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Bantad budget
för eu-medel

Christel Bergström, forskare vid
institutionen för farmaci, har fått
ERC-anslag till ett internationellt
forskningsprojekt om hur olika
läkemedel tas upp i tarmen.
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Kulturarv tillhör inte ett land
utan hela mänskligheten.

Akram Ijla , gästforskare i kulturvård

”Uppsala är
ett fantastiskt
universitet.”

Vi har precis tagit oss igenom
maj, årets kanske mest efter
längtade och fulltecknade må
nad. Sommaren står för dörren
och det är hög tid att färdigställa
allt som inte hunnits med under
våren. Själv har jag haft en full
agenda sedan jag började vid
universitetet i mars med många
spännande besök i olika delar av
organisationen. Uppsala är ett
fantastiskt universitet!
Förutom alla nya intryck har
jag under våren noggrant följt
den kamp som pågår i Bryssel om
EU:s forskningsmedel inom ram
programmet för forskning och
innovation, Horisont 2020. Chef
en för EU-kommissionen, JeanClaude Juncker, och hans plan
för att rädda sysselsättningen i
Europa går ju delvis ut på att lyfta bort 2,7 miljarder
euro från Horisont 2020-budgeten till sysselsättnings
planen. Många forskare är särskilt bekymrade över att
ERC, som delar ut stora prestigefulla individuella an
slag för grundforskning, skulle bli av med 221 miljo
ner euro. Det är inte bra för Uppsala universitet som
varit framgångsrikt inom den här delen av program
met.
Medlemsländerna (ministerrådet) har ställt sig po
sitiva till detta, men forskarna har förstås protesterat
kraftigt. Exempelvis krävde en grupp nobelpristagare i
februari att Jean-Claude Juncker skulle ändra sig inför
detta ”missriktade och kortsiktiga” beslut som dessut
om skulle sända budskapet att Europa inte är platsen
att åka till om man vill utföra högkvalitativ forskning.
Junckers plan kräver positiva omröstningar både
i EU-parlamentet och ministerrådet. I april röstade
man ja i parlamentet till att sätta upp Junckers fond,
men nej till att använda medel från Horisont 2020 till
detta. Trots detta i sig positiva beslut blir det nu en
strid mellan parlamentet och ministerrådet. Osäkert
är vem som vinner, men det ser tyvärr inte lovande ut
för forskningsmedlen eftersom ministerrådet är den
starkare parten i kampen rörande budgetfrågor.
På hemmaplan får vi fundera på hur vi kan bli
ännu mer konkurrenskraftiga om de externa medlen,
som blir en allt viktigare del av universitetsbudgeten.
Tänkvärt i detta är vikten av att engagera sig och nå ut
med all den kunskap som finns vid universitetet. Det
tjänar samhället, vårt universitet och världen på.
Trevlig sommar!
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i korthet

Indiens president
besökte Uppsala
universitet
n I samband med det indiska statsbe-

söket i Sverige i början av juni besökte Indiens president, Pranab Mukherjee, Uppsala universitet. Han höll ett
anförande i universitetsaulan där han
drog paralleller mellan den indiske
poeten och författaren Rabindranath
Tagore och dagens globala konflikter. Med vid besöket var kronprinsessan Victoria, prins Daniel och utrikesminister Margot Wallström.

Vicerektor Stellan Sandler,
rektor Eva Åkesson,
vicerektor Johan Tysk och
universitetsdirektör Katarina
Bjelke är nöjda efter att ha
besegrat SLU:s ledning i årets
Akademiska rodd.

3

Ledningen tog guld
i jubileumsrodd
Uppsala universitet tog hem
hela sex medaljer av sju möjliga
i Akademiska rodden. Studenter
och anställda vid Uppsala
universitet och SLU tävlade om
vilka som på snabbast tid kunde
ta sig mellan Haglundsbron
och S:t Olofsbron i Fyrisån.
I årets upplaga av tävlingen
deltog också ledningarna för de
båda lärosätena.
Akademiska rodden firar i år 10-årsjubi
leum och hela 42 lag ställde upp i tävling
en, varav 29 lag från Uppsala universitet.
För första gången deltog också Uppsala
universitets ledning med en besättning
bestående av Eva Åkesson, Katarina Bjel
ke, Johan Tysk och Stellan Sandler. La

get hade förberett sig med en gemensam
träning tillsammans med Uppsala Aka
demiska Roddarsällskap och var ladda
de inför startskottet.
– Vi har tränat hårt och kört mental
träning med många möten för att för
bereda oss. Sedan hade vi ju promotio
nen igår som en uppladdning inför da
gens tävling, säger Katarina Bjelke med
ett skratt.
Laget har samlats på Jernbron inför
starten och den gemensamma strate
gin är satt.
– Vi ska gå ut hårt och sedan öka, sä
ger Stellan Sandler.
– Det är klart att vi ska vinna, något an
nat finns inte på kartan, säger Johan Tysk.
Tävlingen avgörs i två klasser, en för
studenter och en för anställda. Laget ”Vas

Olympiska gudar lockar
n Rekordmånga nya studenter har anta-

gits till årets sommarkurser. Trots att antalet sommarkurser och det totala antalet sökande var något färre i år ökade
antalet nya studenter till 1 868 jämfört
med 1 323 i fjol.
Ökningen förklaras till stor del av kursen Olympiska gudar som hade platsga-

ranti och har antagit omkring 1 800 studenter. Totalt sett har 3 714 studenter
antagits till årets sommarkurser.
– Vi hade nog väntat oss ett visst söktryck, men resultatet översteg verkligen våra förväntningar, säger Eric Cullhed vid institutionen för lingvistik och
filologi.

Deferens” från Uppsala universitet tog
guld i studentklassen medan laget ”Ar
tilleriet” från Akademiska hus tog guld
i klassen för anställda. Alla båtar ros av
två män och två kvinnor och lagen ska
ha någon form av samhörighet. Besätt
ningen kan till exempel tillhöra samma
institution, kår eller studentförening.
Varje båt leds dessutom av en professi
onell styrman som hjälper till att hålla
takten och styra båten.
Och det kan behövas. Några båtar
vinglar betänkligt och det är lätt att
komma i otakt.
Hur gick det då för universitetsled
ningen? Jo, de tog hem segern med god
marginal medan SLU fick en hedrande
andraplats.
Josefin Svensson

Han tror att kursen blivit populär
eftersom den grekiska mytologin på
många sätt är urtypen för ett humanistiskt ämnesstoff som blandar nytta med
nöje.
– De grekiska myterna ger fort
farande nya perspektiv på såväl om
världen som oss själva, säger han.
Kursen ges som it-distanskurs med
förinspelade videoföreläsningar i kombination med självdiagnostiska tester.

U ppsalaforskare i regeringens
forskningsberedning

Regeringen har utsett en ny forskningsberedning som ska vara ett
forum för forskningspolitiska prioriteringar under mandatperioden. Tre
Uppsalaforskare, professor Kristina
Edström, forskare Moa Ekbom och
professor Kerstin Lindblad-Toh, har
valts in i beredningen, vars huvudsakliga uppgift blir att diskutera utformningen av de förslag som ska läggas
i regeringens forskningsproposition
hösten 2016.

Nominera till
Hjärnäpplet

n Med Hjärnäpplet vill Uppsala uni-

versitet uppmärksamma forskare och
forskarstuderande som framgångsrikt engagerat sig i kunskapsöverföring och innovation med utgångspunkt från forskning. Årets pris ska i
första hand tilldelas en person inom
vetenskapsområdet medicin och farmaci eller humaniora och samhällsvetenskap. Nomineringar inom alla vetenskapsområden är dock välkomna.
Nomineringsperioden pågår fram till
den 7 augusti och nomineringsformuläret finns på medarbetarportalen:
mp.uu.se
Universen 3 — 2015
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Höga krav – en
riskfaktor för ohälsa
Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa blir allt fler
och utgör ungefär 40 procent av samtliga sjukfall i Sverige.
Psykiskt ansträngande arbeten med höga krav och låg
kontroll ökar risken medan arbetsplatser med ett väl
fungerande ledarskap och tydliga strukturer verkar
i förebyggande syfte.
I mitten av april presenterade forsk
ningsrådet Forte en vetenskaplig sam
manställning över sambanden mellan
arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och
sjukskrivningar.
Eva Vingård, professor i arbets- och
miljömedicin vid Uppsala universitet,
har varit projektledare för arbetet. Hon
betonar att sjukskrivningar är något som
fluktuerar över tiden.
– Det är svårt att veta vad som är en
normal nivå. Vi hade siffror som visade
all time high mellan 2003 och 2004, för
att sedan nå all time low mellan 2009
och 2010.
Att svara på frågan om sjukskrivning
4
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arna på grund av psykisk ohälsa ökar är
inte heller helt enkelt.
– Det beror på hur man räknar. Efter
som fysiskt tunga arbeten har minskat i
vårt samhälle är det inte längre så många
som är sjukskrivna för fysiska skador. Det
innebär att andelen sjukskrivna med psy
kiska diagnoser ökar.
Även antalet sjukskrivningar har ökat
något eftersom det blivit mindre vanligt
med sjukpensionering, menar Eva Vingård.
– Det är i princip omöjligt att bli sjuk
pensionerad idag och därför kommer
många tillbaka in i sjukskrivningssys
temet.
Psykisk ohälsa ligger bakom ungefär

40 procent av sjukskrivningarna i Sve
rige där den vanligaste diagnosen enligt
Försäkringskassan är akut stressreaktion.
Enligt Fortes sammanställning är psykiskt
ansträngande arbeten med höga krav, låg
kontroll, obalans mellan ansträngning
och belöning samt rollkonflikter tydli
ga riskfaktorer. Förebyggande faktorer
som kan ha en positiv effekt är ett gott
ledarskap och egen kontroll i arbetet.
– På de arbetsplatser som fungerar väl
har ledarskapet en stor betydelse. Det
innebär också att ledaren behöver stöd
för att kunna utvecklas och hantera sin
roll. Det här är något man borde satsa
mer på om man vill ha friska medarbe
tare, säger Eva Vingård.
Ökad kvalitet i ledarskapet gör att
sjukskrivningarna blir färre och förbättrar
det psykologiska välbefinnandet. Möjlig
heten att kunna kontrollera sin egen tid
är en annan aspekt som minskar stress
och ger en skyddande effekt mot höga
krav. Andra viktiga faktorer för den psy
kiska hälsan är en rimlig arbetsbelastning,
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Eva Vingård, professor
i arbets- och miljömedicin,
har varit projektledare för
kunskapsöversikten om psykisk
ohälsa, arbetsliv och sjuk
frånvaro på nationell nivå.

