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”Internationali
sering är inte ett
självändamål, utan
ett medel för att nå
högsta kvalitet.”
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FORSKNING

12	Äventyret på
Grönland gav
mersmak

LEDARE Anders Malmberg, prorektor
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Omkring 630 medarbetare var
med på universitetets personalfest
som i år arrangerades på Uppsala
konsert och kongress.
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Innehåll

För oss handlar forskningspropositionen om två saker,
dels vad som är bra för Sverige,
dels hur Uppsala universitet kan
bidra i detta. Kristina Edström, sid 8.

Cambridge, Minneapolis, Washington DC, Tokyo, Kyoto, Singapore, Seoul, Daejon ... Höstterminens inledning har inneburit
ett ovanligt vidsträckt resande för
oss i universitetsledningen. När
vi reser handlar det oftast om att
besöka universitet som vi antingen har eller vill utveckla samarbeten med, eller som vi vill lära
något speciellt av. Det kan röra
innovationsstöd, kvalitetssystem,
fundraising eller internationalisering. Ofta försöker vi passa på att
träffa våra egna alumner och vänner i de städer vi besöker.
Uppsala universitets nya program för internationalisering
läggs på konsistoriets bord i
november. Där slår vi fast att
internationalisering inte är ett självändamål, utan ett
medel för att nå högsta kvalitet i forskning och utbildning. Framgångsrik internationalisering fordrar
insatser på många nivåer. Till exempel kräver internationell rekrytering av lärare, forskare och studenter
utvecklade kontaktnät, effektiva rekryteringsformer
och väl fungerande mottagningsstöd. I nternationell
forskningsfinansiering fordrar bra stöd till våra
forskare och studentutbyten förutsätter avtal med
attraktiva lärosäten runt om i världen.
Mycket av internationaliseringen drivs på institutions- och fakultetsnivå, inte sällan av hängivna eldsjälar. En del frågor behöver drivas på universitetsnivå
för att få full kraft och i vissa avseenden är vi beroende av politiska reformer. Inte minst handlar det om att
ge svenska lärosäten större handlingsfrihet för att ingå
internationella avtal och göra ekonomiska åtaganden
utomlands. Sveriges universitet och högskolor verkar i
ett föränderligt globalt landskap, där flera framstående
lärosäten i dag etablerar sig utomlands. Kanske b
 orde
även svenska lärosäten ges förutsättningar att pröva
den möjligheten? Vi skulle också behöva ett kraftfullt
nationellt stipendieprogram för att attrahera talanger till Sverige, modellerat efter det så framgångsrika
amerikanska Fulbright-programmet. Varför inte ett
Dag Hammarskjöld eller Raoul Wallenberg Scholarship Program?
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Från vänster Leo Razzak,
moderator, Lisa Lindström,
vd för designbyrån Doberman,
prins Daniel, Niklas Zennström,
IT-entreprenör, och Sebastian
Siemiatkowski, vd för Klarna.
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i korthet

Startfältet i Studentloppet.

Full fart för Uppsala
Studentlopp
n Den 11 oktober genomförde 396

Entreprenörskap i fokus
Det fanns många anledningar
att besöka universitetsaulan den
7 oktober. Kungliga Ingenjörs
vetenskapsakademien (IVA) hade
tillsammans med prins Daniels
Fellowship och entreprenörs
program bjudit in till en panel
debatt, utmärkelsen Årets Alumn
delades ut och sist men inte minst
firades universitetets födelsedag.
Prins Daniels Fellowship och IVA vill genom dialog inspirera dagens studenter
att satsa på företag och entreprenörskap.
Sorlet är förväntansfullt när paneldeltagarna kommer in i universitetsaulan. I
täten går prins Daniel tillsammans med
några av Sveriges mest framgångsrika
företagare, bland andra Skypes grundare
Niklas Zennström.
På scenen diskuterar panelen hur det
svenska samhällssystemet bidrar till att

vi har stor framgång i världen vad gäller företagande, men också om vikten
av att våga satsa och att våga misslyckas.
– Jag är mer intresserad av en person
som satsat och försökt starta ett företag
även om det misslyckas, än en person
som inte har den erfarenheten. Uppsala universitet är en fantastisk miljö när
det gäller att starta bolag, här finns alla
discipliner och det är lätt att hitta företagspartners med andra utbildningar och
erfarenheter, säger Niklas Zennström.
Niklas Zennström tar efter panel
debatten emot universitetets utmärkelse Årets Alumn 2015, bland annat
för sitt stöd till klimatforskningen och
sina insatser för mänskliga rättigheter.
– Det är jättekul med denna fina utmärkelse. Alumnnätverket är viktigt, det
gör oss starkare, säger Niklas Zennström
när han tar emot blommor och diplom.
När panelen och några studenter

Nytt program för hållbar utveckling
n Vid konsistoriets sammanträde i slu-

tet av september beslutades det om
universitetets väg framåt inom hållbar
utveckling. Programmet för hållbar utveckling ska stimulera engagemang, in-

itiativ och nytänkande inom området
och ska följas upp med en handlingsplan under hösten.
Programmet fastslår bland annat att
forskare vid universitetet ska, när så är

Niklas Zennström tar emot utmärkelsen
Årets Alumn 2015 av rektor Eva Åkesson.

lämnar aulan för att diskutera vidare i
rundabordssamtal, bjuds publiken på
musikunderhållning med anledning av
att universitetet fyller 538 år.
Birgitta Sinder Wilén

relevant, kunna placera sin forskning i
ett samhälleligt sammanhang och på
så sätt reflektera över sin forskning i ett
hållbarhetsperspektiv. Det utgår från
universitetets mål och strategier och
finns att läsa i mål- och regelsamlingen
på webben.
regler.uu.se

personer årets upplaga av Uppsala
Studentlopp. Tävlingen riktar sig till
studenter och anställda vid Uppsala
universitet och SLU och det fanns
möjlighet att gå, jogga eller springa
fem eller tio kilometer med start och
mål vid Studenternas idrottsplats.
– Det var fjärde gången loppet
arrangerades och det blir säkert en
tävling även nästa år, säger Marcus
Blom, student och medlem i projektgruppen bakom Uppsala Studentlopp.

4 AV 5

i betyg. Det får UU Innovation i
Vinnovas första utvärdering av de tolv
svenska innovationskontoren. Det
välutvecklade samarbetet med andra
aktörer inom Uppsalas innovationssystem lyfts fram som en av framgångsfaktorerna, liksom det systematiska arbetet med kvalitetsutveckling
och resultatuppföljning. Vinnova har
genomfört utvärderingen på uppdrag
av utbildningsdepartementet. Resultaten kommer sedan att delvis ligga
till grund för hur departementet fördelar medel till innovationskontoren
från och med 2016.

Fler än 54 700 anmälda
till vårterminen
n Anmälan till vårens kurser och

 rogram stängde natten till fredagen
p
den 16 oktober. Preliminärt räknade
Uppsala universitet in 54 775 anmälningar totalt, v
 ilket var en minskning
med 0,6 p
 rocent jämfört med förra
året. Det populäraste programmet
var även i år juristprogrammet, följt
av läkarprogrammet och psykologprogrammet.
Universen 5 — 2015
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Aktuellt/karriärvägar

Nytt förslag ska ge
tydligare karriärvägar

Anställningsvillkoren för unga forskare
diskuteras just nu på flera nivåer. Frågan
lyftes i statsministerns regeringsförklaring och regeringen har tillsatt en utredning om unga forskares karriärvägar.
Även vid Uppsala universitet har en utredning dragits igång för att se över karriärvägar och meriteringsanställningar.
– När vi pratar om meriteringstjänster
menar vi i första hand biträdande lektorer men även forskarassistenter. Skillnaden mellan dessa anställningsformer
är att forskarassistenten inte har rätt att
prövas för befordran och därmed inte
har riktigt samma karriärmöjligheter,
säger Mats Larhed, professor vid institutionen för läkemedelskemi.
Han är ordförande i den arbetsgrupp
som i början av nästa år ska presentera
utredningens resultat.
– Karriärvägar är något som har analyserats många gånger. Att det återigen
är aktuellt beror bland annat på att autonomireformen inte haft de effekter
på antalet meriteringsanställningar som
man kanske hade hoppats, säger han.
Autonomireformen trädde i kraft
2011 och öppnade möjligheter för läro
sätena att skapa egna karriärvägar för
sina anställda. För Uppsala universitets
del innebar det att en ny anställningsordning fastställdes 2012, men de förväntade resultaten i form av fler meriteringsanställningar har inte blivit så stora.
Arbetsgruppen ska nu ge förslag på
hur en tydligare karriärväg, ett så k
 allat
”tenure track”-system, kan utformas. Den
ska även identifiera om det finns behov
av en revidering av universitetets anställningsordning.
Karriärvägen vid Uppsala universitet
innebär i dag att man efter disputation
eller postdoktor-tjänst i konkurrens söker
en anställning som biträdande universi4
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Uppsala universitet satsar
nästa år 12 miljoner på
karriärvägar för unga forskare. En utredning har tillsatts
för att ta fram förslag på hur
pengarna ska användas.
– Jag tror inte att förslaget
kommer att innebära att vi
fullständigt förändrar karriärvägarna, men vi kan behöva
öka stödet till meriteringsanställda och justera anställningsordningen, säger
Mats Larhed.

Mats Larhed, professor vid
institutionen för läkemedels
kemi, håller i universitetets
utredning om karriärvägar
för unga forskare.

tetslektor. Efter fyra år har man sedan
rätt att prövas för befordran till universitetslektor, och i ett senare skede till
professor.
En anledning till att meriteringstjänsterna inte används i särskilt hög grad kan
vara att det tar tid att rekrytera i konkurrens med hjälp av sakkunniga.
– Öppna och konkurrensutsatta utlysningar främjar både lika villkor och
kompetensförsörjningen. Men som det
ser ut i dag kan processen ta upp emot
ett år, säger Mats Larhed.
Att rekryteringsprocessen tar lång tid
kan vara svårt att hantera om man har

ett forskningsanslag som löper över en
kortare period. Det kan också vara en anledning till den höga graden av internrekrytering vid universitetet.
En väg som diskuterats för att öka antalet meriteringsanställningar är att förlänga tjänsten med två år. Fler alternativa
karriärvägar är ett annat förslag.
– Det behövs många olika kompetenser för att en forskargrupp ska fungera.
I dag anställs många som forskare, men
jag tror det vore bra med några fler tydliga anställningsformer för högt meriterade anställda.

