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i korthetinnehåll

almedalsbiblioteket  
ett av världens vackraste 
solenergihus
n en internationell arkitektjury har 
valt ut almedalsbiblioteket – delat 
huvudmannaskap mellan uppsala 
universitet och region gotland – som 
en av världens 50 vackraste bygg-
nader där man lyckats kombinera  
funktion med en estetisk tilltalande  
 lösning. runt 230 bidrag kom in och 
bland de 50 utvalda husen kom-
mer fyra från sverige; almedalsbib-
lioteket, naturrum vattenrike i kris-
tianstad, kth:s auditorium samt ett 
 kataloghus.

102
idéEr från studEntEr ocH  
forskarE fick uu innovation in 
under 2014. det är en ökning med 
omkring 40 procent jämfört med 
tidigare år. läs mer i uu innovations 
årsberättelse.

dags att anmäla lag till 
akademiska rodden
n uppsalas mest prestigefyllda rodd-
tävling firar 10 år. stadens två univer-
sitet tävlar om äran att gå segrande 
ur striden på fyrisåns vatten. akade-
miska rodden är öppen för studen-
ter och anställda vid uppsala univer-
sitet och slu och avgörs i två klasser; 
en för studenter och en för anställ-
da. alla båtar bemannas av fyra per-
soner, två män och två kvinnor, som 
tävlar om att vara snabbast på 300 
meter. tävlingarna börjar klockan tio 
och finalerna är planerade till klock-
an 15 lördagen den 30 maj. 

anmäl ditt lag på akademiska hus 
webbplats akademiskahus.se/ 
akademiskarodden

universitet klättrar i ranking
n uppsala universitet klättrar uppåt på 
årets World reputation ranking och 
återfinns nu i intervallet 81–90. det är 
femte gången som times higher edu-
cation redovisar en rankning som en-
bart baseras på vilket renommé olika 
universitet har. totalt har drygt 10 000 

forskare i 142 länder uttalat sig om vilka 
universitet de uppfattar vara världens 
främsta inom sitt eget ämne.

– uppsala universitet har haft en po-
sitiv trend i de flesta globala rankning-
ar under det senaste året och ingår nu 
bland världens 100 ledande lärosäten 

på alla de viktiga listorna, säger rektor 
eva åkesson.

harvard, Cambridge, oxford, mit, 
stanford och Berkeley toppar listan och 
endast ett svenskt lärosäte finns för-
utom uppsala universitet med på topp 
100 – karolinska institutet på plats 45. 

läs mer: timeshighereducation.co.uk/
world-university-rankings
anna Malmberg
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dialog om välfärd  
ger nya perspektiv
Möteskonceptet aimday har på 
sju år blivit en självklar mötesplats 
mellan forskare och samhälle. Vid 
mötet den 17 mars på campus blå
senhus stod välfärd på agendan.

– Hur ska vi egentligen mäta kvaliteten 
i välfärden? Det är en oerhört komplex 
frågeställning som bara kan besvaras i di-
alog mellan forskning, myndigheter och 
professioner, konstaterar Gunnar Giden-
stam, projektledare vid Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL).

Det är tidig tisdag och på Aimday Väl-
färd är dagens första gruppsession precis 
avslutad. Förmiddagskaffet i Blåsenhus 
entréhall är dock inte tillräckligt för att 

de drygt 110 forskarna och praktikerna 
på plats ska släppa frågorna riktigt än.

– Morgonens samtal bjöd på många 
spännande perspektiv, inte minst efter-
som vi alla har olika bakgrund. Jag är 
övertygad om att sådana här möten bi-
drar till nya reflektioner och nätverk över 
gränserna, säger Linn Boström, forsk-
ningsassistent vid institutionen för folk-
hälso- och vårdvetenskap.

Aimday är sedan 2008 ett självklart 
inslag vid Uppsala universitet. Idén som 
utvecklats av UU Innovation ger företag 
och organisationer ett forum att inom 
specifika områden ta upp aktuella och 
verksamhetsnära frågeställningar med 
akademins forskare.