balans mellan insats och belöning, posi
tivt socialt klimat, tydliga mål för orga
nisationen, anställningstrygghet och en
bra fysisk arbetsmiljö. Tydliga struktu
rer som upplevs som transparenta och
rättvisa är en annan viktig aspekt, me
nar Eva Vingård.
– Om vi tar Uppsala universitet som
exempel så tillsattes ju professorer tidi
gare nästan bara på vetenskapliga meri
ter. Nu tittar man lite mer på pedagogis
ka meriter men jag tycker att man också
borde se över det här med ledarskap.
Att hantera en stor forskargrupp krä
ver goda ledaregenskaper, menar hon.
– Med den här konkurrensen som finns
vid universitetet när det gäller forsknings
medel och utrymme är det viktigt att
man har en väl fungerande grupp.
Josefin Svensson

Rapporten ”Psykisk ohälsa,
arbetsliv och sjukfrånvaro – en
kunskapsöversikt” finns att läsa
och ladda ned på: www.forte.se
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Sätt stopp
för stress
Långvarig stress är en vanlig
 akomliggande orsak till en rad
b
olika symptom och kan beskri
vas som den påfrestning människor
utsätts för när krav och förväntning
ar inte stämmer överens med vad
man förmår och kan. Stress u
 ppstår
inte bara vid alltför höga krav utan
kan även uppkomma vid understi
mulering.
Exempel på stressreaktioner:

n Större infektionskänslighet
n Huvudvärk

n Muskelvärk

n Matsmältningsproblem
n Hjärtklappning

n Sömnbrist, oro,

rastlöshet, nedstämdhet
n Koncentrationssvårigheter, minnesluckor,
glömska
n Irritation, gnäll, cynism,
aggressivitet

Huvudvärk
Sömnbrist
Irritation

Beteende- och tankemässiga
förändringar:

n Gränslöshet – personen tar

 reflekterat på sig fler och fler
o
arbetsuppgifter
n Personen tillbringar mer tid på
arbetet, saker börjar ta längre tid – är
inte lika effektiv
n Uttryck som ”det är mycket nu” kan
stå för att personen tycker att det är
för mycket hela tiden
n Personen får tunnelseende
n Personen få ökad korttidsfrånvaro,
till exempel i form av enstaka
semesterdagar, kortare sjukskrivningar
n Personen ”drar sig
undan” och börjar avGränslöshet
vika från sitt naturliga Tunnelseende
sociala beteende,
Frånvaro
stänger dörrar eller
uteblir från gemensamma kaffestunder
n Personen får sämre problem
lösningsförmåga
Företagshälsovård

Sedan början av året har Uppsala
universitet ett avtal med vårdbolaget
Feelgood dit anställda vid Uppsala
universitet kan vända sig.
Medarbetare vid Campus Gotland
får sin f öretagshälsovård genom
Hansahälsan i Visby.
n Feelgood
Besöksadress:
Kungsängsvägen 29 A, Uppsala
Tidsbeställning: 018-418 80 10
Öppettider: 8-17
Kontaktperson: Karin Johansson,
sjuksköterska
n Hansahälsan på Gotland
Besöksadress:
Herkulesvägen 9, 621 41 Visby
Tidsbeställning: 0498-65 60 00
Öppettider: 8–17
(stängt mellan kl 12 och 13)
Källa: mp.uu.se/web/info/stod/hr-guide/arbetsmiljo-och-halsa/stress

Sjukfrånvaron vid Uppsala
universitet är lägre än riksgenomsnittet
och låg 2014 på 2,1 procent.

Låg sjukfrånvaro
men stort mörkertal
Sjukfrånvaron vid universitetet
ökade något under 2014 men lig
ger under snittet för SCB:s sam
lade statistik för statligt anställda.
Siffrorna visar dock inte hela bild
en, menar personalspecialisten
Katarina Göransdotter Jonsson.
Andelen sjukskrivningar vid Uppsala
universitet uppgick 2014 till 2,1 pro
cent. Det är en marginell ökning från
året innan då siffran låg på 2,0 procent.
Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning
var sjukfrånvaron i den statliga sektorn
2,8 procent 2014, en ökning med 0,4
procentenheter jämför med året innan.
Inom samtliga sektorer i hela landet låg
sjukfrånvaron på 3,6 procent förra året.
– Vi har en låg sjukfrånvaro men det
är egentligen en sanning med modifika
tion. Vi vet att många ute i verksamhe
ten jobbar hemma eller använder sig av
flextid i stället för att sjukskriva sig. Det
här är något vi är medvetna om men det
är svårt att komma åt problemet, säger
Katarina Göransdotter Jonsson, perso
nalspecialist med inriktning på arbets
miljö vid personalavdelningen.
Tillsammans med kollegan Greta Hog
stad är Katarina Göransdotter Jonsson
ansvarig för det systematiska arbetsmiljö
arbetet vid universitetet. Det innebär att

de utbildar nyblivna chefer och prefek
ter i arbetsmiljöfrågor och i hur lagar och
förordningar ska följas. De fungerar ock
så som stöd och bollplank, framför allt
för chefer men också för personaladmi
nistratörer och medarbetare.
– Prefekterna har ett väldigt omfat
tande uppdrag med många olika roller.
De har ofta ingen ledarskapsutbildning
i grunden och behöver allt stöd de kan
få, menar hon.
För att förebygga psykisk ohälsa och
fånga upp medarbetare som kan vara i
riskzonen finns flera vägar att gå. Med
arbetarsamtalen är ett sätt för chefen att
ta reda på vad som är på gång för den
enskilde individen och även skyddsom
buden har en viktig roll.
– Skyddsombuden företräder de an
ställda och ska vara lite av prefektens eller
chefens känselspröt ut i verksamheten.
Sedan vill jag också betona medarbetar
ansvaret, om man tycker att någon job

”Skyddsombuden
företräder de anställda
och ska vara lite av
prefektens eller chefens
känselspröt.”
Katarina Göransdotter Jonsson

bar för mycket eller verkar må dåligt ska
man signalera det och inte vänta tills det
är för sent. Om man som medarbetare
själv känner att arbetssituationen inte
fungerar ska man ta upp det med sin
chef. Man kan också höra av sig till oss
eller ta kontakt med företagshälsovården,
säger Katarina Göransdotter Jonsson.
Anställda vid Uppsala universitet har
rätt till tre enskilda samtal hos företags
hälsovården som arbetsgivaren inte be
höver ta del av eller känna till.
– De här samtalen kan vara ett sätt att
ta reda på hur man ska gå vidare. Om det
sedan blir aktuellt med en sjukskrivning
ska chefen självklart kopplas in.
En annan signal om att något kanske
inte är som det ska är korttidsfrånvaron.
Om en medarbetare har frekvent åter
kommande korttidsfrånvaro bör man
boka in ett besök på företagshälsovår
den för att ta reda på den bakomliggan
de orsaken.
– Tät korttidsfrånvaro kan ha många
olika orsaker, men det är ofta ett teck
en på att man behöver anpassa arbets
situationen eller göra någon annan för
ändring. Att uppmärksamma det här är
helt enkelt att visa omtanke om med
arbetaren, säger Katarina Göransdot
ter Jonsson.

Josefin Svensson
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Resultat
Cancer: U-CAN

1

Samlar in och strukturerar data
från cancerpatienter som görs
tillgängliga i en biobank för utveckling av diagnos och behandling av
tumörsjukdomar.
Omdömen: Performance: Excellent/
good, Strategy: Excellent, Added
value: Excellent
Energi: StandUP for Energy

2

Ett samarbete mellan Uppsala
universitet, KTH, SLU och Luleå
tekniska universitet. De övergripande målen är att minska kostnaderna
för storskalig produktion av förnybar
el samt att utveckla effektiva hybridoch elfordon.
Omdömen: Performance: Excellent,
Strategy: Good, Added value: Good
E-vetenskap: eSSENCE

Satsningen på SciLifeLab var ett av de
strategiska forskningsområdena som
fick högsta betyg i utvärderingen.

Strategisk forskning
fick blandade betyg
Den nationella satsningen på så
kallade strategiska forsknings
områden (SFO) har utvärderats
och får totalt sett gott betyg.
Omdömena för Uppsala
universitets områden varierar
men tre av sju satsningar får
särskilt höga betyg.
Utvärderingen av de 43 svenska forsk
ningsmiljöerna visar att runt en tredjedel
håller högsta internationella nivå. Under
den aktuella perioden (2010–2014) har
Uppsala universitet mottagit bidrag på
omkring 500 miljoner kronor till sju stra
tegiska forskningsområden, samt varit
medsökande i ytterligare tre områden.
– Vi arbetar just nu med att analysera
resultaten och kommer att göra vad vi kan
för att använda oss av utvärderingen på
bästa vis, även om jag inte håller med på
riktigt alla punkter. Vi kommer också att
prata med de enskilda SFO:erna för att få
deras reaktioner, säger rektor Eva Åkesson.

– Sammantaget har vi visat på goda resul
tat och några av satsningarna får genom
gående excellenta omdömen, fortsät
ter hon.
En av de aspekter som utvärderats
är hur strategisk ledning och styrning
på lärosätesnivå påverkar forskningen.
Här får Uppsala universitet godkänt
betyg (”good”). Enligt utvärderingen
har satsningen bland annat bidragit till
effektivaresamarbeten och stärkt be
fintliga forskningsområden. De utöka
de medlen har däremot inte använts för
att utveckla nya strategiska möjligheter.
Mervärdet i satsningen är således mer fi
nansiellt än strategiskt, konstateras det i
utvärderingen.
– Det är tydligt att satsningen har stärkt
samverkan och gränsöverskridande sam
arbeten både inom och utanför universi
tetet. Jag håller också med utvärderingen
om att utbildningen inte har tillräckligt
hög forskningsanknytning och det här

Bidrag till forskning av högsta kvalitet
n I 2008 års forskningsproposition gav

regeringen Vetenskapsrådet, Formas,
Vinnova och Energimyndigheten i
uppdrag att utlysa medel inom de av
regeringen identifierade strategiska
forskningsområdena. Forskningen
skulle bland annat ha förutsättning att
bli av högsta internationella kvalitet
och bidra till att lösa viktiga problem i

6
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samhället och näringslivet.
Under perioden 2010-2014 finansierades totalt 43 forskningsmiljöer med
nära 5,3 miljarder kronor.
n Miljöerna har utvärderats inom
områdena ”Performance”, ”Strategy”
samt ”Added value” och betygsatts
med omdömena ”Excellent”, ”Good”
eller ”Inadequate”.