Arbetsgruppen är än så länge i den inledande fasen av arbetet och några konkreta resultat har ännu inte börjat formuleras.
– Jag tror inte att förslaget kommer
att innebära att vi fullständigt förändrar karriärvägarna, men vi kan behöva
justera här och där. Om vi kan ta fram
tydliga alternativ tror jag Uppsala universitet blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare, säger Mats Larhed.

Josefin Svensson
Läs mer på mp.uu.se/web/info/
vart-uu/utredningar/utredning-omkarriarvagar
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”Mentorerna skulle en gång
per år kunna utvärdera hur
det har gått, vad man ska
satsa mer på och upp
muntra till nya framsteg.”

Karin Stensjö,
universitetslektor
vid institutionen
för kemi – Ångström.

FOTO: JONAS LÖFVENBERG

Karin Stensjö

”Ju snabbare man
blir akademismart
desto bättre”
Karriärvägar och anställnings
villkor för unga forskare
engagerar många medarbetare
vid Uppsala universitet.
Universen har träffat Karin
Stensjö, universitetslektor
vid institutionen för kemi –
Ångström, som blev universitets
lektor för knappt tre år sedan.
Karin Stensjös karriärväg från doktor till
universitetslektor har tagit tolv år. Den
har inneburit ett flertal anställningar som
post dok, forskarassistent och forskare
innan hon sökte och fick en universitetslektorstjänst 2012.
– Jag disputerade vid SLU men har
förutom en post dok-period i Köpenhamn gjort hela min karriär hittills vid
Uppsala universitet. Den miljö jag nu
verkar i har varit viktig för mig och jag
har egentligen aldrig velat söka mig härifrån, på både gott och ont.
Hon har många åsikter om meriteringsanställningar och blev på allvar intresserad av frågan när hon var aktiv i
Junior Faculty, en organisation för unga
forskare vid Uppsala universitet.
– Perioden efter post dok är otroligt
viktig, det är där skiftet sker. Att man söker sig till en miljö där man kan utvecklas och dra in pengar till sin forskning är
avgörande för den framtida karriären.

Meriteringstjänster har utretts ett flertal
gånger tidigare utan att någon egentlig
förändring har kommit till stånd. För att
man ska lyckas den här gången efterlyser
Karin Stensjö en tydlighet i processen
och en uttalad satsning från universitetets sida på de som får de eftertraktade
tjänsterna.
– Det måste finnas klara mål om vad
man ska uppnå, men också tydligt uttalat

att man väljer att satsa på de här personerna för att det gagnar forskningen och
utbildningen vid universitetet.
Det behövs också stöd under anställningstiden, kanske i form av mentorer
med meriter inom akademin, menar
Karin Stensjö.
– Mentorerna skulle en gång per år
kunna utvärdera hur det har gått, vad
man ska satsa mer på och uppmuntra
till nya framsteg. Det är också viktigt
att man har en tydlig utvecklingsplan
för varje individ.
För att förbättra karriärvägarna behövs
en transparens i systemet, men innebär
det att karriärvägarna ska se likadana
ut vid hela universitetet? Det är en av
många frågor som behöver analyseras,
menar Karin Stensjö. Inom hennes område är det till exempel av stor vikt att
genomföra en post dok-period, medan
det inte alls är lika vanligt inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.
– Det är viktigt att komma fram till
en gemensam väg, gärna en som ser ungefär likadan ut på övriga lärosäten, men
det måste samtidigt finnas en flexibilitet i systemet.
En annan fråga är hur meriteringstjänsterna ska utvärderas för befordran.
– Forskning och utbildning ska vara
två grundpelare, men ska de väga lika
tungt? Man måste kunna undervisa om
man ska bli en bra lektor, men man kan
ju vara en jättebra forskare utan att vara
en excellent lärare, och tvärtom.
Karriärfrågor är något som diskuteras
en hel del bland forskare ute på institutionerna, menar Karin Stensjö, men frågan kommer kanske inte upp lika ofta
som den borde bland doktoranderna.
– Ju snabbare man förstår vilka de
möjliga karriärvägarna är och blir akademismart desto bättre.
Josefin Svensson

PERSONALKATEGORIER VID UPPSALA UNIVERSITET
teknisk personal: 791

(här ingår många olika befattningar som till e
 xempel
forskningsingenjörer,
serviceassistenter, tekniker
och systemutvecklare).

Universitetsadjunkter: 255

DOKTORANDer: 1 408

Biträdande
universitetslektorer: 40

Administrativ
personal: 1 720

(här ingår en rad olika
befattningar som till
exempel administratörer,
amanuenser, bibliotek
arier, forskningsassistenter, kursadministratörer
och projektledare).
Professorer:
624

forskare: 1 185

(i den här gruppen ingår
bland annat postdoktorer
och seniorprofessorer)

Universitetslektorer: 731

Forskarassistenter:
49

Siffrorna är hämtade från universitetets informationssystem Glis i september 2015.

hallå där
Sanna Koskiniemi,

biträdande universitetslektor vid
institutionen för cell- och molekylär
biologi och ordförande i Junior
Faculty, en organisation för unga
forskare vid Uppsala universitet.

Mer arbetsro
och trygghet
1 Hur har din karriärväg
sett ut hittills?
– Jag doktorerade vid Uppsala
universitet 2010 och fick sedan en
treårig post dok-tjänst i USA. I slutet av den perioden började jag söka
både anslag och tjänster och fick
ett biträdande u
 niversitetslektorat
i mikrobiologi vid Uppsala universitet.
2 Vad har tjänsten betytt för dig?
– Det har framför allt inneburit
att jag fått ro att verkligen komma
igång med min forskning. Jag vet
att jag har fyra år på mig och om jag
lyckas med detta kan jag vara kvar
inom akademin. Jag har tydliga mål
att jobba mot och vet vad som förväntas av mig. Jag känner mig mindre stressad och kan förhoppningsvis åstadkomma bättre forskning.
– En annan viktig aspekt är att
jag har möjlighet att utnyttja mina
anslag till att anställa andra eftersom min lön betalas av universitetet. Det betyder att jag kan få mer
gjort och förhoppningsvis åstadkomma snabbare resultat.
3 Hur skulle du vilja förbättra
karriärvägarna för unga forskare?
– Det vore bra med tydligare
och mer specifika mål och någon
form av kontinuerlig uppföljning.
Det skulle också vara värdefullt
om målen kommunicerades bättre.
Sedan skulle jag gärna se att fler
fick chansen att prova tjänsten som
biträdande universitetslektor. Då
skulle det inte bli lika prestigefullt
och fler skulle kunna upptäcka i tid
om de ville stanna kvar inom akademin eller inte. Sedan måste det
också finnas fler vägar ut för de som
inte vill gå vidare.
4 Vad är viktigast att satsa på?
– Att ge unga forskare arbetsro
och lite mer trygghet så att de kan
satsa på att få igång bra forskning.
Många unga har nya fräscha idéer
men mycket av energin går åt till fel
saker, som att till exempel söka nya
anställningar. 
Josefin Svensson
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”Det är min övertygelse att
dessa två roller går att kombinera”,
säger Carola Lemne, vd för Svenskt
Näringsliv och ordförande för
Uppsala universitets styrelse.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Aktuellt

Sten Widmalm, professor vid
statsvetenskapliga institutionen.

”Vi ska inte låta
oss styras”
Sten Widmalm har tillsammans
med sina kollegor nu tagit
kritiken av Carola Lemnes roll
som ordförande för Uppsala
universitets styrelse (konsis
toriet) vidare till utbildnings
departementet.

”Näringslivet är ett
samhällsintresse”
Carola Lemnes roll som ord
förande för Uppsala universitets
styrelse har återigen ifrågasatts.
Kritikerna menar att ordförande
posten är oförenlig med hennes
uppdrag som vd för Svenskt
Näringsliv.
I våras krävde professorer och docenter
vid statsvetenskapliga institutionen att
Carola Lemne skulle lämna sitt uppdrag
som styrelseordförande för Uppsala universitet. Bakgrunden var en debattartikel där hon i sin roll som vd för Svenskt
Näringsliv argumenterade för en förlängning av det omdiskuterade vapenexportavtalet med Saudiarabien. När det
sedan i mitten av september blev känt
att Svenskt Näringsliv haft kontakter
med Sverigedemokraterna blev frågan
om dubbla stolar återigen aktuell. Universen har träffat Carola Lemne för att
få hennes syn på saken.
Hur rimmar Uppsala universitets
mål om att bidra till en bättre värld
med Svenskt Näringslivs mål?
– Den springande frågan i det här sammanhanget är om man kan förena de
olika rollerna. Man tackar inte ja till en
sådan här position om man inte tror att
det går. Det är något som man naturligtvis diskuterar även med uppdrags
givaren, säger hon.
Majoriteten av ledamöterna i universitetets styrelse utses av regeringen och
Carola Lemne känner att hon har för6
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troende både från styrelsen och från regeringen.
– Det är min övertygelse att dessa två
roller går att kombinera och det verkar
också större delen av omvärlden tycka.
Att frågan om intressekonflikter diskuteras är däremot något hon välkomnar.
– Jag har erbjudit mig att diskutera
frågan med den grupp som kritiserar mig,
men de har inte nappat. Men i våras pratade jag med akademiska senaten och vi
hade en allmän diskussion om intressekonflikter. Det är en viktig diskussion
och jag fick uppfattningen att majoriteten tror att det går att förena olika roller.
Hur stort inflytande har du som
styrelseordförande?
– Styrelsens roll är ju inte kristallklar,
och det är den väl inte vid något universitet. Styrelsen har en stor formell makt och
samtidigt en väldigt liten reell makt. Har
man haft en bra beredning vid universitetet går vi inte in och petar i detaljerna.
– Jag skulle säga att ordförandes roll
är att se till att styrelsen jobbar så att
den blir ett så bra stöd som möjligt för