– Framgången för Aimday tror jag förkla-
ras dels av ett stort behov av mötesplat-
ser, dels att arenan vi erbjuder är lättsam 
och effektiv med fokus på dialog vilket 
genererar ömsesidig näring, säger Ce-
cilia Gullberg, samverkanskoordinator 
vid UU Innovation.

I samma ögonblick signaleras det Pau-
sen Över. Nya frågor väntar, men fler as-
pekter finns att lyfta på morgonens öv-
ningar och raskt beslutas om fortsatta 
samtal efter dagens slut.

– En kollega kom hem från Aimday 
Public Management med flera nya sam-
verkansprojekt, och jag ser redan nu möj-
ligheter till fördjupad diskussion och 
framtida samarbeten, säger Gunnar Gi-
denstam innan han återvänder till mö-
tesborden.
Magnus alsne

Att verkligen brinna för 
sitt arbete är viktigt.

katarina bjELkE, universitetsdirektör, om chefsrollen. 
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Cecilia gullberg,  
samverkanskoordinator 
vid uu innovation,  
på aimday välförd  
som arrangerades på  
campus Blåsenhus  
i mitten av mars.

på vetenskapsfestivalen 
scifest fick man bland 
annat lära sig att tillverka 
batterier av frukt. 

johanna johansson, ekonomisamordnare på institutio-
nen för kemi på BmC, menar att hennes arbete inte har 
förändrats så mycket sedan institutionen gick över till 
den gemensamma lönefunktionen i höstas. 
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aktuELLt

Kvalitetsarbetet i administrationen – 
Kaia – drogs igång i början av 2013 av 
dåvarande universitetsdirektör Ann Fust. 
Projektets fokus ligger på ekonomi, IT, 
lön- och personal och studieadministra-
tion där en lång rad delprojekt har iden-
tifierats inom respektive område. 

– Vi är just nu inne i ett intensivt skede 
när det gäller arbetsflödena inom ekono-
mi och IT, vid sidan av delprojektet ge-
mensam lön, berättar Therese Iveby Gar-
dell, projektledare sedan november 2013. 

Till de projekt som redan har genom-
förts hör etablerandet av en mottagande-
service för internationell personal. Här 
är det nu möjligt för alla institutioner 
att erbjuda samma typer av tjänster till 
internationella medarbetare. Tidigare 
var det upp till varje institution att or-
ganisera mottagandet och det kunde se 

ganska olika ut. Ett annat projekt som 
implementerats är en gemensam IT-sup-
port för hela universitetet. 

– Förändringsarbetet i Kaia ska verka 
för att medarbetare och studenter vid oli-
ka institutioner och avdelningar får till-
gång till samma typer av administrativa 
tjänster. Så har det inte sett ut tidigare, 
säger Therese Iveby Gardell. 

kaia-projEktEt ViLL nå de stordriftsförde-
lar som finns i en organisation av Uppsala 
universitets storlek, men det blir ibland 
tydligt att universitetet är ovant vid att 
jobba som en gemensam organisation, 
menar Therese Iveby Gardell. En av svå-
righeterna är universitetets storlek, en 
annan hur man ska kommunicera i ett 
projekt av Kaias format. 

– Vi har haft en del kommunika-

tionsproblem. I vissa fall har vi inte va-
rit tillräckligt tydliga och det har lett till 
missförstånd. Men det är också mycket 
positivt som kommit fram i förankrings-
arbetet. Medarbetare från olika områ-
den träffas och lär känna varandra. Man 
börjar diskutera olika roller och fråge-
ställningar och ser möjligheter att ska-
pa nya arbetssätt. 
hur mycket räknar universitetet 
med att spara när alla planerade åt-
gärder i projektet har genomförts? 

– Det finns naturligtvis en kostnads-
bild, men vi kan inte ge någon prognos 
i dagsläget. Resultaten beror till stor del 
på hur verksamheten väljer att hantera 
de effektiviseringar som uppstår. Många 
projekt är ännu inte genomförda och det 
kommer nog att dröja några år innan vi 
fullt ut kan se effekterna.

Therese Iveby Gardell betonar att syf-
tet med Kaia-projektet inte är att minska 
personalstyrkan. Hon menar att det sna-
rare handlar om vilken typ av kompetens 
som ska efterfrågas vid nyanställningar.