är något vi vill arbeta vidare med, säger
Eva Åkesson.
När det gäller de enskilda Uppsala
satsningarna varierar omdömena. Med
något undantag har de fått omdömena
”Excellent” eller ”Good” när det gäller
”Added Value”. Särskilt höga betyg får
satsningarna inom molekylär bioveten
skap (SciLifeLab), cancerforskning (UCAN) och naturkatastroflära (CNDS).
– Vi måste komma ihåg att det här
är sju väldigt olika områden. Några har
handlat om att bygga upp infrastruktu
rer medan andra redan låg i framkant.
Forskningsmiljöerna är olika både avse
ende omfattning och karaktär, vilket är
något vi har försökt lyfta fram, kommen
terar Eva Åkesson.
Mot bakgrund av utvärderingen re
kommenderar Vetenskapsrådet och öv
riga forskningsfinansiärer att stödet som
helhet fortsätter, men att en viss omför
delning av medel genomförs mellan lä
rosätena. Man vill också att satsningar
na ska riktas in på färre områden och ha
tydligare mål och profilering. Regering
en har därför uppdragit till universite
ten att föreslå åtgärdsprogram baserade
på utvärderingens resultat. Enligt för
slaget till regeringen behåller Uppsala
universitet sina SFO-medel i oföränd
rad omfattning.
– Vi förväntar oss att regeringen kom
mer att uttrycka om den följer förslaget
till beslut i forskningspropositionen som
kommer 2016, säger Eva Åkesson.

Josefin Svensson

3

Center för e-vetenskap som
drivs av Uppsala universitet,
Lunds universitet och Umeå universitet. Målet är att lyfta svensk e-vetenskap till högsta nivå genom att
bygga en forskningsmiljö där nya
verktyg och applikationer utvecklas.
Omdömen: Performance: Good,
Strategy: Inadequate, Added value:
Inadequate
Molekylär biovetenskap: SciLifeLab

4

Nationellt centrum för molekylär biovetenskap med fokus på
hälsa och miljöforskning. Samarbete
mellan KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Omdömen: Performance: Excellent,
Strategy: Excellent, Added value:
Excellent
Politiska regioner: Uppsala Centrum för Rysslandsstudier (UCRS)

5

Forskning med syftet att öka
och tillgängliggöra kunskaper
om Ryssland och de postsovjetiska
statsbildningarna.
Omdömen: Performance: Good/
inadequate, Strategy: Inadequate,
Added value: Good
Säkerhet: Centrum för natur
katastroflära (CNDS)

6

Nationellt kunskapscentrum
med syftet att möta samhällets
behov av kunskap om naturkatastrofer. Samarbete mellan Uppsala universitet, Försvarshögskolan och
Karlstads universitet.
Omdömen: Performance: Excellent/
good, Strategy: Good, Added value:
Excellent
Vård: U-CARE

7

Forskning om hur sjukdomsdrabbade och deras anhöriga
påverkas psykosocialt och vilken
hjälp de behöver. Utvecklar behandlingsprogram och U-CARE-portalen.
Omdömen: Performance: Inadequate, Strategy: Good, Added value: Good
”Evaluation of the Strategic
Research Area Initiative 2010–2014”
kan laddas ned på vr.se

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Promotorerna repeterar i aulan några
dagar innan vårpromotionen.

Jan Gustafsson och
Kersti Hermansson
övar in hur doktors
hatten ska lämnas över.
Per Ström
förklarar hur
ceremonin går
till och vad som
förväntas av
promotorerna.

”Att vara promotor
är ett hedersuppdrag”
Den 29 maj var det dags för
Uppsala universitets stora
examensfest – doktorspromotio
nen – där 123 nya doktorer och
18 jubeldoktorer promoverades
under högtidliga former.
Universen var på plats några
dagar innan när promotorerna
förberedde sig för sina uppdrag.
– Att vara promotor och dela ut dok
torsgraderna vid promotionen å fakul
tetens vägnar är ett hedersuppdrag, be

rättar Per Ström, akademiintendent och
ceremonimästare.
Det är han som är spindeln i nätet
bakom promotionen och som håller i
kvällens repetition där ritualerna övas in.
Tillsammans med Johan Sjöberg, över
marskalk, visar han först hur promove
ringen ska gå till.
Det är många detaljer att hålla reda
på där doktorshatten ska sättas på i rätt
ögonblick och kanonskott ska inväntas
mellan de olika momenten.
– Bom, bom, säger Per Ström peda

gogiskt under övningen för att markera
när det är dags att invänta kanonsaluten.
Han tipsar om att det är viktigt att
vända hattens spänne ut mot auditoriet
så att den inte hamnar bak och fram när
den sätts på. Han vet också hur man på
snyggast vis bär hatten på armen u
 nder
processionen och var damernas klän

”Promotionen handlar om
att upptas i en gemenskap.”
Per Ström

ningsfållar lätt fastnar om man inte ser
upp. Det är många doktorer som ska
promoveras och därför viktigt att alla
moment genomförs med flyt och utan
onödiga avbrott.
– Efter kvällens genomgång är målet
att vi ska känna oss så pass säkra på vad
vi gör att vi kan ge intryck av att behärs
ka detta när det är dags för genrepet, sä
ger Per Ström.
Den nuvarande ritualen står i en obru
ten tradition sedan promotionen år 1600
och det är lätt att känna historiens ving
slag när promotorerna inleder sina an
föranden på latin.
– Promotionen handlar om att upptas
i en gemenskap. Den har ett symbolvär
de som innebär ett rituellt överlämnan
de av rätten att undervisa vid fakulteten,
säger Per Ström.
Josefin Svensson
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Aktuellt

Kvinnors villkor
i akademin

Rektor Eva Åkesson inledde konferensen
med att berätta om några av de reaktio
ner hon mött under sin karriär och be
tonade att det fortfarande finns mycket
kvar att göra när det gäller jämställdhet
inom akademin.
– 25 procent av våra professorer är
kvinnor och det är inte tillräckligt. Här
måste vi göra mer för att förbättra karriär
vägarna och möjligheterna för kvinnliga
forskare.
Hon berättade också om sina erfaren
heter av att ofta vara den enda kvinnan
inom ett visst område och därför stän
digt bli tillfrågad om att medverka i olika
sammanhang.
– Ibland kan man få känslan av att man
ensam ska leva upp till allas förväntning
ar. Det kan man göra, men tänk också
på att välja dina tillfällen. Du kan säga
nej ibland, men när du har lärt dig att
säga nej är det viktigt att du fortsätter
att säga ja. Jag hade inte stått här idag
om jag hade sagt nej.
Siv Andersson, professor vid institu
tionen för cell- och molekylärbiologi, var
en annan inbjuden talare som berättade
om sin karriärväg och sina erfarenheter
av att verka i en mestadels manlig miljö.
– Eftersom jag länge var den enda
kvinnliga professorn i biologi var det
ibland svårt att veta om mina upple
velser berodde på mig som person eller
på att jag är kvinna.
Hon talade också om ledarskap och
konflikthantering och gav rådet att lita
på magkänslan.
– Följ din intuition, även om du för
lorar på det för stunden så kommer det
att kännas bättre i det långa loppet. Som
kvinnlig professor kommer du att bli
både hyllad och kritiserad, men ta det
inte alltför allvarligt, du är viktigare än
ditt arbete.
Den drivande kraften bakom sympo
siet är Lynn Kamerlin, universitetslek
tor vid institutionen för cell- och mo
lekylärbiologi vid Uppsala universitet.
8
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Den 22 maj arrangerades
symposiet ”Pathways to
Excellence: Experiences
of Illuminating Women in
Science” på Polacksbacken 
i Uppsala. Omkring 200
personer deltog i evenemanget där en rad ledande
forskare berättade om sina
erfarenheter för att inspirera
fler kvinnor att satsa på en
forskarkarriär.

Rektor Eva Åkesson
i samtal med Terri Kim från
University of East London.

– Det började med att jag ville ordna ett
seminarium för min mentorsgrupp här
på institutionen, men när jag fick tag på
så bra föreläsare ville jag öppna upp så
att fler skulle kunna komma och lyssna,
berättar hon.
Intresset för symposiet har varit stort
och många internationella besökare har
hittat hit, bland annat från USA, Brasi
lien och Iran.
– Det är väldigt roligt att se en sådan
bredd i publiken. Det här har blivit
mycket större än jag tänkte mig från
början, säger Lynn Kamerlin.
Som senior forskare inom naturveten
skap och teknik ser hon ett stort behov
av att lyfta genusfrågor. Vid konferensen
framhölls flera aspekter av jämställdhet
och bakomliggande faktorer som håller
tillbaka utvecklingen mot en mer jäm
ställd akademi.
Marja Makarow, vice president i
Finska Akademin, talade bland annat
om genusaspekten på excellenspro
grammen och Margaret Buckingham
från Institut Pasteur delade med sig av
sina erfarenheter som forskningsleda
re. Även Jean-Pierre Bourguignon, ord
förande för E
 uropeiska forskningsrådet
(ERC), fanns med på talarlistan.

Josefin Svensson

Lynn Kamerlin, universitetslektor
och initiativtagare till konferensen
om kvinnors villkor i akademin.

Eva Åkesson, rektor, inledde
med att berätta om några av sina
personliga erfarenheter.

Jämställdhet vid Uppsala universitet
n Vid utgången av
2014 bestod rektors ledningsråd av tre kvinnor
och tre män (exklusive
studentrepresentanter).
Av de 51 prefekterna var
18 kvinnor. Studierektorerna var totalt 177, varav
77 kvinnor. Andelen
kvinnor av de nyanställda
professorerna var 33
procent. Andelen under
de senaste tre åren är
35 procent, vilket ligger
nära regeringens mål om

att minst 36 procent
av de nyanställda
professorerna under
perioden 2010–2015
ska vara kvinnor.
n Totalt antal nyantagna

doktorander: 368
– andel kvinnor: 47 %
– andel män: 53 %

n Totalt antal

doktorander: 2 522
– andel kvinnor: 48 %
– andel män: 52 %

n Totalt antal lärare: 1 534

– andel kvinnor: 41 %
– andel män: 59 %

n Antal disputerade

lärare: 1 029
– andel kvinnor: 37 %
– andel män: 63 %

n Antal professorer: 559

– andel kvinnor: 25 %
– andel män: 75 %

*Alla siffror kommer från
Uppsala universitets
årsredovisning och avser 2014.

Uppsala universitet har fått ett
regeringsuppdrag att utbilda
statsanställda i mänskliga
rättigheter. Nu planeras
seminarier, konferenser
och utbildningar i samarbete
mellan olika institutioner.