”Man tackar inte ja till en
sådan här position om man
inte tror att det går. Det är
något som man naturligt
vis diskuterar även med
uppdragsgivaren.”
Carola Lemne

rektor och ledning. Att alla åsikter kommer fram, att vi får prata igenom sådant
som kan vara kontroversiellt och bidra
med ett utifrånperspektiv. Makten ligger i den personliga förmågan att göra
detta på ett bra sätt.
Hur mycket tid lägger du på
uppdraget?
– Förutom själva mötena träffar jag
rektor varje månad. Vi går igenom vad
som är på gång och var jag kan stötta.
Sedan träffas vi också för att förbereda
styrelsemötena. Jag skulle säga att jag lägger ett par dagar i månaden allt som allt.
Kan universitetet dra fördelar av
att ha en ordförande som är vd för
Svenskt Näringsliv?
– Näringslivet är ett av de stora samhällsintressena där man dessutom har en
liknande syn som universiteten i många
frågor. Jag tror det kan vara värdefullt att
jag har tillgång till båda sidorna. Tack
vare mitt andra jobb har jag en unikt
bred insyn i vad som händer i omvärlden och tillför gärna den kunskapen. Jag
har dessutom lång erfarenhet av att vara
chef inom både offentlig och privat verksamhet och förstår det akademiska livet.
– Jag kan förhoppningsvis vara ett stöd
för rektor och ledning i hur man kommer framåt i en sådan här miljö. Hur
man håller styrfart och kan fatta besvärliga beslut när det behövs samtidigt som
man tar hänsyn till det viktiga kollegiala
perspektivet.
Josefin Svensson

– Vi har ännu inte fått någon
reaktion på vår skrivelse, men vi
hoppas på ett utlåtande som klargör
att en så stark intresseorganisation
som Svenskt Näringsliv inte är
förenlig med rollen som ordförande
i konsistoriet, säger han.
Vad är det ni vänder er emot?
– Vår kritik har sin grund i idén
om ett fritt universitet. Vi ska göra
allt vi kan för att inte låta oss s tyras
av kommersiella eller p
 olitiska
intressen. En ordförande med så
starka särintressen i en organisation
är helt enkelt inte förenlig med de
ideal som universitetet står för.
– För mig är det inte t rovärdigt
att i ena stunden som vd för
Svenskt Näringsliv försvara vapenexport till världens värsta diktaturer och samarbeta med Sverige
demokraterna, för att i andra
stunden som ordförande för konsistoriet försvara universitetets syn på
mänskliga rättigheter.
Kan det inte vara positivt med en
ordförande som har nära kontakt
med näringslivet?
– Det är ingen som säger att vi
inte ska ha kontakt med näringslivet, men det får inte bli övervikt
på organisationen Svenskt Näringsliv. Vi bör inte heller ha en vd från
en annan intresseorganisation eller
en ordförande för ett politiskt p
 arti
på ordförandeposten. U
 niversitetet
blir i och med detta ett slagträ i
politiken, och det ska vi inte vara.
Rektor Eva Åkesson förstår den
principiella kritiken, men kan inte
se att Carola Lemne i någon konkret situation har blandat ihop sina
roller.
– Jag uppfattar att diskussionen inte handlar om hennes sätt att
sköta ordförandeskapet i konsistoriet utan om att rollen som vd för
Svenskt Näringsliv som sådan är
olämplig att kombinera med rollen
som ordförande i Uppsala universitetets styrelse.

Josefin Svensson

Över 400 deltagare slöt upp när
U–Fold kallade till samtal om
ensamkommande barn. Nätverket
har positionerat sig som en
mötesplats för forskare, praktiker
och beslutsfattare och arrangerar
nästa år Sveriges största konfe
rens för beroendefrågor.
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Flyktingkrisen behöver
stöd från forskningen

VARFÖR ÄR
DU HÄR I DAG?
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Sofia Karlsson

Mottagningsteamet, Spånga-Tensta
– Som ny i arbetet med att ta emot
barn och unga är det här en bra möjlighet att få kunskap från mer erfarna
i fältet. Dagen har gett mig en tydligare bild av situationen, både som
yrkesverksam och privatperson.

– Jag var sjutton år då jag kom ensam från
Somalia till Sverige. Vid alla de boenden
jag placerades på använde ungdomarna
narkotika och i den utsatta position man
befinner sig är det lätt att själv ta till droger. Jag klarade mig tack vare att jag kom
i kontakt med en grupp som spelade fotboll. Nu har jag startat en fotbollsklubb
för andra i min situation.
Det berättade Mohamed Rage, från
föreningen Svenskar och invandrade mot
droger, när U–Fold i oktober bjöd in till
seminariet Ensamkommande barn – de
mest utsatta för droger?

Victor Portillo

Flyktingsituationen eskalerar i rask takt.

Migrationsverket beräknar att 30 000 ensamkommande barn anländer till Sverige 2015 och mötet i universitetsaulan
samlade över 400 deltagare med direkt
koppling till fältet.
– Vi upplever den största flyktingkrisen sedan andra världskriget och Uppsala kommun arbetar intensivt med att
hantera situationen, både akut och på
sikt. Vi behöver forskningens hjälp och
min förhoppning är att den plattform
U-Fold erbjuder kan bidra till utvecklat samarbete, sade Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala med ansvar för flyktingmottagande.
Fred Nyberg, koordinator i U-Fold,
beskrev den internationella forskningen
på området som otillräcklig, men att de
studier som genomförts bekräftar behovet av gemensamma insatser.
– I USA talar man om ”whole society
approach” som nyckeln till att ge ensamkommande barn och unga ett perspektiv
med långsiktiga mål. För att nå dit krävs
tidiga insatser och Uppsala universitet
och Karolinska Institutet förbereder nu
en gemensam utbildning riktad till personal som arbetar inom fältet.

Gränspoliserna Mikael Lins och Christian Frödén i samtal med Fred Nyberg, 
koordinator i U-Fold och seniorprofessor i biologisk beroendeforskning, Uppsala
universitet, och Solvig Ekblad, professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning,
Karolinska Institutet.

Jenny Selenius, socionom vid Stockholms Stad, beskrev hur hon möter hundratals unga, framför allt afghanska och
nordafrikanska pojkar, som lever utanför samhället med missbruk och kriminalitet ständigt närvarande.
– Det är lätt att enbart se gruppen

som ett problem, men de vill skapa ett
bättre liv och har både mod, styrka och
språkbegåvning. Därför måste vi tidigt
minska anonymiteten och synliggöra
dessa ungdomar.
U–Fold har fyra år efter invigningen
positionerat sig som en regional mötes-

I pausen fanns det tid
för diskussion mellan
mötesdeltagarna.

Attendo individ och familj,
Stockholm
– Vi har valt att delta med hela personalgruppen. Dels för att ta del av
aktuell kunskap, dels för att få en tydligare bild av hur vår egen insats är
integrerad i helheten, och vi får med
oss mycket på båda punkterna.

Bengt Strandberg

Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende
n U-Fold är en satsning mot läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare
och fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk,
dess följder och problematik. Nätverket omfattar många aktörer och s amordnas
av Uppsala universitet.
www.ufold.uu.se

plats för forskare, praktiker och beslutsfattare, och tar 2016 nästa steg då forumet har fått Folkhälsomyndighetens
uppdrag att i samarbete med Uppsala
kommun arrangera Drogfokus 2016,
Sveriges största konferens inom alkohol-,
narkotika-, dopning- och tobaksområdet.
– Vi talar med flera ledande nationella
och internationella experter och kommer att inom kort presentera programmet. Vi ska även arrangera mötet 2018,
vilket kan ses som att U–Fold nu spelar
den aktiva roll inom svensk missbruksoch beroendehantering vi en gång föresatte oss, säger Myron Zaluha, projektansvarig vid U-Fold.
Magnus Alsne

God man, Uppsala
– Som god man med 45 års er
farenhet av att hjälpa barn etablera
sig i samhället är det självklart att ta
del av den kunskap som förmedlas
här. Även om jag varit med länge är
nivån på problematiken helt ny.

Cecilia Zaluha

Centrum för introduktion i skola,
Uppsala
– Jag lotsar nyanlända barn in i
utbildningssystemet och den här
dagen ökar min förståelse för dem
jag möter och min förmåga att hjälpa
dem. Det blir också tydligt hur utbildningssverige måste anpassa sig efter
deras behov.
Universen 5 — 2015
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Den andra november lämnar
Uppsala universitet sitt inspel till
regeringen inför den kommande
forskningspropositionen.
Kristina Edström, professor
i oorganisk kemi, leder universite
tets interna arbete som mynnat
ut i ett antal strategiskt viktiga
punkter.
Regeringens forskningsproposition presenteras först hösten 2016, men redan
nu pågår ett intensivt arbete i kulisserna.
I våras bjöd regeringen in lärosätena att
komma med synpunkter för att beskriva
hur man prioriterar och ser på framtiden. Uppsala universitets bidrag presenteras i form av en sammanfattning i
tio punkter, som kompletteras med vetenskapsområdenas nya forskningsstrategier. Kristina Edström är ordförande i
den arbetsgrupp som lett arbetet.
– För oss handlar forskningspropositionen om två saker, dels vad som är bra
för Sverige, dels hur Uppsala universitet
kan bidra i detta, säger hon.
Regeringen har tidigare signalerat att
man vill öka basanslagen till universiteten och i arbetet med underlaget samlar
man argument till varför just Uppsala
universitet ska få mer pengar.
– Vi betonar vår internationella roll och
vår position som ett brett forskningsuniversitet, men också att vi kan ta ansvar
inom vissa områden där vi är duktiga och
kan vara till nytta för högskoleregioner
som kanske inte har samma resurser.
Det handlar bland annat om infrastruktur där universitetet har lyft digitaliseringen och forskningsbibliotekens
roll samt satsningarna på forskningsanläggningarna ESS, Max IV Lab och SciLifeLab.
I underlaget betonas även ett antal av
universitetets starka områden, som antibiotikaresistens, åldringsfrågor och hållbara material.
– Om regeringen vill kunna göra särskilda satsningar så har vi lyft områden
där vi är starka och som tar bredd inom
flera discipliner. Det är ett sätt att visa
att det inte finns någon motsättning mellan riktigt bra grundforskning och samhällsnytta.
Lyssnar regeringen på Uppsala
universitets inspel?
– Ja, jag tycker nog att alla rektorer
har inflytande och att det spelar roll vad
vi säger. Därför är det så grannlaga hur
man formulerar sig. Det ska vara positivt utan att man skriver någon på näsan
med att vi är störst, bäst och vackrast.
Förutom sin roll som ordförande i universitetets arbetsgrupp sitter Kristina
8

Universen 5 — 2015

FOTO: MAGNUS HJALMARSSON

Tio punkter inför
forskningsproppen

Vid Universens pressläggning hade
konsistoriet ännu inte fattat det
formella beslutet om universitetets
inspel till regeringen.

