting arrangeras varje år se-
dan 1848 av The American Association 
for the Advancement of Science, som 
bland annat ger ut den vetenskapliga 
tidskriften Science, och har ungefär 150 
olika föreläsningar och vetenskapliga 
symposier. Den främsta målgruppen för 
presentationerna är inte andra forskare, 
utan vetenskapsjournalister, beslutsfat-
tare och allmänheten. Konferensen har 
något år haft 11 000 deltagare. 

MEN DET SKULLE KOMMA fler stora nyhe-
ter under dagen. Forskarna vid detektorn 
Ligo meddelade vid en pressträff att de 
nu kunde bevisa att svarta hål verkligen 
finns. Glädjen över upptäckten spred sig 
likt gravitationsvågor över konferensen.  

AAAS meeting är tvärvetenskapligt, 
med slagsida mot teknik, naturveten-
skap och medicin. Programmet bjuder 
på en väldig blandning. Storföreläsningar, 
i år till exempel med WHO:s strategiske 
chef Christopher Dye om lärdomarna 
efter ebolaepedemin (och senaste läget 
för zikaviruset) och forskaren Jennifer 

” Psykisk sjukdom är väldigt vanligt, men många söker aldrig hjälp.  
Det kan bero på många orsaker, men genom att bjuda in till föreläsningar  
och samtal hoppas vi att förtroendet ökar och att fler vågar söka hjälp.”
LISA EKSELIUS, professor vid institutionen för neurovetenskap och överläkare i psykiatri vid Akademiska sjukhuset,  
om Märta Nasvelldagen, en temadag om psykisk sjukdom som genomfördes den 9 april. (UNT den 9/4).  
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Lyssna på aktuell forskning
Mattias Gardell, professor i jäm
förande religionsvetenskap vid 
teologiska institutionen, är en av 
gästerna i vårens säsong av Fors
karpodden.

Forskarpodden är en satsning på poddra-
dio vid Uppsala universitet som starta-
de i höstas. Under våren släpps fem nya 
halvtimmeslånga avsnitt där program-
ledarna möter forskare inom olika äm-
nesområden. 

I senaste avsnittet gästas podden av 
Petter Hellström, doktorand i idé och 
lärdomshistoria och en av redaktörerna 

för boken ”Sverige i tiden”. Den 27 april 
handlar avsnittet om Mattias Gardell och 
hans forskning i spänningsfältet mellan 
religion och politik. Mattias Gardell är 
aktuell med boken ”Raskrigaren” om se-
riemördaren Peter Mangs. Den 11 maj 
handlar det om Sakernas Internet, i sam-
tal med Edith Ngai, universitetslektor i 
datorteknik.

Tidigare gäster i vår har varit sömn-
forskaren Christian Benedict och 
Mia Phillipsson, professor i fysiologi. 
Annica Hulth

Lyssna på: www.uu.se/forskarpodden
Mattias Gardell, professor vid teologiska 
institutionen. 
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Doudna om upptäckten av gentekniken 
CRISPR/Cas9, blandas med symposier 
av forskare som ansökt till programmet. 
Dessa väljs sedan ut med hjälp av ett 
peer-reviewförfarande. Teoretiskt blan-
das med mer lättsmält. Policydiskussio-
ner med diskussioner om hur vetenskap 
kan kommuniceras på olika sätt – med 
humor till exempel. Tidigare har vi lyss-
nat till en av manusförfattarna bakom 
”Big Bang Theory” och i år möttes forsk-
ning och stand-up comedy i ett oväntat 
allmänbildande symposium. 

Linda Koffmar, pressinformatör vid  
kommunikationsavdelningen.

Vill du arrangera ett symposium vid 
AAAS meeting? Hör av dig till pressinfor-
matörerna på kommunikationsavdelning-
en för tips: presskontakt@uadm.uu.se 

Linda Koffmar, pressinformatör, på plats för konferensen AAAS som i år hölls i i Wash-
ington DC.

Det var fullsatt på många av de omkring 
150 seminarierna och föreläsningarna. 
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PROFILEN 
/ANNA-CARIN LUNDQVIST

– DET RÄCKER ATT ha en väldigt lös idé när man kommer 
till oss. En grej eller ett undervisningsmoment som kan-
ske inte fungerar eller något som man som lärare vill 
testa. Vårt jobb är att fånga upp idéer och att förädla 
dem så att det funkar bra för läraren, berättar Anna-
Carin Lundqvist, chef på MedfarmDoIT. 