Dag Hammarskjöld
och Juridiska
biblioteket flyttar
n Dag Hammarskjöld och Juridiska
biblioteket flyttar till Regnellianum i
korsningen Trädgårdsgatan/Slottsgränd i Uppsala. Flytten genomförs
för att biblioteket ska ligga mer centralt mellan de olika institutionerna
och för att ge plats till fler undervisningslokaler vid Gamla torget.
Lokalerna i Regnellianum ska under
hösten att anpassas för bibliotekets
verksamhet och öppning i de nya
lokalerna planeras till den 1 januari
2016. Bibliotekets ordinarie verksamhet kommer att fortsätta som
vanligt fram till december 2015.

Redan under våren har några semina
rier getts under namnet ”MR-forum”.
En konferens i samverkan med Värde
grundsdelegationen planeras i septem
ber och olika utbildningsinsatser kom
mer att ges under 2016.
Behovet av utbildning är stort, bedö
mer regeringen, och antalet statsanställ
da är hela 250 000 personer.
– Statsanställda utövar makt i olika
grad och den offentliga makten ska ut
övas med respekt för individen enligt
de konventioner som Sverige har ratifi
cerat. Det gäller alla statsanställda, men
vi kommer att börja med de roller vi ser
som särskilt viktiga, säger Patrik Åkesson,
verksamhetsutvecklare vid avdelningen
för uppdragsutbildning.
Till exempel är det viktigt att nå an

Enklare att hitta rätt i
medarbetarportalen
n Information om ersättningar, re-

seräkningar, semestrar och mycket annat har förbättrats i medarbetarportalen för att underlätta för
medarbetarna. Ett stort antal enkla instruktioner har tagits fram på
svenska och engelska till hjälp för
alla som ingår i den gemensamma
lönefunktionen och omfattas av
ökad egenrapportering. Information
om vilka regelverk som gäller samt
en grafisk bild över hur ärendet hanteras inom universitetet är andra nyheter i medarbetarportalen.
mp.uu.se

De mänskliga rättigheterna
n De mänskliga rättigheterna är
universella och slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och
rättigheter.
Läs mer på regeringens webbplats om
mänskliga rättigheter:
www.manskligarattigheter.se

Nya campuskort
blir mer personliga

Behovet av utbildning i
mänskliga rättigheter är
stort. Särskilt viktigt är
det att nå anställda vid
tillsynsmyndigheter som
länsstyrelserna och rättsvårdande myndigheter som
polisen, försvarsmakten
och kriminalvården.

ställda vid tillsynsmyndigheter som läns
styrelserna och rättsvårdande myndig
heter som polisen, försvarsmakten och
kriminalvården. Men också kundinten
siva myndigheter som försäkringskassan
och arbetsförmedlingen.
Utbildningen ska höja kompetensen
och öka medvetenheten om mänskliga
rättigheter.
Vid Uppsala universitet finns bred
kunskap vid juridiska institutionen, stats
vetenskapliga institutionen och teolo
giska institutionen, som ger en master
utbildning i mänskliga rättigheter. Vid

”Matariki fungerar som
en motor för samverkan”
FOTO: bo hilding

n Nya campuskort införs successivt

vid Uppsala universitet med start vid
intendenturen Polacksbacken under
försommaren. Campuskorten har samma funktion som de befintliga
korten, men kompletteras med ett fotografi.
– En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och visar på ett
flertal risker kopplade
till obehörigt tillträde till universitetets lokaler. Ett kort som knyts till en
person kommer tveklöst att bidra
till ökad säkerhet, säger Bo Hilding,
projektledare.
Motsvarande kort finns vid flera
lärosäten i Sverige. Kortet kommer
att vara obligatoriskt för personer
som vistas i universitetets lokaler
och som tillhör någon av kategorierna student, anställd eller övrigt verksam. Införandet av de nya korten
kommer dock inte att följas av striktare kontroller än tidigare.

FOTO: MATTON
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Mänskliga rättigheter
för statsanställda

Arbetet i det internationella
nätverket Matariki har för
Uppsala universitets del framför
allt inneburit samverkan kring
olika projekt på ledningsnivå.
Men nu tar vetenskapsområ
det för humaniora och samhälls
vetenskap samarbetet vidare
till fakultetsnivå genom initiativet
”Humanistisk forskning för
världen”.
Samverkansprojektet ”Humanistisk forsk
ning för världen” innebär att forskare och
bibliotekarier från de sju lärosäten som in
går i Matariki-nätverket träffas i tematiska
konferenser för att utbyta erfarenheter.
– Det är lätt hänt att samarbetspro
jekt blir skrivbordsprodukter men i det
här fallet fick vi i verksamheten själva
delta i och styra konferenserna. Genom
att det är våra egna behov som styr kan

vi göra något av det, säger Mikael Alm,
lektor vid historiska institutionen och
kontaktperson för samarbetsprojektet
vid Uppsala universitet.
– Att träffa andra akademiker ger mas
sor av nya idéer. Matariki fungerar som en
motor för samverkan. På konferenserna
möts verksamheterna och initierar oli
ka projekt som sedan förs vidare i andra
former, till exempel Erasmus-utbyten.
Satsningen består av fem konferen
ser med olika teman som övergripande
täcker in bredden inom de humanistis
ka ämnena. Konferenserna har två spår,
ett med forskare och ett med bibliotek
spersonal, och ska hållas en gång per år
under perioden 2014 till 2018. Varje
lärosäte inom nätverket skickar tre el
ler fyra forskare och bibliotekarier till
respektive möte.
– På första konferensen inledde vi till
exempel ett samarbete med Durham

Hugo Valentincentrum och Centrum
för kvinnofrid finns också expertis.
Det har bildats ett MR-råd som ska
vara med och ta fram utbildningsinsat
ser, med representanter från olika myn
digheter.
– Vi har ett människorättsbaserat ar
betssätt där målgruppen är med och ak
tivt tar fram sin egen utbildning som
referensgrupp. Det innebär att det tar
längre tid, men det är det värt. Jag hop
pas att det här blir en långsiktig satsning
från regeringen, säger Patrik Åkesson.
Annica Hulth

Globalt nätverk
n Matariki är ett universitetsnätverk

med sju medlemmar: Dartmouth College, USA, Durham University, Storbritannien, Queen’s
University, Kanada,
University of
Tübingen, Tyskland,
University of Western Australia, Australien, University of Otago, Nya Zeeland
och Uppsala universitet. Läs mer:
uu.se/om-uu/internationalisering
/natverk

University i England. Vi ska bland an
nat starta ett projekt inom Erasmus+ och
har börjat titta på möjligheterna att få
bidrag från Matariki Fellowship.
Nästa möte ska hållas i Kanada och
sista mötet 2018 går av stapeln i Uppsa
la. Det är planerat som en milstolpe med
en sammanfattning av de fem konferen
serna och som ett avstamp för nästa steg.
Anders Berndt
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30 år
i rikets
tjänst
I mitten av maj fick 66 medarbetare
vid Uppsala universitet ta emot
NoR-utmärkelsen i form av en
guldmedalj, guldklocka eller en skål.
Utmärkelsen får de för 30 år av nit
och redlighet i rikets tjänst.

Parosh Abdulla,
professor i
datorteknik vid
institutionen för informationsteknologi.
Anders Andersson, förste
forskningsingenjör vid
institutionen för informationsteknologi.
Håkan Andersson,
professor i civilrätt vid
juridiska institutionen.
Margaretha Andersson,
avdelningschef vid
Uppsala universitet musik och museer.
Stefan Andersson,
bibliotekarie vid
universitetsbiblioteket.

a

Karin Bengtsson,
universitetslektor vid
institutionen för ekologi
och genetik.
Carina Berglind, lokal
vårdare vid universitetsförvaltningen.
Marianne Bergström,
ekonom vid universitetsförvaltningen.
Magdalena Bjerneld,
forskare vid institutionen
för kvinnors och barns
hälsa.
Lars Björdal, förste konservator vid universitetsbiblioteket.
Mats Block, trädgårds
direktör vid Uppsala
linneanska trädgårdar.

b

Helena
Danielson,
professor i biokemi vid institutionen för
kemi – BMC.
Ulf Dimberg, professor i
psykologi vid institutionen för psykologi.

d

10
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Katarina
Edwards,
professor
i fysikalisk kemi vid
institutionen för kemi
– BMC.
Maja K. Eriksson,
professor i folkrätt vid
juridiska institutionen.

e

Danuta
Fjellestad,
professor
i engelska vid engelska
institutionen.
Åsa Forsberg,
forskningsingenjör vid
institutionen för
kirurgiska vetenskaper.
Johan Fransson, teknisk
samordnare vid Evolutionsbiologiskt centrum.

f

Nils Gottfries,
professor i
nationalekonomi
vid nationalekonomiska
institutionen.
Lars Gustafsson,
professor i biologi vid
institutionen för ekologi
och genetik.

g

Sven Halldin,
professor i
hydrologi vid
institutionen för geo
vetenskaper.
Cecilia Hamfelt,
universitetsadjunkt vid
företagsekonomiska
institutionen.
Filip Heijkenskjöld,
forskningsingenjör vid
institutionen för fysik och
astronomi.
Nils-Erik Heldin, utbildningsledare vid institutionen för immunologi,
genetik och patologi.

h

Gunnar Herlitz,
systemingenjör vid
Biomedicinskt centrum.
Inger Hermanson,
personaladministratör
vid institutionen för
kemi-BMC.
Björgvin Hjörvarsson,
professor i fysik vid
institutionen för fysik och
astronomi.
Birgitta Hägerbaum,
ekonomibiträde vid
institutionen för neuro
vetenskap.
Kerstin Höghammar,
professor i arkeologi
och antik historia
vid institutionen för

Lena Jacobsson,
lokalcontroller
vid universitetsförvaltningen.
Anne-Marie Johansson,
tekniker vid Biomedicinskt centrum.
Christopher Juhlin,
professor i geofysik vid
institutionen för
geovetenskaper.

i nstitutionen för läke
medelskemi.
Mats Karlsson, professor 
i farmakometri vid
institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
Anne Kronquist,
ekonomiadministratör
vid institutionen för fysik
och astronomi.
Marek Kwiatkowski,
forskare vid institutionen
för cell- och molekylär
biologi.

Anders Karlén,
professor
i datorbaserad
läkemedelsdesign vid

Dan Larhammar,
professor
i molekylär cellbiologi vid institutionen

 rkeologi och antik
a
historia.

j

k

l

för neurovetenskaper.
Christina Leek,
laboratorieassistent
vid institutionen för
medicinska vetenskaper.
Ann-Kristin Lindberg,
universitetsadjunkt vid
företagsekonomiska
institutionen.
Peter Lindblad, professor
i biologi vid institutionen
för kemi-Ångström.
Elisabeth Lindqvist,
projektsamordnare vid
institutionen för
informationsteknologi.
Tor Lofnes, forsknings
ingenjör vid The Svedberg-laboratoriet.