Uppsala universitets
rekommendationer

1
2
3
4
Det är viktigt hur man formulerar sig om man vill få gehör för sina argument,
menar Kristina Edström, professor i oorganisk kemi.

Edström även i regeringens forskningsberedning. Det är ett forum där forskningspolitiska prioriteringar diskuteras
på initiativ av ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.
– Det är viktigt att hålla isär de här båda
uppgifterna. I regeringens forskningsberedning sitter jag som mig själv och inte
på uppdrag av Uppsala universitet.

”Vi betonar vår inter
nationella roll och vår
position som ett brett
forskningsuniversitet.”
Kristina Edström

Gruppen består av 17 ledamöter från
akademin, varav ytterligare två Uppsalaforskare, Moa Ekbom, filosofie doktor
vid institutionen för lingvistik och filologi, och Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genetik.
– Ministern lyssnar mest och ställer
frågor. Förra gången pratade vi om den
övergripande visionen för svensk forskning. En annan viktig fråga som varit
uppe är effektivitetsperspektivet – får
vi ut tillräckligt mycket forskning per
krona? Det är påfallande mycket som
ledamöterna i beredningen har samsyn
kring, trots att vi kommer från olika miljöer och forskningsområden. Hoppas
bara att ministern lyssnar.
Josefin Svensson

5
6
7
8

	En ökad autonomi för att
stärka svenska universitets
konkurrensförmåga.
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 tärkt samverkan mellan
S
universitet och samhälle
för innovativa lösningar på
samhällets utmaningar.
Ett jämställt universitetsväsende leder till högre
kvalitet.
	Strategiska forskningsområden
och infrastrukturer.
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Uppåt i ny ranking
n Uppsala universitet har avancerat

till plats 81 från förra årets plats 98
när Times Higher Education rankar
världens bästa universitet i World
University Rankings 2015–16. Tre
svenska universitet finns med på
listan och Uppsala universitet är nu
Sveriges näst högst rankade läro
säte efter Karolinska Institutet.
www.timeshighereducation.com

Förändringar på gång
för Studenthälsan
n Studenthälsans organisation har

utretts på initiativ av universitetet
och resultaten visar att verksamhetsformen behöver ses över.
– Verksamheten fungerar mycket
väl i dag, men vi måste anpassa oss
till de regelverk som gäller för en
statlig myndighet och kunna möta
framtidens krav, säger Karin Apelgren, chef för studentavdelningen.
Utredningen föreslår att verksamheten delas upp i en mottagningsdel
och en motionsdel.
– Mottagningen kan vi ta in i universitetets verksamhet men motionsdelen är lite mer problematisk.
Ett universitet får ju inte sälja träningskort och vi har därför ansökt
om ett undantag från regeringen för
att kunna driva även motionsverksamheten inom universitetets ram.
Karin Apelgren tror att det kan ta
åtminstone något år innan allt är beslutat och klart.
– Om universitetet tar över verksamheten är målet att vi ska erbjuda
minst lika bra studenthälsovård och
friskvård som tidigare.

Delrapport från
ledningsutredningen
n Regeringen beslutade i maj 2014

att kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer vid
Sveriges universitet och högskolor.
I delrapporten som lämnades i juni
föreslås bland annat att varje universitet och högskola ska lämna förslag
om styrelsens storlek och sammansättning inför varje ny mandat
period för de ledamöter som utses
av regeringen. Utredningen föreslår
också att styrelsen ska bestå av 7 till
15 ledamöter.
Regeringen, lärarna och studenterna ska utse ledamöterna i styrelsen. Hela utredningen ska redovisas
senast den 31 oktober.
Delrapporten finns att läsa på
www.regeringen.se

Anna Lindström, prodekan och ansvarig för forskarutbildningen vid språkvetenskapliga fakulteten, och Angela Hoffman, studierektor
för forskarutbildningen vid engelska institutionen, har jobbat med pilotutvärderingen under hösten.

Forskarutbildningen
i engelska utvärderas
Nästa år planerar Universitets
kanslersämbetet (UKÄ) att på
börja utvärderingen av forskarut
bildningen vid svenska lärosäten.
Engelska institutionen deltar just
nu i ett pilotprojekt för att testa
metoden och förbereda sig inför
det nya arbetssättet.
Utbildningen på grund- och avancerad
nivå har sedan flera år tillbaka utvärderats av UKÄ. Nästa höst är det dags att
utvärdera även forskarutbildningen. För
att pröva hur utvärderingsarbetet fungerar i små och stora miljöer inom olika
ämnen ingår just nu 13 institutioner runt
om i Sverige i en pilotutvärdering.
– Fakulteten tyckte att det var en bra
idé att delta för att förbereda oss, berättar Anna Lindström, prodekan och ansvarig för forskarutbildningen vid språkvetenskapliga fakulteten.
– Vi erbjöd engelska institutionen extra resurser eftersom vi bedömde att det
annars inte skulle vara möjligt att genomföra projektet med den korta framförhållningen.
Upplägget av pilotomgången har varit
ganska likt utvärderingen av utbildningen
på grund- och avancerad nivå med självvärdering och faktatabeller. Efter att materialet skickats in till UKÄ genomförs intervjuer med doktorander och företrädare
för utbildningen. Utvärderingen görs av

en extern grupp med ämnesexperter, arbetslivs- och doktorandrepresentanter.
I självvärderingen ska institutionen
bland annat svara på 16 utvärderingsfrågor. Till det kommer tabeller och publiceringslistor över alla aktiva doktorander, doktorander som disputerat de
senaste tolv månaderna och handledare
samt övriga forskare som är relevanta för
forskarutbildningen. Dessutom ska den
individuella studieplanen för alla aktiva
doktorander skickas in.
– Vi vill inte skrämmas men det är
mycket jobb med att sammanställa och
skriva ihop allt material som ska skickas
in. Det går inte över en helg, konstaterar Angela Hoffman, studierektor för
forskarutbildningen vid engelska institutionen.

Nationell utvärdering
n Universitetskanslersämbetets ut

värdering av forskarutbildningen ska
påbörjas hösten 2016. Alla ämnen som
har forskarutbildning kommer att beröras av arbetet, men det är ännu inte
klart vilka ämnen som ska utvärderas i
den inledande omgången.
Läs mer: www.uka.se
/utbildningskvalitet
mp.uu.se/web/info/undervisa/kvalitetoch-utvardering/ukutvarderingar

– Vi hade inte lyckats utan noggranna
tidsplaner som gjorde det möjligt för alla
att samarbeta. Men en positiv bieffekt
har varit ett ökat samarbete. Dessutom
är det alltid bra att kollegor från olika
specialiseringar får möjlighet att diskutera detaljer i verksamheten, säger Angela Hoffman.
Forskarutbildningen i engelska har

tre inriktningar. Arbetet med självvärderingen genomfördes i tre parallella spår
som sedan sammanställdes till en gemensam värdering. Doktorandernas möjlighet att utveckla sitt konferensdeltagande och samverkansarbete var två viktiga
delar som redovisades i självvärderingen.
– Vi har till exempel skrivit om våra
generalrepetitioner inför konferenser där
doktoranderna får träna på sin presentation och efter konferensen diskutera sina
erfarenheter, berättar Angela Hoffman.
– Det har varit viktigt med centralt
stöd i arbetet. Vi har fått mycket hjälp
både av personalen på avdelningen för
kvalitetsutveckling och utbildnings
ledaren på kansliet för humaniora och
samhällsvetenskap, säger Anna Lindström.
Vid Universens pressläggning har utvärderingsintervjuerna precis genomförts. Institutionen inväntar ett preliminärt utvärderingsbesked i januari 2016
och slutbeskedet kommer i juni.
Anders Berndt
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på jobbet

Det är svårt att veta exakt varifrån alla medarbetare kommer eftersom det
inte är tillåtet att föra statistik över nationaliteter. Att det är 44 nationaliteter på
institutionen för teknikvetenskaper är en uppskattning av administrationen.

44 nationaliteter på
samma institution
Institutionen för teknikvetenskaper
är inte bara en av universitets största
institutioner med 350 anställda,
den har också stor variation när det
gäller de anställdas bakgrund.
Det formar vardagen varje dag.
Mikael Jonsson, prefekt vid institutionen för teknik
vetenskaper, hejdas i korridoren av en doktorand från
Kina.
10

Universen 5 — 2015

– Hej hej. Du är Mikael, Head of Department, sir?
– Ja, det är jag, svarar Mikael.
– Jo, jag mejlade dig om den där kursen som jag ville
gå, sir, men jag har inte fått något svar.
Doktoranden får det besked han vill ha. Ett snabbt
”Hejhej” och några ”sir” senare går han vidare medan
prefekten fortsätter med sitt. En händelse som skulle
kunna vara en kulturkrock på en annan arbetsplats passerar obemärkt på den här institutionen.
– I Sverige är vi ju ”hej” och ”du” med alla. I många
andra länder finns en tydligare hierarki där doktorander alltid blir tillsagda exakt vad de ska göra. Här får de

en forskningsuppgift som de får lösa med stor frihet.
Det kan bli svårt om man är rädd för sin forskningsledare, inte törs fråga eller inte vill tappa ansiktet när
det är något man inte kan, berättar Mikael Jonsson.
Personalsammansättningen ser olika ut vid institutionens avdelningar. Gemma Mestres är forskare i biomedicin och arbetar vid avdelningen för
mikrosystemteknik. Hon tog sin doktorsexamen vid
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Barcelona. Nu har hon ett treårigt kontrakt på institutionen för teknikvetenskaper. Att jobba på en arbets-

Internationell
erfarenhet
Mikael Jonsson,
professor i hållfasthetslära och prefekt vid
institutionen för
teknikvetenskaper
sedan sju år
tillbaka.

”Det är bra att få engelska naturligt i vardagen eftersom det är det
språket som används på internationella konferenser och i vetenskapliga
artiklar”, säger Gemma Mestres.

plats med m
 edarbetare från många olika länder är
nytt för henne.
– På UPC var de flesta katalansk- eller spansk
talande. Många forskare kom från Colombia, Venezuela och Mexiko, länder där man också pratar spanska. Jag hade en kollega som var från Nederländerna
och det kändes speciellt. Det var kul att få möjlighet
att tala engelska.
Hon gillar att arbeta i en språkligt blandad grupp.
– Det tvingar oss att prata engelska i vardagen och
det är bra. Det är ändå det språk som används mest på
internationella konferenser och när man skriver artiklar och avhandlingar. Därför är det bra att få det naturligt i jobbet, säger Gemma Mestres.
För doktoranden Jessica García Terán är det tvärt-

om. På hennes avdelning, industriell teknik, är med
arbetare med svenska som modersmål i majoritet. Även
om arbetsspråket är engelska är fikaspråket ofta svenska.
– I do go to ”fikas” för att lära mig mer. Man lär sig
mycket på att bara lyssna, men ibland får jag fråga
mycket. Även om kollegorna ofta är artiga och byter
till engelska när jag kommer, säger jag ibland att de kan
fortsätta prata svenska. Det är bra för mig att lära mig.