– Vi ska göra saker smartare. Det är 

viktigt att komma ihåg att det inte är 
administrationen som är universitetets 
kärnverksamhet. Administrationen ska 
stödja universitetets arbete inom forsk-
ning, utbildning och samverkan på ett 
så effektivt sätt som möjligt. 
josefin svensson 

läs mer om kaia på  
medarbetarportalen: mp.uu.se

administrationen  
i fokus xxxxx xxxx
att förbättra kvaliteten inom universitets administration  
och jobba smartare är det övergripande målet med kaia,  
ett projekt av det större formatet som i olika former berör  
alla medarbetare vid universitetet.  

gemensam lön är ett av  
delprojekten i det pågående  
kvalitetsarbetet i administration
en där man har kommit en bra bit 
på väg. institutionen för kemi på 
bMc har provat det nya arbets
sättet sedan i höstas.

Drygt sex månader har passerat sedan 
institutionen för kemi påbörjade imple-
menteringen av den nya lönefunktio-
nen. Johanna Johansson, ekonomisam-
ordnare, konstaterar att hennes arbete 
ännu inte har förändrats i någon högre 
utsträckning.  

– Jag får ungefär samma frågor som 
tidigare, skillnaden är att det inte längre  
är jag som ska svara utan hänvisa vidare  
till lönespecialisterna vid personalav-
delningen. 

Den gemensamma lönefunktionen 
innebär framför allt en centralisering av 
lönehanteringen och i många fall en ökad 
egenrapportering för medarbetarna. Kvit-
ton ska scannas in och reseräkningar re-

gistreras direkt i det administrativa sys-
temet Primula. Medarbetarna ansöker 
också själva om friskvårdsersättning och 
anmäler sjukfrånvaro. Om frågor uppstår 
ska medarbetaren kontakta gemensam 
lön vid personalavdelningen och inte som 
tidigare gå till sin lokala administratör.

– På vissa institutioner kan medarbe-
tarna komma med högar av kvitton och 
få hjälp med allt det administrativa. Hos 
oss har vi sedan länge krävt in korrekta 
underlag tillsammans med kvitton och 
det är nog därför vi inte sett så stor skill-
nad, säger Johanna Johansson.

institutionEn ViLLE Vara MEd som pilot-
institution för att få möjlighet att påverka  
processen. De stod även inför en del per-
sonalförändringar och hade intresse av 
att vara med i ett tidigt skede. 

– Samarbetet och informationen från 
personalavdelningen har fungerat bra se-
dan vi blev pilotinstitution. Vi har haft 
regelbundna möten och kunnat göra änd-
ringar när det har behövts. 

Det som fungerat mindre bra var den 
tidiga informationen inför övergången.

– De första stormötena sköttes inte 
så snyggt och man kunde inte svara på 
de frågor som kom upp. Men sedan vi 
gick med i projektet har det fungerat bra. 

joHanna joHansson Har Ännu inte spa-
rat så mycket tid efter att den gemen-
samma lönefunktionen införts, men på 
sikt räknar institutionen med en effekti-
visering motsvarande omkring en halv-
tidstjänst.

– Vi hoppas att det här ska innebära 
nya möjligheter och ge oss tid för andra 
saker, säger hon.

En av utmaningarna har varit att nå 
ut med information om nyordningen. 

– Vi har skickat e-post med informa-
tion och kallat till stormöte. Det kom 
fyra personer på mötet, men man kan-
ske ska se det som att medarbetarna inte 
tycker att det här är en så stor föränd-
ring, säger hon. 

En av medarbetarna vid institutionen, 
doktoranden Michael Nordlund, ser först 
ganska frågande ut när Universen und-
rar hur den gemensamma lönefunktio-
nen har påverkat hans vardag. 