Utmärkelserna
för nit och redlighet
delades ut den
22 maj av rektor
Eva Åkesson.

Ingrid Maier,
professor i ryska
vid institutionen
för moderna språk.
Sirpa Mikkola,
redovisningsekonom
vid företagsekonomiska
institutionen.
Mikael Möller, professor
i civilrätt vid juridiska
institutionen.

vid Polacksbacken.
Olof Nylander, professor
i farmaceutisk fysiologi
vid institutionen för
neurovetenskap.

Dan Nosell,
universitetsadjunkt vid
institutionen för moderna
språk.
Per-Åke Nyberg, 
teknisk samordnare

Mikael Palme,
universitets
lektor vid
institutionen för
pedagogik, didaktik
och utbildningsstudier.
Barbro Hagberg-Persson,

m

n

Kjell Olofsson,
universitets
lektor vid
institutionen för fysik
och astronomi.

O

p

universitetslektor vid
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Bengt Persson,
professor i bioinformatik
vid institutionen för
cell- och molekylär
biologi.
Raimo Raag,
professor i
finsk-ugriska
språk vid institutionen för
moderna språk.
Roland Roberts,
professor i seismologi
vid institutionen för
geovetenskaper.

r

Meta Schmidt,
universitetsadjunkt vid
institutionen för folk
hälso- och vårdvetenskap.
Ferhad Shakely, universitetsadjunkt vid institutionen för lingvistik och filologi.
Allan Sjöö, systemutvecklare vid universitetsförvaltningen.
Susanne S:t Clair Renard,
universitetslektor vid
juridiska institutionen.
Göran Ståhl,
institutionstekniker
vid institutionen för

s

 edicinsk cellbiologi.
m
Margareta Svahn,
universitetslektor vid
institutionen för nordiska
språk.
Johan Svedjedal,
professor i litteratur
vetenskap vid litteraturvetenskapliga institutionen.
Susanne Söderlund,
serviceassistent vid universitetsförvaltningen.
Thomas
Tötterman,
professor
i klinisk immunologi
vid i nstitutionen för

t

i mmunologi, genetik och
patologi.
Björn Victor,
universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi.

v

Bo Wennström,
professor i rättsvetenskap vid
juridiska institutionen.
Erling Wikman,
forskningsingenjör vid
institutionen för cell- och
molekylärbiologi.

w
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forskning

Christel Bergströms
forskargrupp ska bygga en
experimentanläggning som
efterliknar den mänskliga tarmen.
Alla data används sedan för att
skapa en virtuell tarm i datorn.

Hon ska bygga
en virtuell tarm

12

Många nya läkemedel är
svårlösliga i vatten, vilket
påverkar hur bra de fungerar.
Christel Bergström, forskare
vid institutionen för farmaci,
har fått ERC-anslag till ett
internationellt forsknings
projekt om hur olika läke
medel tas upp i tarmen.

nan gör man olika ”formuleringar”, som
tabletter och kapslar. Men vilken formu
lering fungerar egentligen bäst för en viss
läkemedelssubstans? Här behövs betyd
ligt mer kunskap.
– I tarmsaften finns små aggregat som
flyter runt och kan hjälpa till att ta upp
de svårlösliga molekylerna. De ändrar
form, storlek och antal beroende på var
i tarmen det är eller om vi har ätit mat
eller inte. Och det finns stora individu
ella skillnader.

Så mycket som 70–90 procent av alla
nya läkemedel är svårlösliga i vatten och
tas inte så lätt upp i tarmen. Det kan
till exempel vara läkemedel mot can
cer, Alzheimers sjukdom eller övervikt
och fetma.
– En del av de substanser vi jobbar
med har 60 gånger lägre löslighet än mar
mor, säger Christel Bergström.
För att läkemedlet ska nå ut i blodba

Tidigare forskning om tarmvätska byg

Universen 3 — 2015

ger på insamlade prover, där tarmvätska
från flera personer har hällts ihop för att
få en större volym.
– Då får man ett medelvärde för hur
det ser ut i en population. Men det där
medelvärdet stämmer egentligen inte för
någon. Det vi vill göra är att karakterise
ra på en individuell nivå och få fram hur
löslighetskapaciteten i tarmsaft varierar i

en population, säger Christel Bergström.
Hon fick nyligen anslag från ERC (Eu
ropean Research Council) till ett fem
årigt forskningsprojekt i samarbete med
en forskargrupp i Belgien och en fors
kargrupp i Australien.
När vi träffas har den nya utrustning
en precis anlänt till laboratoriet på BMC.
Här ska en experimentanläggning byg

ERC Starting Grant
n I 2014 års utlysning av ERC Starting
Grant till unga toppforskare fördelades
sammanlagt cirka 485 miljoner euro till
328 personer. Två kommer från Uppsala universitet: Christel Bergström,
institutionen för farmaci, och Fredrik
Swartling, institutionen för immunologi,
genetik och patologi. De får drygt 1,5
miljoner euro vardera.

gas upp som efterliknar den mänskliga
tarmen. För att lyckas krävs mycket sam
arbete. I Belgien tas prover av tarmsaft
från friska individer. Dessa data används
sedan i experimenten i Uppsala och Mel
bourne. Alla experimentella data kom
mer att användas av forskarna i Upp
sala för att bygga en virtuell tarm med
olika datorbaserade simuleringsverktyg.
I datorn kan man återskapa olika struk
turer i tarmen och när det är klart knap
pa in läkemedlets struktur, följa dess väg
genom tarmen och se hur mycket av
läkemedlet som verkligen når ut i blod
banan.
– Nu jobbar vi väldigt grundläggan
de, men min vision är att vi med den här
virtuella tarmen ska kunna provköra en
ny produkt, få reda på hur den beter sig
absorptionsmässigt och sedan bekräf
ta det i en humanstudie, säger Chris
tel Bergström.
Hon ser ERC-anslaget som en möj
lighet att testa detta i stor skala under
fem år, i samarbete mellan olika disci
pliner och olika länder.
– Det betyder jättemycket att kun
na rekrytera flera forskare samtidigt och
bygga upp gruppen. ERC:s filosofi är
”friskt vågat hälften vunnet” så det får
gärna vara hög risk som i vårt projekt. Vi
vet att vi kommer att förflytta forsknings
fronten oavsett hur det går men att verk
ligen nå dit vi vill är en stor utmaning.

Annica Hulth

i Sverige påverkas av den politiska
sammansättningen i nämndemannagruppen. Det visar en kvantitativ
studie från nationalekonomiska institutionen. Den aktuella studien har
samlat in alla domar i asylfall som
avgjorts med nämndemän i migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Göteborg mellan åren
2011 och 2013. Sannolikheten att
få bifall var högre när nämndemän
från Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller
Kristdemokraterna deltog och lägre
när nämndemän från Sverigedemokraterna deltog, jämfört med fall där
nämnden enbart bestod av socialdemokrater eller moderater.

FOTO: Martina Thalwitzer

Bättre finmotorik med
sen avnavling
n Risken för järnbrist vid fyra måna-

ders ålder är betydligt lägre hos de
barn som avnavlas tre minuter efter
födelsen än de som avnavlas inom
tio sekunder. Det visade en uppmärksammad klinisk studie av 400
spädbarn för fyra år sedan av Ola
Andersson, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. I
en uppföljande studie kan forskarna
nu visa samband mellan sen avnavling och bättre finmotorik vid fyra
års ålder, särskilt hos pojkar. Resultaten visar ingen skillnad i IQ eller
allmän utveckling mellan tidigt eller
sent avnavlade barn.

Upptäckte mikro
organism i havets djup
n I en ny studie, publicerad i Nature, presenterar en forskargrupp från
Uppsala universitet upptäckten av
en ny mikroorganism. Denna mikroorganism representerar en felande
länk i evolutionen av komplext liv
och studien visar hur de komplexa
celler som utgör växter, svampar
samt djur och människor har utvecklats från enklare organismer.
Forskargruppen har tillsammans
med kollegor i Norge och Österrike
upptäckt en ny typ av Arkéer, Lokiarkéerna, (”Loki”). Namnet kommer
från den extrema miljö i närheten
där de hittades, nära Lokes Slott, en
hydrotermisk källa på den mittatlantiska ryggen, beläget mellan Grönland och Norge på ett djup av 2 352
meter.

Nytt ljus på hjärnans
belöningssystem
Optogenetik är en ljusdriven
metod för att studera nervcellers
aktivitet, som har fått stort
genomslag i forskningen kring
hjärnans så kallade belönings
system. Det skriver Stéfano Pupe
och Åsa Mackenzie i en över
siktsartikel i tidskriften Trends
in Neuroscience.
Åsa Mackenzies forskargrupp vid insti
tutionen för neurovetenskap använder
optogenetik för att studera ”ventral teg
mental area”, VTA, som är en central re
gion i hjärnans så kallade belöningssys
tem. Det är VTA som bildar och skickar
ut dopamin, ”belöningssignalen”.
– Med ljus och ljuskänsliga kanaler in
satta i hjärnan kan vi sätta på och stänga
av nervcellers aktivitet genom att sätta
på och stänga av ljuset. Vi kan därmed
korrelera nervcellers aktivitet med oli
ka beteenden, berättar Åsa Mackenzie.
Forskarna använder tekniken för att
studera hur våra minnen kopplade till
positiva och negativa erfarenheter gui
dar målinriktade beteenden och beslut.
När hjärnans nervceller som styr dessa
målinriktade beteenden, till exempel be
löning och aversion, inte fungerar nor
malt kan man drabbas av schizofreni och
depression. Beroende av till exempel al
kohol och droger sätter också belönings
systemet ur spel.

FOTO: matton

n Asylsökandes chans att få stanna

Forskarna använder optogenetik för att studera VTA, en central region i hjärnans
så kallade belöningssystem. Det är VTA som bildar och skickar ut dopamin,
”belöningssignalen”.