I do go to ”fikas”
för att lära mig mer.
Man lär sig mycket på
att bara lyssna, men
ibland får jag fråga
mycket. Det är bra för
mig att lära mig.
Jessica García Terán kom till Uppsala universitet förra
hösten. Innan har hon t agit en examen i hållbar utveckling på Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITSEM) i Mexiko.
Största skillnaden mellan kulturen på Uppsala universitet och den på ITESM är det omtalade svenska
konsensuskravet.
– Här måste man komma överens. Det finns en förväntan och vilja vid diskussioner att alla ska komma
överens tillsammans om hur det ska vara. Här vill man

 ckså lyssna på varandra och diskutera på ett trevligt
o
sätt. Jag är mer van vid tydligare hierarki; att det är en
person som bestämmer. Det är annorlunda i Sverige och
särskilt när man är doktorand, säger Jessica G
 arcía Terán.
Att ha medarbetare från många olika länder är en
t illgång för verksamheten, men också något som ställer
stora krav, framför allt på institutionens administratörer.
De lägger ned mycket arbete på att kontrollera hur
valutakurserna står, hur stora stipendierna är och vilka
regler som gäller i olika länder.
De får också rycka in och hjälpa till med praktiska
uppgifter som visumkrångel, arbetstillstånd och ibland
lösa akuta bostadsproblem.
– Det är oerhört viktigt att vi har kunskap om
och tar hänsyn till doktorandernas arbetsvillkor. Det
finns länder som kräver att man ska doktorera under
stipendieperioden – annars får doktoranden betala
tillbaka alla pengarna. Det skapar stor press och prestationsångest hos doktoranderna. Det gäller att vi tar
ansvar för det och formulerar bra forskningsfrågor som
går att lösa under doktorandtiden, säger Mikael Jonsson.

Elin Bäckström
Universen 5 — 2015
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forskning

Henning Blom tittar fram ut tältet.
Expeditionen har slagit läger vid vid
Celcius Bjerg på östra Grönland.

Henning Blom och Lars Tano,
Polarforskningssekretariatets
representant, vid Kap Stosch.

Insamling av fossiler på Kap Stosch.

Äventyret på
Grönland
gav mersmak
Å ena sidan långsträckta
vidder, total tystnad och
frid. Å andra sidan opålitligt
väder, isolering i tältet under
snöstorm och isbjörnar på
nära håll. Universen mötte
tre forskare som är nyss
hemkomna från Grönland
– och redan längtar tillbaka.
Målet med expeditionen var att utforska
två händelser långt tillbaka i tiden, före
dinosauriernas tid. Dels när den första
”fyrfotingen” eller tetrapoden tog steget
upp från vattnet och började leva på land
för 370 miljoner år sedan. Dels när, 120
miljoner år senare, reptiler klev tillbaka
ned i vattnet och började leva där igen.
– Ingen vet riktigt hur det gick till. Vi
12
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åkte till östra Grönland, eftersom det är
det enda stället på jorden där du kan studera båda tidsperioderna inom ett begränsat område, säger Benjamin Kear,
museiintendent vid Evolutionsmuseet.
På museet har ett helt rum har ställts
i ordning för resultaten från expeditionen. Här finns bland annat avgjutningar från ett stenblock där fotspår från ett
stort fyrbent djur avtecknar sig tydligt.
Det var Grzegorz Niedzwiedzki, postdoktor i organismbiologi, som hittade
dem när han klättrade omkring i bergen.
– Vi kan se att det är ett spår från ett
levande djur och att det har gått omkring
på väldigt grunt vatten eftersom det finns
spår i sedimentet som nu är förstenat.
Däremot syns inga anatomiska detaljer.
Nästa år vill jag åka tillbaka och hitta
mer detaljerade spår, säger han.
Forskarna vet redan en hel del om de

fyrfota djuren men mer forskning behövs
för att förstå det ekosystem de levde i.
På ett bord ligger massor av fossil, till exempel från växter och ammoniter, gamla
släktingar till bläckfiskar.
Forskarna planerar redan för en ny
expedition till Grönland nästa sommar.
– Vi hade otur med vädret den här
gången, så även om vi fick riktigt goda
resultat förlorade vi nästan hälften av den
planerade tiden. Idén är att åka tillbaka
och undersöka vidare, nu när vi vet vad
vi letar efter, säger Henning Blom, universitetslektor vid institutionen för organismbiologi.
Resan har varit strapatsrik. Bland annat hamnade de i en snöstorm och fick
ligga isolerade i varsitt tält i 36 timmar.
Ett annat starkt minne är när Grzegorz Niedzwiedzki såg två isbjörnar på
nära håll.

– Jag var ensam, relativt högt upp i bergen, ungefär 400 meter över vattenytan.
Jag förväntade mig inte att möta isbjörnar där, men plötsligt såg jag två isbjörnar på 600 meters avstånd – med bara
fem kulor i geväret.
Tiden stod stilla en stund innan isbjörnarna vände och gick åt ett annat håll.
Trots att hela Grönland är fullt av forskare mötte de inga andra forskargrupper
eftersom avstånden är så stora. Forskningsinriktningen är de ensamma om.
– Det är historiskt intressant att återvända till Arktis där liknande fossil upptäcktes av svenska forskare på 1910- och
20-talet. Nu har vi plockat upp stafettpinnen, säger Benjamin Kear.
Alla som vill kan ta del av deras expedition och hur forskningen framskrider – dels i bloggen som de kommer att
fortsätta uppdatera och dels på Evolutionsmuseet. De fossil som gruppen hade
med sig hem är numera en del av museets samlingar.
Annica Hulth

Polarexpedition
n ”Upp på land och tillbaka till vattnet:
en studie av akvatiska tetrapoders
ekosystem på Grönland” riktar sig mot
östra Grönland, ett av få områden i
världen där man kan samla fossil av
helt olika fossila grupper av akvatiska
ryggradsdjur. Projektet drivs i samarbete mellan Evolutionsmuseet och
institutionen för organismbiologi med
finansiering från Polarforsknings
sekretariatet.
Följ bloggen:
greenlandexpedition.uu.se

Strapatsrik
expedition
Forskarna berättar med
egna ord om resan till
Grönland på bloggen
greenlandexpedition.uu.se.

Dag 3
Vaknade upp till ljudet
av strilande regn på
tälttaket. Varm och torr i
sovsäcken, men det betyder att det
blir en lerig start på arbetet, eller
ännu värre, att vi får stanna inne tills
vädret klarnar upp. Till sist kröp vi ur
våra tält och satte oss i ”loungen”,
det enorma tältet mitt i lägret där
vi har alla våra förnödenheter och
kommunikationsutrustningen,
för att planera vår dag. /… / Efter
frukost, och en stor kopp av Bens
specialimporterade kaffe från Grekland, gav vi oss ut …

Vem ska vi egentligen lyssna till
i den flod av kostråd och dieter
som väller över oss? I boken
Mat och hälsa – en klinisk handbok
presenterar 26 ledande svenska
forskare den samlade vetenska
pen inom området.
Våra kostvanor spelar en allt mer central
roll i vår tillvaro. Inte minst som livsstilsmarkör – i dag tycks vi mer upptagna av
vårt val av dagligt bröd än politisk tillhörighet.
Men i rådande flod av nya trenddieter som påstås lösa alla problem, vad är
egentligen rätt kost? I den aktuella boken Mat och hälsa – en klinisk handbok,
möts 26 av Sveriges främsta nutritionsforskare för att ge en samlad bild av det
rådande kunskapsläget.
– Samtidigt som forskningen tar stora
steg framåt ser vi ett växande glapp mellan vårdpersonalens kunskap och patienternas förväntningar. Nutrition är som vi
alla vet ett komplext fält och med den
här boken vill vi förenkla för läkare och

sjuksköterskor att uppdatera sig och ge
vetenskapligt förankrade råd vid konsultationer och behandlingar, säger Tommy
Cederholm, redaktör och professor i klinisk nutrition vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
Boken omfattar bland annat råd kring
nutritionshandläggning vid hjärt–kärlsjukdomar, diabetes och fetma, kostens
betydelse vid kroniska sjukdomar liksom aktuell kunskap om näringslära och
kostrekommendationer. Här kommenteras även hälsoeffekter av medelhavskost, nordisk kost och flera andra populära dieter. Sammanställningen har
av läkare beskrivits som ett efterlängtat
vetenskapligt stöd i en djungel av kostråd
från olika ”experter”.
– Resultatet kan ses som ett uppslagsverk över den samlade, evidensbaserade
kunskap som finns. Samtliga forskare som
deltagit har gjort storartade litteraturgenomgångar. Dessutom har vi konsekvent använt en lättillgänglig ton med
få facktermer, säger Tommy Cederholm.
Magnus Alsne
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Väderförhållandena ställde till det,
men stundtals sken solen.

Visar vägen till
sundare matvanor

Tommy Cederholm är redaktör för en bok
om mat och hälsa där 26 forskare bidrar
med artiklar.

4 frågor till AIMABLE MUSAFILI
nybliven doktor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa

Fler barn överlever i Rwanda
Dag 9
Vi hittade delar av en jättestor ammonit (en utdöd typ av bläckfisk),
Otoceras, som kan ha haft storleken
av ett cykelhjul. Flera exemplar av
den stora snigeln Belerophon hittade vi också och dessutom en väldigt
stor fossil (100 mm lång) av tuggade
ammoniter. Avsevärda mängder av
växtmaterial, bland annat åkerfräken
och fröliknande strukturer, som
indikerar närhet till land. Det finns
ett sista ställe längs floden som vi
behöver se. Det verkar lovande men
vi hinner inte mer idag.
Dag 18
Ännu en fin dag i vårt arktiska paradis … Höga vindar, mer regn och
låga moln – vi var beredda att åka
men det allt sämre vädret har hållit
oss kvar. Planerad avfärd till imorgon bitti kl 9.00. Vädret förmodas
bli bättre då. Har koordinerat allting
med Lasse via satellittelefon. De
har också regn och dimma på Kap
Stosch. Han sa också att ett par isbjörnar hade passerat lägret natten
till idag – bara 300 meter bort. Allt
ok, de fortsatte vidare. Verkade bara
vara nyfikna.