– Jag har inte hört begreppet, även om 
jag vet att mer ligger på mig nu när det 
gäller rapportering av vissa saker. Per-
sonligen har jag inte upplevt det som 
en belastning, men jag vet att vissa tyck-
er att det är besvärligt. När man väl har 
lärt sig hur det fungerar är det inga pro-
blem, även om vissa system skulle kun-
na vara mer användarvänliga. 
josefin svensson
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Ökad centralisering med 
gemensam lönefunktion

gemensam lönefunktion för hela universitetet
n sociologiska institutionen, institutio-
nen för folkhälso- och vårdvetenskap 
och institutionen för kemi på BmC var 
först ut som pilotinstitutioner i oktober 
2014.
n i december samma år anslöts perso-
nalavdelningen, ekonomiavdelningen, 
institutionen för bostad och urban-
forskning, institutionen för konstve-
tenskaper, institutionen för moderna 

språk, arkeologiska institutionen och 
institutionen för musikvetenskap.
n universitetsförvaltningen övergick 
till den gemensamma lönefunktionen i 
februari 2015 och vetenskapsområdet 
för teknik och naturvetenskap ska an-
slutas i maj. 
n före årsskiftet ska hela universitetet 
ha gått över till den gemensamma 
löne funktionen.

kaiaprojektet  i korthet
n kaia-projektet är uppdelat  
i fyra delprojekt som i sin tur är  
organiserade i mindre delprojekt.

xxxxem ut faccuptatem rem quis essecto 
mollorem quunt.omniscia susande nimag-
nat eum intiam unt, ad quo

Bildtext acercipsam et untotaspide 
exerum re pori aut la ditaqui cone 
peresto eum dolorit, seque vent, co

kaia  
– kvalitetsarbete  

i administrationen

1 
LÖn- OCh PErsOnAL  

(dELPrOJEKT)
löneadministration

timanställningar 
mottagandeservice 

lönetillägg
Bisysslor

tjänstledigheter 

2 
sTUdEnT (dELPrOJEKT)
ansökan om examen

studieavgifter
etablering av  

utbytesstudenter 
kurs- och program-

information

gult = genomförda 
projekt

(hUvUdPrOJEKT)

3 
iT (dELPrOJEKT)

medarbetarnas  
it- arbetsplats

e-lärande 
samordnad support 

universitetsgemensam  
driftsmiljö

Översyn över system- 
förvaltnings- 

modellen
4 

EKOnOMi (dELPrOJEKT)

projektredovisning  
och uppföljning 

redovisning av anlägg-
ningstillgångar 

in- och utbetalningar 
support 

leverantörsfakturor 
inköp

1 varför ska löneadministrationen 
centraliseras? 

– Det handlar framför allt om att 
vi ska uppfylla myndighetskraven 
och erbjuda samma professionella 
och enhetliga service till alla medar-
betare. Sedan har regeringen beslu-
tat att all statlig löneadministration 
ska utföras av Statens servicecenter. 
Anslutningen ska regleras i en för-
ordning som ännu inte har kommit, 
men när den gör det kan vi tving-
as gå med i ett system som ställer 
ännu högre krav på standardisering. 
Förhoppningen är att vi kan visa att 
vi sköter det här både billigare och 
bättre själva och att vi därför får be-
hålla lönehanteringen hos oss. Men 
oavsett hur det blir framöver så be-
höver Uppsala universitet en rätts-
säker och enhetlig hantering av lö-
neadministrativa ärenden.
2 hur stora blir besparingarna 
med en gemensam lönefunktion?  

– Det här är inte i första hand ett 
besparingsprojekt, förändringarna 
genomförs för att vi ska erbjuda en 
enhetlig service och göra rätt. Enligt 
våra beräkningar om hur mycket tid 
man lägger på löneadministration 
och genom att titta på de institutio-
ner som redan anslutits ser vi att tid 
motsvarande cirka 20 procent har 
frigjorts. Om det sedan blir en be-
sparing beror på hur institutionerna 
fördelar tiden. Vissa lägger den på 
annat, medan andra har slagit ihop 
tjänster och gjort besparingar på det 
viset. Sedan ökar ju också kostna-
derna för den centrala löneadminis-
trationen. Vi anställer sju nya löne-
specialister hos oss och det blir en 
fördyring av våra tjänster.
3 hur ser tidsplanen ut? 