– Eftersom VTA är såpass central för be
löningssystemet och dess funktioner är
det här ett väldigt intensivt forsknings
fält. Forskningen har varit inriktad på
nervceller som använder en specifik
signalsubstans. Detta görs med hjälp av
”transgena” tekniker i djur som möjlig
gör att bara utvalda nervceller aktive
ras av ljuset.
Artikeln beskriver de studier som hit
tills har gjorts men ger också förslag på
hur ny genetisk kunskap kan användas i

forskningen om VTA. Till exempel finns
forskning om Parkinsons sjukdom och
vilka DNA-segment som är viktiga för
dopamincellernas produktion och över
levnad. Att koppla ihop dessa två forsk
ningsområden skulle ge flera synergief
fekter, menar Åsa Mackenzie:
– Genom att öka selektiviteten och
flexibiliteten i VTA-försöken tror vi att
forskningen kan nå ännu längre i att ta
reda på hur VTA-kretsarna fungerar.
Annica Hulth

4 frågor till Tord Johansson
professor i kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi

Bygger elektronik till ny
experimentanläggning
Ni har fått ett anslag på 26,8
miljoner från Vetenskaps
rådet, vad ska ni göra?
– Vi ska bygga elektronik för ett stort
experiment i hadronfysik som heter Pan
da. Det är en del av den nya forsknings
anläggningen Fair som nu byggs upp i
Darmstadt i Tyskland.

växelverkan fungerar vid höga energini
våer, som vid Cern, har man bra koll på.
Men den teori som alla anser vara den
korrekta går inte att räkna på vid lägre
energier. Vi behöver därför göra experi
ment för vägledning.

1

Vad är det ni ska 
studera i experimentet?
– Vi ska stu
dera den starka växelver
kan, som är den minst
förstådda av de fyra
grundläggande krafter
na, genom att undersöka
vad som sker när anti
protoner kolliderar med Tord
protoner. Hur den starka Johansson

Hur många forskare är
inblandade?
– Det här är en internationell
anläggning, som ibland kallas ett miniCern för kärnfysik. Totalt är vi 500 fysi
ker och kring 10 personer från Uppsa
la. När experimentet kör har vi kanske
stråltid ett halvår per år och behöver ha
folk där, men det dröjer ett tag innan
det blir klart. Acceleratoranläggningen
är under uppbyggnad och kommer att
vara klar om cirka åtta år och först då
kan vi ta data.

3

2
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Migrationsbeslut
färgas av politik

Vad är det för elektronik ni
utvecklar?
– Elektroniken har utveck
lats, designats och testats här i Uppsala.
Nu har vi fått förtroendet att hålla i till
verkningen.
– Den är kopplad till experimentets
fotondetektorer med 64 000 olika kana
ler. De högenergetiska fotonerna omvand
las till en ljusblixt när de bromsas upp av
materialet och detta ljus omvandlas till
en elektrisk puls. Vi digitaliserar puls
formen och bygger också in intelligens
i kretsarna så vi får information om en
ergin och tiden för den puls som bildas.
Tidigare har man lagrat rådata från så
dana experiment men nu kan vi filtrera
fram de intressanta händelserna på ett
mer effektivt sätt.

4

Annica Hulth
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Under
luppen
Virus, bakterier och parasiter

Josefin Svensson
foto Mikael Wallerstedt
Text

14

tvärvetenskaplig
kompetens
i labbet

Vid zoonoslaboratoriet på
BMC kretsar verksamheten
kring sjukdomar som sprids
från djur till människor. Med hjälp
av ett nybyggt högsäkerhetslabb ökar nu möjligheterna att
bedriva forskning på hemmaplan
kring många sjukdomsfram
kallande mikroorganismer.

Tanja Strand förbereder
dagens arbete i labbet.

ust idag har Tanja Strand inte fått nå
got samtal från Anticimex om leverans
av råttor, men det är inte ovanligt att
de svänger förbi i samband med sa
neringar i Uppsalaområdet.
– Vi forskar ju på vilda råttor och
behöver få in djur som vi kan under
söka i labbet, förklarar Tanja Strand.
Hon är forskare och koordinator
för det svenska råttprojektet, ett sam
arbete där man kartlägger vilka smit
tor som finns i vilda råttor i Sverige.
Vi befinner oss på zoonoslabora
toriet vid institutionen för medicinsk
biokemi och mikrobiologi på Biome
dicinskt centrum (BMC). Här arbetar
bland annat virologer, bakteriologer,
ekologer, veterinärer, läkare och civil
ingenjörer i tvärvetenskapliga projekt
där den gemensamma nämnaren är zoonoser, sjuk
domsframkallande mikroorganismer som överförs från
djur till människor.
– Ungefär 70–75 procent av jordens infektionssjuk
domar är zoonoser. På grund av vårt bistra klimat har
vi tack och lov ganska få av dem här i Sverige, berät
tar Tanja Strand.
Ett av forskningsprojekten handlar om sorkfeber,
en form av blödarfeber som överförs från sorkar till
människor. Ockelbosjukan, en infektionssjukdom som
vandrar från myggor till människor, är en annan rela
tivt vanlig sjukdom som studeras, liksom fästingburna
sjukdomar och olika former av fågelinfluensor.
– Vi har faktiskt hittat influensavirus hos gräsän
derna i Svandammen här i Uppsala, men det handlar
inte om den så kallade fågelinfluensan utan om ofar
liga varianter som normalt ses hos änder då och då,
säger Tanja Strand.
I laboratoriet finns ett större arbetsrum med platser
för studenter och forskare. Vi tittar in i dissektionsrum
met där bland annat råttorna som ingår i det svenska
råttprojektet hanteras. Längst in i lokalen finns en säker
hetsbänk utrustad med ett högeffektivt partikelfilter. I
frysen bredvid arbetsbänken förvaras råttor och möss
som ska dissekeras vid senare tillfällen.
Rummet intill kallas för bakterierummet. Här för
bereder Patrik Ellström dagens arbete. Han är docent
i medicinsk mikrobiologi och forskar om campylo
bakter, en bakterie som finns hos många djurarter och
som kan orsaka mag- och tarmsymtom hos människor.
– Jag undersöker bland annat hur campylobakter
och amöbor interagerar. Amöbor är en form av encel
liga organismer som kan bryta ned bakterier. Just cam
pylobakter bryts inte ned och jag vill ta reda på hur de
klarar att överleva.
Universen 3 — 2015
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Forskaren Tanja Strand är
samordnare för zoonoslaboratoriet
vid institutionen för medicinsk
biokemi och mikrobiologi på BMC.
Hon är också koordinator för det
svenska råttprojektet och forskar
om smittor som finns i vilda råttor.

Det nya labbet
kommer att
innebära att vi kan
jobba med alla de
vanligaste virusen som
är viktiga för humanvård.
Efter noggrann handtvätt lämnar vi bakterierummet
och labbet. På vägen ut visar Tanja Strand var det nya
säkerhetslaboratoriet ska ligga. Det är just nu under
tillverkning i en container i Frankrike men ska vara
installerat och färdigt att börja användas efter som
maren. Laboratoriet är ett så kallat Bio Safety Level
3-labb med säkerhetsnivån tre på en fyrgradig skala.
Det är nivån strax under den högsta säkerhetsgraden
som används för ebola-virus och andra mycket smitt
samma sjukdomar.
– Det nya labbet kommer att innebära att vi kan
jobba med alla de vanligaste virusen som är viktiga för
humanvård. Det här är något som verkligen behövs
i Uppsala, det kommer att komplettera vår verksam
het och öka möjligheterna till samarbeten, säger Åke
Lundkvist, professor i virologi.
Det var han som tillsammans med Björn Olsen,
professor vid institutionen för medicinska vetenska
per, tog initiativet till Zoonosis Science Center som
zoonoslaboratoriet är en del av och som startades upp
i januari 2014.
För att kunna göra nödvändiga experiment redan
idag samarbetar man med Folkhälsomyndigheten och
använder deras högsäkerhetslabb i Stockholm.
– Det är en nödvändighet för att hålla igång pågå
ende projekt, menar Åke Lundkvist.
Med lång erfarenhet som forskningsledare vid Folk
hälsomyndigheten är han noga med att betona det
samhällsansvar man har som forskare.
– Vi blir ofta anlitade som experter. Forskare här
ifrån har till exempel nyligen bistått den holländska
hälsomyndigheten med att analysera smittsamma virus
i råttor.
Den tvärvetenskapliga kompetensen som finns vid
zoonoslaboratoriet är viktig eftersom det handlar om
komplexa system och om samspelet mellan männis
ka och djur.
Tanja Strand är själv ett exempel på hur man job
bar över ämnesgränserna. Hon är ekolog i grunden och
disputerade i populationsbiologi 2011.
– Jag började studera ekologi för att jag ville rädda
världen. I min avhandling gled jag in på sjukdomar och
zoonoser och insåg att jag skulle kunna göra skillnad
inom det här området.
Till vardags blir det numera en hel del arbete fram
för datorn och lite mindre tid i labbet. Som forsknings
koordinator handlar mycket om organisation och kon
takter mellan forskare. Hon skriver också ansökningar
om forskningsanslag och handleder studenter.
– Jobbet som samordnare ger mig inte många
akademiska poäng, men jag brinner verkligen för det
här. Zoonoser är ett högaktuellt ämne och det är där
för det är så intressant. Ju mer dumheter vi hittar på
i naturen desto större problem med zoonoser kom
mer vi att få. Ett sätt att motverka problemen är att
öka kunskapen. l
16

Universen 3 — 2015

Fikapaus med kollegorna.
Från vänster Per Eriksson,
Tanja Strand, Tove Hoffman
och Hanna Lindberg.

God handhygien och skyddskläder är en förutsättning för
att arbeta med virus.

Sommarläsning
för lata dagar

Medan mörkret faller av Anna
Lihammer, författare och
forskare i historisk arkeologi.
En spännande
deckare som till
största delen utspelar sig i Uppsala. Året är 1934, nazismen breder ut
sig och i universitetets lokaler
finns det fortfarande gott om
insamlade mänskliga kvarlevor
som utställnings- och undervisningsmaterial. Anna Lihammer
bjuder på några riktigt otäcka
mord, det första sker på dåvarande anatomiska institutionen
i kvarteret Munken. Författaren
låter fiktiva personer arbeta
sida vid sida med verkliga Uppsalaprofiler och läsaren hålls i
spänning till sista kapitlet.
Människosamlarna av Fredrik
Svanberg, forskningschef vid
Historiska museet.
Ni som vill veta mer
om Sveriges anatomiska samlingar
kan med fördel läsa
historikern Fredrik Svanbergs bok,
som ingår i Historiska museets
bokserie. Författaren har framför allt studerat Uppsala universitets samlingar. Vad de kan
berätta om sina samlare, om
de människor från vilka kvarlevor samlades in och om olika
historiska sammanhang mellan 1850 och 1950. Boken, med
kapitelnamn som till exempel
Kranievinden, Samlandet, Museerna, Människorna och Rasvetenskapen, ger läsaren en
god inblick i den svenska, inte
alltid så ljusa, historien.