Barnadödligheten har minskat
i Rwanda under de senaste
två decennierna. Samtidigt har
den sociala jämlikheten ökat
i landet, visar Aimable Musafilis
avhandling.
Vad är de viktigaste
resultaten av din forskning?
– Det är att den dramatiska
minskningen av dödlighet bland barn
yngre än fem år under perioden 19902010 i Rwanda sammanfaller med förbättrad social jämlikhet. Gapet i barnadödlighet mellan olika sociala segment i
befolkningen minskade markant.

1

Vad är förklaringen till den
positiva utvecklingen?
– Det behövs hälsovårds
reformer men också god förvaltning och
starkt ledarskap för att genomföra reformerna. Ofta är det viktigaste att viljan att
sätta planerna i verket finns. I Rwanda har

2

”I Rwanda har vi bra
ledarskap och förvalt
ning. Dessutom är 64
procent av parlaments
ledamöterna kvinnor.”
Aimable Musafili

vi bra ledarskap och förvaltning. Dessutom är 64 procent av parlamentsledamöterna kvinnor. En annan viktig faktor är internationellt samarbete. Rwanda
kan inte röra sig framåt på egen hand,
det behövs stöd från internationella organisationer.
Du arbetar som barnläkare
i Rwanda, hur kom det sig
att du började forska?
– Jag började forska precis innan jag
blev klar med min medicinexamen 2003.
När jag fick jobb på ett universitetssjukhus i Rwanda blev jag involverad i flera
forskningsaktiviteter. Jag blev antagen
som doktorand vid Uppsala universitet inom ramen för ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och
University of Rwanda och fick stipendium från Sida.

FOTO: ANNICA HULTH

Fossil av en ammonit, en utdöd typ av
bläckfisk.

3

Du har också studerat
perinatal dödlighet, från
vecka 26 fram till en vecka
efter födseln. Är det en särskilt
utsatt grupp?
– Ja, den står för en stor del av dödligheten från fostertiden till fem års ålder. Därför är det viktigt att förstå vilka
faktorer som ligger bakom. En vanlig
dödsorsak är att modern kommer till läkaren för sent vid varningstecken som

4

Aimable Musafili, barnläkare från
Rwanda, har nyligen doktorerat vid
Uppsala universitet.

uteblivna fosterrörelser. Det kan bero
på att man inte känner igen varningstecknen, långa avstånd, brist på pengar
eller att modern saknar hälsovårdsförsäkring. Många dödsfall kan undvikas
om vi utbildar mödrar i att söka hjälp i
tid och hjälper vårdinrättningar att förbättra sin verksamhet.
Annica Hulth
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En
West
Side
Story
i tiden
Text

foto

14

Josefin Svensson
Mikael Wallerstedt

När Uppsala universitet
sätter upp West Side Story har
musikalen flyttats från 50-talets
New York till en idrottsarena i nutid.
– Den berättar något om
vår tid och vår generation,
säger Rasmus Mononen, en av
huvudrollsinnehavarna.

-Dala nation strax efter lunchtid. En lätt doft
av matos från den stängda
puben möter oss i dörren
när vi letar oss fram till festsalen på tredje våningen. Lokalen har under några veckor
lånats ut för repetitionerna av
West Side Story, Leonard Bernsteins populära musikal som under hösten sätts upp av Uppsala
universitet. Föreställningen är en
del av projektet ”Den goda staden”
som tar upp olika perspektiv av hållbar stadsutveckling och integration.
I festsalen är det fullt av folk som
förbereder eftermiddagens arbete.
Några sopar golvet och flyttar stolar. Ett gäng stretchar, några läser texter medan andra vilar, lyssnar på
musik eller sitter och pratar i de bruna skinnsofforna
mitt emot bardisken.
Ensemblen består av 35 skådespelare och dansare
som är mellan 18 och 69 år. Alla har olika erfarenheter från dans, musik och skådespeleri.
– Några har jobbat med streetdance medan andra
har en bakgrund inom klassisk sång. Det är helt olika
världar som förenas i musikteatern, berättar Rasmus
Mononen som spelar rollen som Tony.
– Jag har varit med i projekt med liknande förutsättningar tidigare. Om regissören lyckas skapa en
trygg miljö där varje persons spetskompetens kommer fram kan det bli väldigt intressanta produktioner, fortsätter han.

KOM IHÅG
Regissören
Dan Turdéns
klaverutdrag är
fullt av små
post it-lappar.

När klockan blir kvart över ett samlas alla i en ring
framför regissören Dan Turdén. I dag ska man för första
gången spela igenom hela den andra akten utan avbrott,
men först ska några nyckelscener repeteras. Pianisten Anna Christensson börjar spela styckets första takter på flygeln.
– Vi börjar tre takter innan första kaoset, instruerar Dan Turdén.
I just det här momentet ska skådespelarna springa runt i ett oordnat myller
för att dölja inledningen av en dramatisk
scen. Det är svårt att få till helheten utan
att springa in i varandra eller snubbla och
samtidigt hålla koll på musik och tempo.
Scenen tas om några gånger innan andra
akten spelas upp från början.
Repetitionerna har pågått i fyra veckor
och ensemblen har ytterligare fem veckor
på sig för att få alla steg och repliker att
sitta. Hittills har de jobbat mycket med
improvisationer och provat olika ingångar
Universen 5 — 2015
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ANDRA AKTEN
Ordnat kaos när en
av nyckelscenerna
repeteras.

Från vänster:
Karin Mårtensson,
Ester Hedlund,
Maria Hartman
och Johanna
Loredana Spadaro.

Uppsättningen repeteras till levande musik. Vid dagens
repetition sitter pianisten Anna Christensson vid flygeln.

Dan Turdén instruerar
ensemblen. Närmast i bild
koreografen Dorte Olesen.

till scenerna. Texterna har också arbetats igenom för
att få ett aktuellt uttryck.
– Det finns en hel del problem i originaltexten som
har att göra med bland annat stereotypa könsroller.
Eftersom vi har andra kunskaper om de här frågorna
i dag är det viktigt att vi tar ansvar och faktiskt fixar
till de delar av texten där det finns uppenbara problem
med hur man framställer kön, säger Rasmus Mononen.
– Det är ju också för vår skull. Om inte vi tror på
texten när vi spelar kommer ju ingen annan att göra
det heller, säger Maria Hartman, som spelar den andra huvudrollen som Maria.
Repetitionen av andra akten inleds. Att vi befinner
oss i en provisorisk replokal på V-Dala nation saknar betydelse när vi med hjälp av musiken och dansen snabbt dras in handlingen. De dramatiska scenerna berör trots att texterna ännu inte sitter ordentligt.
Musikalens tema är lika aktuellt i dag som i 50-talets New York, menar Dan Turdén.
– Det finns även i dag ungdomar som saknar vuxna
i närheten, det finns lekar som spårar ur och det finns
gängbildningar. Bernstein lyckas också gestalta den
första ungdomskärleken på ett sätt som är väldigt lätt
att känna igen. Det är styckets enda ljusglimt, i övrigt
är det ju en tragedi, säger han.
I en kartong på scenen står ett gäng innebandyklub16
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Det finns en
hel del problem
i originaltexten som har
att göra med bland annat
stereotypa könsroller.
bor som vittnar om att universitetets tolkning av West
Side Story skiljer sig en hel del från originalet.
– Vi ska rycka oss loss från 1957 när det kom massor av puertoricaner till USA och låta dramat utspela
sig i ett sportigt sammanhang. Vi skildrar två lag och
istället för att visa så stora skillnader som möjligt visar
vi hur gruppdynamiken fungerar och hur lika varandra de här grupperna är, säger Dan Turdén.
Efter repetitionen delar ensemblen upp sig i mindre grupper. Några ska träna dans medan andra jobbar
med texten. Maria Hartman och Rasmus Mononen är
för en gångs skull lediga i eftermiddag och Universen
passar på att fråga dem om de märker av att det är just
Uppsala universitet som står bakom produktionen?
– Nja, både och. Vi repeterar ju på en nation och i
lokaler som tillhör universitetet. Sedan känner vi av

att det nog är första gången som universitetets personal jobbar med musikalartister. Men det är bara positivt, de tar verkligen hand om oss och om något är ett
problem så fixar de det, säger Maria Hartman.
– Vi är inte riktigt vana vid det, vi brukar ju behöva
kriga lite för att få vår vilja fram på privatteatrar och
institutionsteatrar, säger Rasmus Mononen.
Varför ska man gå och se just den här
uppsättningen av West Side Story?
– Den ligger så otroligt i tiden. Den riktar sig till
dagens unga generation, men jag tror att oavsett om
du är ung eller gammal kommer du att få ut mycket
av att se den, säger Maria Hartman.
Rasmus Mononen instämmer:
– Den berättar något om vår tid och vår generation och det är något som saknas i musikalvärlden. l

Odödlig musikal i ny tappning
n Musikalen West Side Story spelas i Svandamms
hallarna med tio föreställningar mellan den 5 och 28
november. Stommen i uppsättningen är universitetets
symfoniorkester, Kungliga Akademiska kapellet, under
ledning av director musices Stefan Karpe.
Köp din biljett på www.ticnet.se

Fest i nya lokaler
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Vad är väl en bal på
slottet … när det går att
festa på Uppsala konsert
och kongress (UKK)? Det
var tanken bakom årets
personalfest som flyttat
från slottet till UKK.
Fördelen var att alla 630
gäster rymdes i samma sal.
Köerna till garderoberna ringlade sig fram
när festen började vid 18-tiden. Efter
fördrink och mingel en trappa upp var
det dags att ta rulltrappan ned igen och
bänka sig vid något av borden.
Alla 630 gäster kunde den här gången
sitta i samma rum, istället för som på slottet där bara 550 personer ryms i Rikssalen.
– Nu kan vi ha alla i samma sal och
det är ett mer dansvänligt golv. Det brukar ju vara många som vill ställa sig upp
och dansa under middagen, säger Ella
Stensson, som ingick i arbetsgruppen
för personalfesten.
Precis som förra året lockade Wallmans
on tour både till handklappningar och
dans under middagen. De tog med publiken på en musikalisk resa från 70-talssoul
med låtar av bland annat James Brown
till ett pärlband av Magnus Ugglas bästa låtar. Några ombyten senare var det
dags för en frackklädd trio att sjunga opera för att sedan byta om igen och agera
rockartister.