Verksamheten finns till för att hjälpa alla som under-
visar på Uppsala universitet att ta fram digitala verktyg 
som bidrar med något i undervisningen. Det kan vara 
att göra en film, att få hjälp att spela in en webbföreläs-
ning, att hitta ett nytt sätt att lösa ett pedagogiskt pro-
blem eller att träna ett visst moment. Ett tydligt exem-
pel på vilken hjälp det kan vara är filmade laborationer.

– Om man ska visa något i ett dragskåp i labbet för en 
hel klass, då kanske tre studenter i taget kan se bra och 
läraren måste ta om det väldigt många gånger. Om vi 
istället filmar laborationen och lägger på nätet kan alla 
i klassen få en verkligt bra bild av vad som händer och 
hur man gör. De har dessutom möjlighet att titta inför 
föreläsningen och komma väl förberedda, säger hon.

ANNA-CARIN LUNDQVIST OCH HENNES fem kollegor hål-
ler till i en egen liten avskärmad avdelning på Biome-
dicinskt centrum (BMC). Här har det tillgång till en 
självkörningsstudio med både ljudinspelning och ka-
mera för den som vill. Verksamheten finansieras med 

” Vårt jobb är att 
fånga upp idéer”
Hemma tittar hon på ubåtsfilm, spelar klarinett och numera 
piano. På jobbet på MedfarmDoIT vill hon fånga upp andras 
idéer och lösa undervisningsproblem. Inte med ubåtar och 
klarinetter kanske, men i alla fall med ljud och bild. 

Anna-Carin  
Lundqvist är  

enhetschef på 
MedfarmDoIT, där 

målet med  
verksamheten är 

att skapa IT-verktyg 
som ska ge bättre 

undervisning för 
studenter och 

lärare. 

utbildningspengar och för den enskilda läraren som 
vill ha hjälp är det alltså helt gratis.

Att hon själv har forskat är en fördel i jobbet, tycker 
hon. 2004 disputerade hon i genetik och arbetade se-
dan i flera år med att utveckla myggbekämpningen vid 
Dalälven. Hon har också läst kulturgeografi och historia.

SOM AVKOPPLING PÅ FRITIDEN blir det mycket film och 
musik. För att hinna med båda har hon helt valt bort 
vanlig teve. Film plöjer hon via playtjänster och Net-
flix. Hon kan tala länge om Star Wars och skillnaden 
mellan de olika sviterna och den senaste filmen. Men 
den största fascinationen är ubåtsfilmer, och då sär-
skilt Das Boot. 

– Eftersom det är en speciell miljö i ubåtar är det 
intressant att få följa en hel ubåtsbesättning. Hur han-
terar de att det är trångt, luktar diesel och är både 
bullrigt och farligt. De har inget personligt utrymme. 
Dessutom gillar jag hjälteeposet och att allt inte be-
skrivs som svartvitt utan att det finns många nyanser 
även bland de onda. 

SEDAN MÅNGA ÅR TILLBAKA spelar hon klarinett i Hem-
värnets musikkår. För ett år sedan kom idén om att lära 
sig ett nytt instrument, nämligen piano. Ambitionen 
är att öva en timme om dagen och skillnaden mot kla-
rinettspel är stor. 

– I en orkester är vinsten att spela tillsammans med 
andra och skapa en klang, men en enskild orkester-
stämma är inte alltid så kul att öva på. Med pianot kan 
jag skapa musik ensam och det är en helt annan upp-
levelse, säger Anna-Carin Lundqvist. 
Elin Bäckström
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Film och musikintresserad enhetschef 
n Namn: Anna-Carin Lundqvist.
n Ålder: 46 år.
n Familj: Man och två barn.
n Blir ledsen av: Hatet i samhället.  

Det blir så påtagligt ibland i dag.
n Blir glad av: Osjälviska handlingar. Positiva  

människor som tar ställning, som inte ger upp.
n Senast spelade pianostycke: Ett preludium av Bach.
n Nästa framträdande med Hemvärnets musikkår:  

Vaktparaden i Stockholm den 20–21 maj.