Nazismen i Sverige 2000–2014
av Heléne Lööw, universitetslektor vid historiska institutionen, Uppsala universitet.
Heléne Lööw har
under senare år
studerat militanta nationalistiska
rörelser som vuxit fram i en bred vit
makt-miljö som väldigt få har
inblick i. I UR:s program ”En
bok en författare” får Helene
Lööw frågan om vi inte talar för
mycket om nazisterna, de fick
ju inte mer än 4 500 röster i
förra valet:
– Vi fixerar oss så mycket vid
antal röster, men de är en rörelse. Det är bara en liten del av
dem som ställer upp i politiska val. I vissa avseenden har vi
inte ens börjat prata om dem.
Boken hjälper oss att förstå
hur denna utveckling gått till
och hur vi ska gå tillväga för att
bemöta och bekämpa dessa
grupper.
Mörkret vid tidens ände
av Ulf Danielsson, professor
i teoretisk fysik vid Uppsala
universitet.
Ulf Danielsson skriver
i förordet: ”Den (boken) handlar inte om
ett mörker som bara
är frånvaro av ljus,
utan om ett annat och uttrycksfullt mörker som kan anas mellan stjärnorna på himlen och
spåras till tidevarv långt före
skapelsen av vårt universum”.
För er som ibland tittar på
stjärnhimlen och funderar över
ljus och mörker, hur allting började och var och när universum tar slut är Ulf Danielssons
populärvetenskapliga och lättlästa bok ett bra val.
The Heritage on the Hill
av Charlotte Bellamy, masterstudent vid universitetet i Rennes, Frankrike och praktikant på
Carolina Rediviva 2013.
Under sina nästan
sex månader som
praktikant vid universitetsbiblioteket skrev Charlotte
Bellamy ett flertal
personliga bloggtexter om samlingarna
där. Nästan tjugo
av dessa rikt illus-
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Sommar och semester
brukar betyda att många
äntligen har tid att läsa de
där böckerna som blivit
liggande. För er som inte
har något på lager tipsar
Universen om några
bokpärlor, alla med
universitetsanknytning.

trerade texter finns nu i tryckt
form på engelska. Här kan vi
läsa om Kopernikus hårstrå
och om den svenske Mozart.
Hon skriver om missionären
och medicinaren Joel Eriksson som for till Mongoliet vid
1900-talets början och som på
sin å
 lders höst donerade hela
sin fotosamling till Uppsala universitet. Här finns kortare och
längretexter samt många bild
er, en perfekt bok att ta fram
när hängmattan är ledig.

The Heritage on the Hill
är en perfekt bok att ta fram
när hängmattan är ledig.

Claes Annerstedt: historia
om en glömd historiker
av Torgny Nevéus, docent och
tidigare akademiintendent vid
Uppsala universitet.
Torgny Nevéus, docent i historia vid
Uppsala universitet, tecknar här ett
porträtt av uppsalaprofilen, bibliotekarien och historikern Claes

Annerstedt (1839–1927). Claes
Annerstedt var chef för Carolina Rediviva, men han var också
en framträdande lokalpolitiker
och medlem i Svenska Akademien. Dessutom var han en av
Uppsala universitets mer betydande donatorer. Torgny Nevéus bok beskriver väl denna
på sin tid framgångsrike historiker, som idag glömts bort av
många.
Birgitta Sinder Wilén
Universen 3 — 2015
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n Hans Elle

18

gren, professor
i evolutionsbiologi vid institutionen för
ekologi och genetik, har valts
in som utländsk ledamot av den
norska vetenskapsakademien,
The Norwegian Academy of
Science and Letters.
n Rektor Eva Åkesson har nyligen valts till ny ordförande i
Matariki-nätverkets Executive
Board. Hon tillträder den 1 juli.
n Jenny
Nordquist har
tillträtt som
ny samverkanschef vid
UU Innovation
och ingår i UU
Innovations ledningsgrupp.
Hon kommer närmast från Vetenskapsrådet där hon arbetat
i åtta år.
n Caroline Li
berg, professor
i utbildningsvetenskap, får
språkvårdspriset Erik Wellanders pris för sin
forskning om skolans läs- och
skrivundervisning.
n Kerstin Sahlin, professor i
företagsekonomi - särskilt offentlig organisation, är en av
ledamöterna i regeringens skolkommission som ska lämna förslag om förändringar i skolan.
n Jakob Andersson, universitetslektor vid institutionen
för lingvistik och filologi, har
utsetts till 2015 års pedagogiska
pristagare inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.
n Agneta Andersson, universitetslektor vid institutionen för
kostvetenskap, har utsetts till
2015 års pedagogiska pristagare inom området juridik och
samhällsvetenskap.
n Anders Backlund, professor
vid institutionen för läkemedelskemi, har utsetts till 2015 års
pedagogiska pristagare inom
området medicin och farmaci.
n Gesa Weyhenmeyer, professor vid institutionen för ekologi
och genetik, har utsetts till 2015
års pedagogiska pristagare
inom området matematik, naturvetenskap och teknik.
n Felix Ho, forskare vid institutionen för kemi, har utsetts till
2015 års fria pedagogiska prisUniversen 3 — 2015

tagare på temat ”Undervisning
som utvecklar ett vetenskapligt
förhållningssätt”.
De pedagogiska prisen delas ut
i samband med professorsinstallationen i universitetsaulan i
november 2015.
n Marie-Christine Skuncke,
professor i litteraturvetenskap
vid Uppsala universitet, har
tilldelats Letterstedtska författarpriset 2015 för sin bok ”Carl
Peter Thunberg, Botanist and
Physician”.
n Ingrid Nylander, professor
vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, har tilldelats
2015 års drogforskningspris av
Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning. Förbundet delar årligen ut ett pris
till en forskare verksam i Sverige och som genom mycket
framstående forskning bidragit
med ny värdefull kunskap inom
drogområdet.
n Carina Burman, författare
och forskare i litteraturvetenskap, har fått Eric och Ingrid
Lilliehööks stipendium 2015.
Stipendiet på 100 000 kr delas
ut av Svenska akademien. Stipendiet instiftades 2007 och
delas växelvis ut till författare,
översättare och bibliotekarier.
n Åtta framstående unga forskare har valts in som nya ledamöter i Sveriges unga akademi.
Två av dem, Mattias Lundberg,
universitetslektor vid institutionen för musikvetenskap
och Mia Phillipson, professor
i fysiologi, är verksamma vid
Uppsala universitet. Sveriges
unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum
för ett urval av de bästa unga
forskarna i Sverige inom alla
ämnesområden och möjliggör
kreativa möten över ämnesgränserna.

på gång
14/6. Vett, sätt och etikett.
Dramatiserad visning om mode
och hyfs bland herrskapsfolk på

Maria
Strømme,
professor
i nanoteknologi,
sommarpratar
i Sveriges Radio
den 11 augusti.

Stöd till anställdas efterlevande och
pensionärer från Uppsala universitet
Uppsala universitet utdelar årligen genom ett antal stiftelser en pensionsförstärkning till
efterlevande till anställda vid Uppsala universitet. Den anställde ska ha varit anställd vid Uppsala
universitet vid tidpunkten för pension eller bortgång. Med efterlevande avses änka, änkeman,
sambo, registrerad partner eller barn under 18 år.

	
  

Viss möjlighet finns även för universitetets egna pensionärer att ansöka om pensionsförstärkning.
Universitetet delar också ut begravningshjälp till efterlevande med 25 000 kronor.
För pensionsförstärkning gäller att den sökande skall garanteras en bruttoinkomst motsvarande fyra
prisbasbelopp, vilket för 2015 uppgår till 178 000 kronor. Exempel: En person med 100 000 kronor
i bruttoinkomst kan för år 2015 få en pensionsförstärkning på 78 000 kronor.
För efterlevande barn gäller speciella regler.
Ytterligare information och ansökningsblankett kan fås från Uppsala universitet, Josefin
Borg, Box 256, 751 05 Uppsala, tel. 018-471 1738 eller josefin.borg@uadm.uu.se eller
Katarina Lundstedt, Box 256, 751 05 Uppsala, tel. 018-471 6385 eller
katarina.lundstedt@uadm.uu.se.
Ansökan skall vara personalavdelningen tillhanda senast fredagen den 25 september 2015.

1700-talet. Fri entré för anställda och studenter vid Uppsala
universitet. Linnés Hammarby
kl 13.30.
28/8. Välkomstmottagning
för nya studenter i Uppsala.
Nya studenter inbjuds till en
välkomstmottagning i Universitetshuset kl 12.
31/8. Välkomstmottagning på
Campus Gotland. Nya studenter hälsas välkomna till en mottagning i S:t Nicolai ruin kl 13.
2/6 – 30/9. Kärlekens budbä
rare. Skulpturer i tyg och lim
av Sanna Ekström. Tropiska
växthuset och Orangeriets
kaktusavdelning, Botaniska
trädgården.
23/5 – 30/9. Artedi & Linné –
två i begynnelsen. En historisk
utställning om Peter Artedi.
Linnémuseet, Linnéträdgården.
1/5 – 30/6. A flower cascade.
Fotografier i stort format av
Mats Wilhelm. Orangeriet, Linnéträdgården.
1/5 – 2/8. Flora Adhelunda av
Maria Hall, Linnés Hammarby.
Oljemålningar av blommor
som odlats vid gården Backas
utanför Alunda i Uppland.
Blommorna är klassiska torpväxter som både känns igen
från Linnés Hammarby och Linnés Råshult i Småland.
Museum Gustavianums utställning ”Skatter från samling
arna” pågår till och med den
31/8.
Årets TEA-dag 2015 kommer
att genomföras den 22 oktober.
Håll utkik efter mer information
i kalendariet.

Ny utställning på
Carolina Rediviva
Årets utställning på Carolina Rediviva uppmärksammar
500-årsjubileet av Andreas Vesalius (1514–1564)
födelse. Han räknas som den moderna anatomins
grundare och hans epokgörande verk De humani
corporis fabrica, Människokroppens byggnad,
från 1543 är en milstolpe i medicinens historia.

Foto: Uppsala universitetsbibliotek

namn som nämns

”Muskelmannekäng”
ur Andreas Vesalius
”De humani corporis
fabrica” från 1543.

Alla verk i ämnet av Andreas Versalius
är illustrerade med bilder av hög kva
litet och hans bilder lade grunden för
en ny tradition inom den anatomiska
bildkonsten.
I utställningen visas exempel på hur
den anatomiska bildkonsten förändra
des och påverkades av Vesalius arbe
te genom att jämföra bilder ur viktiga
medicinska böcker från tiden före, un
der och efter Vesalius.
Utställningen visas till den 30 april
2016 och är ett samarbete med Hag
strömerbiblioteket (Karolinska Insti
tutet), Medicinhistoriska museet och
Museum Gustavianum.
www.ub.uu.se/om-biblioteket/
utstallningar/tillfalliga-utstallningar/

Dags att nominera Årets alumn 2015
n Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen ”Årets alumn”
till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär
eller utfört något annat värt att uppmärksamma. Vem blir Årets
alumn 2015? Var med och nominera din favoritkandidat! Alla med
anknytning till Uppsala universitet kan vara med och nominera.
Skicka in din nominering senast den 24 augusti.
Nomineringsformulär och mer information finns på:
uu.se/alumn

”Planning is sweet dreams, implementing
is hard work. Time for hard work!”
Suwit Wibulpolprasert , senior rådgivare vid folkhälsoministeriet i Thailand,
vid invigningen av Uppsala Health Summit den 2 juni.
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Uppsala universitet
i Almedalen
I månadsskiftet mellan juni och
juli går Almedalsveckan av s
 tapeln
igen. Uppsala universitet arrang
erar i år ett tjugotal seminarier där
några av evenemangen ges inom
ramen för Östersjöveckan.