”Nu kan vi ha alla i s
 amma
sal och det är ett mer
dansvänligt golv. Det
brukar ju vara många vill
ställa sig upp och dansa
under middagen.”

Artisterna från Wallmans on tour
fick igång publiken.

Magnus Eriksson
är nyanställd på
IT-supporten på
Ekonomikum. Han
tog med sig kollegan
Merawi Tezera.

Ella Stensson

Efter ett bejublat extranummer avslutades middagen. En trappa upp fanns
möjlighet att dansa disco med DJ Fredrik Annell-Berger. I stora salen spelade
Norrlands nations Attraktionsorkester
upp till dans.
Ett givet samtalsämne under kvällen
var förstås vad som smäller högst, att ha
fest på slottet eller i modernare lokaler?
På UKK gick det bättre att dansa och det
fanns betydligt fler toaletter. Samtidigt
saknades den ombonade och högtidliga
känslan från slottet med tända ljus och
en sprakande brasa i spisen.
– Nu får vi utvärdera det här och se
hur vi gör nästa år. Det här är en bra lokal som ligger centralt och nära för dem
som pendlar. Men det är inget bestämt
för kommande år, säger Ella Stensson.

Annica Hulth

Sara Larsson, en av artisterna i Wallmans
on tour, bjöd på musikalisk underhållning
med välkända låtar.

De glada festbesökarna fick
i år bege sig till konserthuset
istället för till slottet.
Universen 5 — 2015
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namn som nämns
n Sandra Baldauf, professor

vid institutionen för organism
biologi, har utsetts till mottagare av Björkénska priset, ett
av Uppsala universitets största
vetenskapliga pris för fram
stående forskning.

n Tove Fall, forskarassistent vid

institutionen för medicinska
vetenskaper och Josef Pallas,
universitetslektor vid institutionen för företagsekonomi, har
tilldelats Uppsala universitets
Oscarspris till yngre forskare.
Priset delas varje år ut till yngre
forskare vid universitetet som
”genom vetenskaplig skrift gjort
sig mest välförtjänt och inger
de bästa förhoppningar om
fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”.

n Lars Wallentin, senior

professor i kardiologi, och
Stefan James, professor vid
institutionen för medicinska
vetenskaper, har tilldelats
Hjärnäpplet – Uppsala universitets pris för framgångsrik
kunskapsöverföring – för deras
insatser inom Uppsala Clinical
Research.

n Tor Broström, professor i

kulturvård, har utsetts till Årets
byggnadsvårdare inom
kategorin Utveckla.

n Jonas Bergquist, professor i

analytisk kemi/neurokemi vid
institutionen för kemi – BMC,
har blivit utnämnd till Distinguished Professor vid Binzhou
Medical University i Yantai, Kina.

n Claes-Göran Granqvist,

seniorprofessor i fasta tillståndets fysik vid institutionen för
teknikvetenskaper, har tilldelats

n Martin Björck, professor i

president för Östtimor och mottagare av Nobels fredspris 1996.
Universitetsaulan kl 16.15, plats
er måste intas senast 16.00.

n Yi Wang, professor i inbyggda

3/11. SciCafé. Mat och hälsa
med Helena Elmståhl, professor
i kostvetenskap. Hamncentralen, Hamnplan 9, kl 18.30.

årets Jan Czochralski Award för
”life time achievements”.

kärlkirurgi, har utsetts till president i European Society for
Vascular Surgery.

system vid avdelningen för
datorteknik på institutionen för
informationsteknologi, har blivit
utvald för medlemskap i Academia Europaea.

n Mattias Lundberg, universi-

tetslektor vid institutionen för
musikvetenskap, blev utnämnd
till Årets rookie när Radioakademin delade ut Stora radiopriset
på Radiogalan i mitten av september. Han får priset för den
folkbildande poddradioserien
”Den svenska musikhistorien”
i Sveriges Radio P2.

PÅ GÅNG
1/11. Visning i Tropiska
växthuset. Intendenten visar
sina blommande favoriter.
Välkomna in i ljuset och
värmen! Botaniska trädgården,
Villavägen 8, kl 13.
1/11. Sacred Pearls. Vid detta
evenemang framförs ett pärlband av klassiska mästerverk
med allsång ur Händels Halle
lujakören som avslutning. Uppsala konsert och kongress kl 16.
Biljetter via www.ticnet.se
2/11. Andreas Vesalius och
den anatomiska renässansen.
Visning av årets utställning i
Carolina Rediviva kl 17. Ingen
anmälan behövs. Fritt inträde.
3/11. Dag Hammarskjöldföreläsningen 2015. Föreläsare:
José Ramos-Horta, tidigare

Välkommen till informationsdag
om forskning på biobanksprov
n Onsdagen den 9 december kl 13-16.30 arrangeras en informa-

tionsdag om hur du får tillgång till biobanksprov, information om
etikprövning, vilka möjligheter som finns för insamling av prov
via Akademiska laboratoriet, vilka avdelningar som e
 rbjuder
service och rådgivning, etc. Eftermiddagen arrangeras av
Uppsala Biobank i samarbete med Klinisk kemi och f armakologi
samt Klinisk patologi. Det finns möjligheter att ställa frågor
under efterföljande mingel. Dagen är kostnadsfri.
Var? Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70.
Frågor? Kontakta forskningssamordnare Linda Paavilainen, tel:
018-611 63 21, e-post: Linda.Paavilainen@uppsalabiobank.uu.se
Mer information finns på www.uppsalabiobank.uu.se
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till sist

8/11. Museidagen. Fri entré
till alla Uppsalas museer
på Museidagen.
www.uppsalasmuseer.se

8/11. Museidag i regnskogen.
Upptäck växternas inre med
lupp och mikroskop. Var med
vid en frukt-obduktion – kan du
hitta fröet? Tropiska växthuset,
Botaniska trädgården kl 12.
10/11. Bygger vi för 300 år eller
för 40? Anna Micro Vikstrand,
konstvetenskapliga institutionen, föreläser om olika generationers inställning till ett hållbart stadsbyggande, därefter
följer ett panelsamtal i ämnet.
Stadsbiblioteket i Uppsala kl 18.
10/11. Disaprismottagare 
Sara Danius föreläser.
Museum Gustavianum kl 18.
12/11. Mångfaldskonferensen
2015. Årets tema är ”Liv i staden”. SLU:s campus Ultuna
Loftet, kl 8.30.
13/11. Professorsinstallation.
Universitetsaulan kl 15.
17/11. Språken i staden.
Språkforskare och studenter
vid språkvetenskapliga
institutionen, håller korta föredrag om språken i staden. Föredragen följs av ett panelsamtal.
Stadsbiblioteket kl 18.30.
19/11. Anders Wall-föreläsning
en. Universitetsaulan kl 12.45.
19/11. Bikes vs cars – cykelns
roll i den moderna staden.
Kom och se filmen Bikes vs Cars
och delta i diskussionen om
cykelns roll i staden. Campus

n Temat för nästa års upplaga

av toppmötet Uppsala Health
Summit är den ökade förekomsten av övervikt och fetma
orsakad av fel diet.
– Mötet kommer att fokusera
på betydelsen av kosten, både
som orsak till fetma och som
grund för förändring, säger
Anders Malmberg, prorektor
och ordförande i Uppsala
Health Summits styrgrupp.
Mötet kommer att äga rum
i anslutning till World Obesity
Day nästa höst.

5/11. Premiär: West Side Story.
Svandammshallarna kl 19. Tio
föreställningar ges i november.
Biljetter via www.ticnet.se

8/11. Museidagen på Museum
Gustavianum. Anatomiska
teatern visas varje hel timme
mellan klockan 11 och 15.
Fri entré!

Diet och fetma
på Uppsala
Health Summit
2016

Blåsenhus, Gunnar Johanssonsalen. Filmen visas kl 12 och 15,
paneldiskussion kl 14.
21/11. TEDx Uppsala University
2015. Årets tema: U-Turn.
Grand, Trädgårdsgatan 5, kl 12.
tedxuppsalauniversity.com
28/11. Tema Ljus – Museum
Gustavianum. Uppsala universitet uppmärksammar det
internationella ljusåret med en
temadag där forskare från samtliga vetenskapsområden delar
med sig av sin kunskap. Genom
föredrag, ljusshower, och experiment blir ljusets kraft högst
påtaglig. Kl 11–17. Fri entré!
29/11. Adventsfika och
fyrverkeri. Njut adventsfika
bland grönskande träd och
buskar. Gå på upptäcktsfärd
i Uppsalas enda regnskog.
Dagen avslutas med fyrverkeri
över barockträdgården. Botaniska trädgården, Tropiska
växthuset kl 12. Fri entré för
anställda och studenter vid
Uppsala universitet.

friskvård
Friskvårdsträning
på Campus 1477
n Funktionell träning
Styrke-, stabilitets- och
konditionsövningar som
aktiverar flera muskelgrupper
samtidigt. Måndagar
11.15–12, lilla salen,
Campus1477 Science park.
n Pilates och mindful

Kraft och smidighet med fokus

på bålen. Passet avslutas med
mindful – andning med avslappning och avspänning.
Tisdagar 11–12, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.
n Gympa
Klassisk gympa med
rörelseglädje till musik.
Du tränar styrka, uthållighet,
kondition och rörlighet.
Tisdagar 16.30–17.25, stora
salen – halvsal 1, Campus1477
Blåsenhus.

n Zumba
Enkla danssteg till latin
amerikanska partytoner
kombineras på ett enkelt
sätt så att alla kan vara med.
Onsdagar 11–11.45, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.
n Yoga
I yoga utför du en k
 ombination
av rörelser, positioner och
andning. Du får ökad rörlighet, balans och smidighet och
släpper stress och spänning
i muskler och leder.
Fredagar 7.15–8.15, lilla salen,
Campus1477 Blåsenhus.

Frågor? Kontakta
blasenhus@campus1477.se
www.campus1477.se

”Akademiska Hus ska inte fungera som regeringens kassako för att omvandla
forsknings- och utbildningsanslag till reformutrymme inom andra delar av
samhället. Det är varken en strategisk, långsiktig, transparent eller renhårig politik.”
Debattartikel i Dagens industri den 16 oktober undertecknad av 30 rektorer vid svenska lärosäten, inklusive Uppsala universitet.

– Vi vänder oss till yrkesverksamma,
men också till journalister och till andra intresserade, säger webbkoordinatorn Annika Engström.
Hon har varit projektledare sedan
Kunskapsbanken startades år 2010,
som en del av NCK:s uppdrag att samla
och sprida kunskap om mäns våld mot
kvinnor, våld i samkönade relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck.
Webbplatsen byggdes tillsammans
med IT-stöd på Uppsala universitet och
statistiken visar att den verkligen har
kommit till användning. Under de fem
åren har mer än 310 000 publikationer
öppnats i fulltext.
Sidorna där forskare presenterar sig
själva och sina forskningsprojekt har visats över 260 000 gånger.
Här finns lättläst information om nya
forskningsresultat, metoder och arbetssätt men också ett kalendarium. I en databas samlas publikationer från 17 myndigheter, Sveriges kommuner och landsting
och länsstyrelserna. Databasen är också
kopplad till bibliotekskatalogerna Swepub och Libris.
– Det händer mycket inom det här
området och kunskapsbanken ger överblick. Innehållet bygger på bidrag från

Klara Johansson, redaktör,
och Annika Engström, webbkoordinator,
jobbar med NCK:s kunskapsbank
som startades 2010.
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Kunskapsbanken på Nationellt
centrum för kvinnofrid (NCK)
fyller fem år och antalet
användare ökar stadigt. Tanken
är att mer kunskap ska förbättra
stödet till våldsutsatta kvinnor.
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Sprider kunskap om våld
hallå där
John Ljungkvist,

forskare vid institutionen för
arkeologi och antik historia.

Gräsligt arbete
vid Tingshögen

vårt nätverk av myndigheter och forskare men också på omvärldsbevakning,
säger redaktören Klara Johansson.
I Kunskapsbanken finns över 70 ämnes
guider om till exempel rättsväsendets ansvar och våld i nära relationer. Tanken är
att innehållet ska vara lättillgängligt men
också ge möjlighet till fördjupning, med
länkar till rapporter eller kontaktuppgifter till forskare.
– Det här är verkligen att arbeta med
tredje uppgiften. Det viktiga för oss är att
den ökade kunskapen leder till ett gott
bemötande och bättre stöd för våldsutsatta kvinnor, säger Annika Engström.
Annica Hulth

Uppdrag från regeringen
n Nationellt centrum för kvinnofrid är

ett kunskaps- och resurscentrum vid
Uppsala universitet som arbetar på
regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld
mot kvinnor och utveckla metoder
för omhändertagande av våldsutsatta
kvinnor. NCK:s kliniska enhet driver den
nationella stödtelefonen Kvinnofrids
linjen (020-50 50 50) för kvinnor som
utsatts för våld, hot eller övergrepp.
www.nck.uu.se/kunskapsbanken

Visbydagen firade 20 år
n Visbydagen och kulturnatten gick

av stapeln för tjugonde gången den
första lördagen i oktober. Campus
Gotland deltog på olika vis, bland annat berättade Mattias Legnér, professor i kulturvård, om hur konstverk och
historiska monument har blivit utsatta
för våld och förstörelse genom historien. Institutionen för speldesign visade upp spel designade av studenter
och studenter inom kulturvård svarade på frågor om kalkbränning. Campus Gotlands kammarkör fanns också
på plats och bjöd på körsång.

n Den 8 oktober planterades ”Granarnas gran” i Botaniska trädgården.
Granens hela arvsmassa (genom)
sekvensbestämdes i ett stort internationellt samarbete som leddes från
Sverige av Umeå Plant Science Centre
och SciLifeLab.
Granen är speciell på grund av sitt
mycket stora genom, sju gånger större
än människans, som kartlades i projektet. För att kunna genomföra sekvenseringsarbetet ympades 100 kvistar
från en och samma gran på rotskott av
små granplantor. När projektet avslutats skänktes en planta till SciLifeLab
av Umeå Plant Science Centre. Plantan
donerades till Botaniska trädgården där
den nu planterats.
– I samma anda som Carl von Linnés
systematiska utforskande av flora och
fauna har granen kartlagts in på minsta baspar, ett projekt som tog flera år
eftersom granar har mycket stor arvsmassa. Därför tycker vi i SciLifeLabs

FOTO: LARS WALLIN

FOTO: MONA ERIKSSON

Granarnas gran i Botaniska trädgården

Karin Forsberg Nilsson och Tomas Zicha,
akademiträdgårdsmästare, planterar
granen.

ledning att denna forskningsmässigt
viktiga individ passar väl in i Uppsala
universitets botaniska trädgård, säger
Karin Forsberg Nilsson, vetenskaplig
direktör och ledamot i SciLifeLabs
nationella ledningsgrupp.

1 Vad har du jobbat med vid
Gamla Uppsala högar?
– I mitten av oktober har jag tillsammans med tre studenter lagat
skador och restaurerat växtligheten
på Tingshögen, den fjärde största
kullen som ligger intill kyrkan. När
besökare promenerar i området lämnar de djupa spår och man har faktiskt varit nere i järnålderslagren och
trampat. Men redan nu, efter någon
veckas arbete, är det på avstånd svårt
att se var vi har reparerat.
2 Hur kom det sig att du blev
indragen i projektet?
– Jag leder ett forskningsprojekt
vid högarna och har nära samarbeten med bland annat Upplandsmuseet och Gamla Uppsala museum.
Jag har också deltagit i ett forskningsprojekt tillsammans med SLU
om hur naturvärden och kulturvärden förenas. Jag känner alltså till
platsen väl och är van vid att återställa marken där vi grävt.
3 Hur har ni gått tillväga?
– Vi har rensat kanterna på gräset och fyllt på med specialgrus och
jord. Sedan har vi lagt på en kokosmatta och torvor som vi skurit från
ett annat ställe på åsen. Man har inte
jobbat på det här viset tidigare utan
använder ofta ny jord som är mer
näringsrik, men det ger en annan typ
av växtlighet. Det vi har gjort nu ser
jättebra ut och kanske kommer man
att använda samma metod även i
fortsättningen.
4 Vad vet man om Tingshögens
historia?
– Den har antagligen använts för
att avgöra tvister sedan m
 edeltiden,
därav namnet. Men från början är
det nog en gravhög från vendel
tiden. Man har sannolikt kremerat
en person på platsen tillsammans
med ett stort antal djur och föremål.
Josefin Svensson
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profilen
/Peter Götlind

Intendent vid
Ekonomikum,
Observatoriet
och Musicum
n Ålder: 49 år.

n Familj: Tre ganska stora

barn och särbo.

n Gör mig glad: Musik.

n Gör mig arg: Missunn-

samhet och girighet.

n Senast lästa bok:

Peter Götlind i universitetstryckeriets gamla lokaler på
Ekonomikum. Här planeras
ett nytt studentlandskap med
nära 300 studieplatser. Om
allt går som planerat ska det
vara färdigt hösten 2016.

Britt-Marie var här,
av Fredrik Backman.
n Dold talang: Har ett stort
intresse för origami
(konsten att vika papper
till tredimensionella
objekt). Har efter många
om och men äntligen lärt
sig dreja.

Spindeln i nätet
på Ekonomikum
En bra intendent är lite som en omvänd professor.
Istället för att kunna allt om ett smalare ämne bör man
kunna lite om det mesta. Det menar Peter Götlind som
under tio år hållit ett vakande öga på Ekonomikum.
Att påstå att Peter Götlind vakat över Ekonomikum
i ett decennium är egentligen inte alls korrekt. Det är
mycket längre än så. Han har visserligen haft tjänsten
som intendent sedan 2004 men hans historia i huset
går längre tillbaka. Redan 1987 vikarierade han som
institutionssekreterare på statistiska institutionen och
sedan har vägen gått via olika uppdrag – ofta kopplade
till institutionernas och Ekonomikums IT-utveckling.
– Det är konstigt. Hela mitt yrkesverksamma liv har
jag varit i samma byggnad och jag trivs fortfarande. Det
här att få vara med och göra arbetsmiljön bättre för så
många människor – det är stimulerande.
Peter Götlind beskriver själv uppdraget som intendent som att vara spindeln i nätet för de saker på cam-

pus som inte har med det akademiska att göra. Det
som ingen annan är ansvarig för.
Det kan handla om ombyggnader, säkerhet, kontakter med Akademiska Hus, restauranger och planeringen av större evenemang.
Till avdelningen större evenemang hör åtminstone
tre stora, årligt återkommande tillställningar för intendenturen på Ekonomikum: Uppsalaekonomernas
Kontaktdagarna, Nobelföreläsningen med årets ekonomipristagare och Sista april.
För Nobelföreläsningen gäller det att provköra, testa,
testa allt igen och ha backup. För plötsligt händer det
att saker inte fungerar precis när det gäller. Som förra

året då tekniken i föreläsningssalen ändå lade av precis innan showtime. På grund av gedigna förberedelser
kunde situationen ändå räddas i sista stund.
Och så Sista april. Invasionen av ungdomar från hela
Sverige som på något sätt bestämt att parken utanför
Ekonomikum är den ultimata platsen att festa på. En
mardröm för en intendent, kan man tänka.
– Jag tycker Sista april är jätteroligt! Under dagtid
har vi aldrig haft en incident här, säger Peter Götlind
och berättar att första planeringsmötet med kommunen sker i maj, alltså i stort sett ett år innan nästa valborgsfirande.
Det är lätt att förstå att det behövs en del is i magen inför tillställningar som dessa. Intendentjobbet är
i sin karaktär också mycket brett. Planeringen av ombyggnader i mångmiljonklassen varvas med hastiga
utryckningar efter hjärtstopp på en disputation eller
snabblagning av föreläsares högklackade skor.
Jobbet blir lättare ju fler kontakter man knyter, menar Peter Götlind. Samarbetet med intendenterna på
universitetets andra campusområden är till exempel
värdefullt. Och han säger själv att han har slutat hetsa
upp sig. Alla kan inte få full service ögonblickligen. Det
gäller att delegera och ibland säga nej, annars finns det
ingen som orkar med.
Just kontaktknytande brinner Peter Götlind lite
extra för. Han har nämligen startat återkommande
pubkvällar för alla som jobbar på Ekonomikum, just
för att det ska bli lättare att lära känna varandra.
– Jag trodde att folk kände varandra i huset men det
är ju jag som går runt hos alla. På pubkvällarna kommer både forskare, lärare och teknisk-administrativ
personal, berättar han.

Linda Koffmar