Uppsala universitet är på plats
under Almedalsveckan med en
rad olika arrangemang.

500 000 kronor. Det inkluderar resor,
logi, traktamenten, material, marknads
föring och representation.
– Arrangörer inom universitetet er
bjuds kostnadsfritt lokal inklusive ljud
och film för egna UU-evenemang. Vi
samlar också alla aktiviteter i en övergri
pande marknadsföring. Det är tack vare
att Uppsala universitet nu finns repre
senterat i Visby i form av Campus Got
land som vi kan erbjuda våra forskare det
här paketet och ha en så pass stor med
verkan i Almedalen, säger Siv Ohlsson.
Josefin Svensson

Spel som berör på
Gotland Game Conference
I slutet av maj var det dags för
Gotland Game Conference,
institutionen för speldesigns
konferens om spelutveckling.
Årets upplaga av konferensen hade
temat”Spel som berör” med inbjudna
talare från USA, Finland och Japan. Före
läsningarna handlade bland annat om
manusskrivande och berättarteknik och
gav exempel på hur effektiva spel kan
vara för att nå fram och beröra.
– Det handlar om hur man kan be
rätta historier med hjälp av spel och hur
man genom nya digitala medier kan för
medla olika budskap, säger Håkan Matts
son, universitetsadjunkt vid institutionen
för speldesign och ansvarig för Gotland
Game Conference.
En viktig och uppskattad del av evene

Ian Gil, speldesigner
på E-Line Media/Upper
One Games i Seattle,
USA, föreläste vid
konferensen.

manget som återkommer varje år är stu
denternas möjligheter att presenterasina
egna projekt för en expertjury.
– Vi hade 26 studentpresentationer
som alla låg på en mycket hög nivå. De
personer vi bjudit in och som satt i juryn
tappade helt enkelt hakan, säger Håkan
Mattsson.
Josefin Svensson

Almedalsveckan
n Veckan arrangeras av Region Gotland
och de politiska partierna. Evenemangen ska behandla samhällsfrågor och
vara utformade som dialog eller debatt.
uu.se/almedalen

Östersjöveckan

n Campus Gotland och Forum
Östersjön är initiativtagare till Östersjöveckan i Visby den 29 juni–1 juli.
uu.se/ostersjoveckan
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– Almedalen är en fantastisk arena för
samverkan, som ju också ingår i vårt upp
drag. Många av våra forskare jobbar med
frågor som finns mitt i samhällsdebatten
och det är viktigt att de bidrar till dis
kussionen, säger Siv Ohlsson, projekt
ledare för Almedalsveckan vid Uppsa
la universitet.
Det är fjärde året i rad som universi
tetet finns på plats i större utsträckning
under Almedalsveckan. Från centralt håll
arrangeras ett seminarium om rasism där
bland andra forskarna Heléne Lööw och
Mattias Gardell medverkar. Övriga se
minarier ordnas i samarbete med olika
aktörer, både interna och externa. Inne
hållet berör allt från drogberoende till
mänskliga rättigheter.
– Precis som förra året finns morgon
soffan med på programmet. Vi arrang
erar också ett mingel dit alla universi
tetsanställda som befinner sig i Visby är
välkomna, men glöm inte att anmäla er
innan, säger Siv Ohlsson.
Den centrala budgeten för universi
tetets medverkan ligger i år på omkring

Malin Lövenberg, alumn och numera
speldesigner på A Sweet Studio, var en
av medlemmarna i juryn som bedömde
studenternas projekt.

hallå där
Lina Nyroos,

medlem i den humanistiska tankesmedjan Humtank och forskare vid
institutionen för nordiska språk.

Tankesmedja
för humaniora
1 Vad är Humtank?
– Humtank är en tankesmedja med
fokus på humaniora och den huma
nistiska forskningens roll i samhäl
let. Bakom Humtank står tolv svenska
lärosäten. Vi startade i april 2014 och
vill belysa vikten av humanistisk forsk
ning. Hur ska vi bemöta framtidens
utmaningar när vi inte vet exakt hur
samhället ser ut idag? Till exempel är
ju de samarbetsproblem vi har idag or
sakade av människor och vi humanis
ter är bra på att förklara sociala, histo
riska och kulturella mönster.
2 Varför är det viktigt att visa på
vikten av humanistisk forskning?
– Det vi humanister gör uppfat
tas ofta som spretigt och det finns fö
reställningar om att det är en hobby
verksamhet jämfört med att stå i ett
labb och leta botemedel mot cancer.
Men humanistisk forskning och kom
petens är en förutsättning för ett de
mokratiskt samhälle samtidigt som vår
kompetens är svår att definiera och
därmed också svår att mäta.
3 Hur har det gått,
har ni lyckats nå ut?
– På ett och ett halvt år har vi fak
tiskt skapat ett namn, vi blir tillfråga
de om att delta i debatter eller olika
former av samarbeten. Vi söker gärna
samarbeten med andra aktörer för att
nå ut. Till exempel har vi i samarbe
te med KTH arrangerat ett seminari
um om följderna av automatiseringen
när datorer kan göra allt fler arbets
uppgifter.
– Tittar vi framåt så besöker Hum
tank Almedalen i juli, dels med ett se
minarium med titeln ”Politiseringen
av universitet - humanioras roll i ett
polariserat samhälle”, dels kommer
Humtank att intervjua besökare och
deltagare i Almedalen i syfte att visa
hur många personer som faktiskt har
humanistisk utbildning.
Anders Berndt
Läs mer: humtank.se
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profilen
/akram ijla
Gästforskare
i Visby
n Namn: Akram Ijla
n Ålder: 47 år

n Titel: Gästforskare vid

institutionen för konst
vetenskap på Campus
Gotland.
n Aktuell: Har gjort en
jämförande studie av
världsarvsstäderna
Betlehem och Visby
och en studie om urban
ekologi och social
integration av palestinska flyktingar.
n Senast lästa bok:
A Suspended life (”Ett
uppskjutet liv”) av Atef
Abu Saif. Romanen
handlar om livet i ett
flyktingläger i Gaza.
n Familj: Fru, två döttrar
och två söner.
n På fritiden: Spelar
basket, springer och
skriver i arabiska tidningar om politik och sociala
frågor.
n Blir glad: När jag blir
klar med forskningen
och skickar in artikeln för
publicering.
n Blir arg: När mänskliga
rättigheter kränks,
särskilt barns och
kvinnors rättigheter.
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Akram Ijla, gäst
forskare i kulturvård
vid konstvetenskapliga institutionen, har
gjort en studie där
han jämför världsarvsstäderna Visby
och Betlehem.

Världsarv – inte
bara för turister
Vägen från Betlehem till Visby är lång, men Akram Ijla
ser många likheter. Han är gästforskare i Visby vid
institutionen för konstvetenskap, och har jämfört de
två världsarvsstäderna.
Att vårda kulturarvet betyder inte bara att ta hand
om gamla byggnader som sedan kan besökas av turis
ter. Akram Ijlas vision är att Visby ska vara fullt av liv
året om, inte bara under sommaren.
– Vi forskare oroar oss för den sociala hållbarheten
när städerna är till för turisterna och inte för sin be
folkning. Hur kan vi skapa hållbara kulturarvsstäder
där stadens invånare är en del av utvecklingen?
Akram Ijla kommer från Gaza i Palestina, där han är
lektor vid Al-Azhar University. Mitt i ett konfliktområde
arbetar han för att bevara det palestinska kulturarvet.
– Fast kulturarv tillhör inte ett land utan hela mänsk
ligheten. De historiska lämningarna berättar om en tid då
olika civilisationer kunde samexistera i tolerans och fred.

I september förra året kom han till Visby genom ett
Erasmus Mundusstipendium och har gjort en studie
där han jämför världsarvsstäderna Visby och Betle
hem. Båda städerna har gott om historiska byggnader
och är välbesökta turistmål, men de delar problemet
att de överges av lokalbefolkningen.
I Betlehem har de välbeställda lämnat centrum och
byggt hus i utkanten av staden. I Visby flyttar gotlän
ningarna ut på sommaren och hyr ut sina lägenheter
till turister. Även på vintern är det många sommarbo
städer som står tomma i centrala Visby.
– Vi behöver ta hit turister som får uppleva något
tillsammans med gotlänningarna och inte bara väl

komnas som besökare i en temapark. Vi behöver hitta
en balans mellan ekonomi, miljö och sociala hänsyn.
Hur gör man bäst detta?

– Vi behöver politikernas stöd i den här utveckling
en. De måste stödja en hållbar plan för Visby som en
del av det historiska Gotland och hur den gamla sta
den kan vara levande hela året.
Efter åtta månader som gotlänning verkar han ha
gjort sig väl hemmastadd. De fyra barnen går i skolan
och hans fru arbetar som volontär på sjukhuset. Själv
går han på svenskkurs och ”talar lite svenska”.
Han har hunnit uppleva flera olika länder och uni
versitet sedan han utbildade sig till arkitekt i Gaza.
Masterexamen tog han i London och doktorsexamen
i Cleveland. Något han är nöjd med såhär i efterhand.
– När jag kom tillbaka började jag undervisa mina
studenter, kollegor och grannar om värderingar i väster
ländska samhällen.
Han tycker att Uppsala universitet borde jobba på
att synas mer i resten av världen och ta emot fler stu
denter från Kina, arabvärlden och Afrika.
– Det här är ett av världens säkraste länder, med trev
liga människor, hög standard och respekt för mänskliga
rättigheter. Så det är en fantastisk plats att ta tusentals
studenter till, som sedan kan åka hem och utveckla
sina nya kunskaper.
Med kollegorna Tor Broström och Christer Gustafs
son planerar han ett utbildningsprogram, i samarbete
med Sharjah University i Dubai och organisationen IC
CROM, som skyddar kulturminnen över hela världen.
– Det handlar inte bara om utbildning utan om att
bygga förståelse och broar mellan kulturer.

Annica Hulth