– Den gemensamma lönefunk-
tionen ska vara utrullad och klar för 
hela universitetet i slutet av 2015. 
Förvaltningen anslöts i februari och 
vetenskapsområdet för teknik och 
naturvetenskap går med i maj. När 
det gäller övriga vetenskapsområ-
den jobbar vi med ett intensivt för-
ankringsarbete ute på institutioner-
na. Det är många som vill vara med i 
planeringen och det tar lite tid. 
josefin svensson 

” vi ska erbjuda 
enhetlig service 
och göra rätt”

HaLLå dÄr  
OLLE BErgsTrÖM, 
enhetschef för gemensam  
personal- och löneadministrativ  
service vid personalavdelningen.
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I en av Uppsala universitets montrar på-
går en workshop där sjätteklassare från 
Jensen grundskola får lära sig hur man 
utvinner dna. Eleverna har fått på sig 
vita rockar och arbetar intresserat vid 
olika stationer. 

– Vi är här för att visa vår forskning 
och vad vi håller på med. Vi har anpas-
sat experimenten efter tre olika ålders-

universitetets miljölednings
organisation med lokala miljö
ombud börjar sätta sig och  
elanvändningen i universitetets 
lokaler minskar. däremot ökade 
koldioxidutsläppen från tjänste
resor med fyra procent under 
2014 jämfört med året innan. 

– Vi reser mer och mer och det här är en 
jättestor utmaning. Så länge internatio-
nalisering är en av våra främsta strategier 
är det så här, konstaterar Karolina Kjell-
berg, miljöchef vid byggnadsavdelningen.

Totalt sett ökade koldioxidutsläppen 
från tjänsteresor med drygt fyra procent 
per årsarbetskraft under 2014 jämfört 
med 2013. Utsläppen från flygresor un-
der 50 mil ökade med 13 procent med-
an antalet resta tågkilometer minskade 
med sex procent. Det framgår av uni-
versitetets redovisning av miljölednings-
arbetet under 2014. 

Ett av universitetets miljömål för peri-
oden 2013-2015 är att inte öka utsläppen 
per årsarbetskraft av klimatpåverkande 
gaser jämfört med 2012 års nivåer. Det 
målet är fortfarande inom räckhåll efter-
som resandet under 2012 låg på myck-
et höga nivåer, bland annat till följd av 
samgåendet med Högskolan på Gotland. 

– Under perioden 2008-2012 ökade ut-
släppen med 50 procent med en toppno-
tering 2012. Jag skulle önska att vi åtmins-

tone lyckas landa på en nivå där utsläppen 
från resor inte ökar, men vi är kanske inte 
där ännu, säger Karolina Kjellberg.

nÄr dEt gÄLLEr miljöledningssystem är 
målet att universitetet ska ha en process 
som säkerställer en effektiv styrning av 
verksamheten för att minska miljöpå-
verkan. Miljöledningssystemet ska också  
uppfylla de formella krav som finns inom 
området.

– Här har vi jobbat mycket med att 
införa miljöombud ute på institutioner-
na och avdelningarna. Det finns nu om-
kring 80 ombud som fungerar som en 
kanal mellan den centrala nivån och in-
stitutionerna. Vi har också påbörjat ar-
betet med interna miljörevisioner som 
ska komma igång efter sommaren, be-
rättar Karolina Kjellberg. 

Ett annat område där universitetet är på 
god väg att nå målen är energianvänd-
ningen. Universitetet ska minska använd-
ningen av el i lokalerna med tio procent 
under perioden 2013-2015 jämfört med 
2012 års nivåer. Här pekar kurvorna åt 
rätt håll och användningen av el har un-
der 2014 minskat med cirka 15 procent 
jämfört med 2012. Den kraftiga  minsk-
ningen har delvis beräknings tekniska 
 orsaker, men även om hänsyn till detta 
tas minskar elanvändningen.

fLEra sVEnska uniVErsitEt och högskolor 
är miljöcertifierade, men att även Upp-
sala universitet ska blir miljöcertifierat 
är inget uttalat mål. Vad beror det på?

– Att bli ett miljöcertifierat univer-
sitet kräver mycket arbete och ett stort 
engagemang från hela verksamheten, 
inklusive ledningen. En certifiering stäl-
ler formella krav på hur arbetet ska vara 
utformat avseende dokumentation och 
annat. Det innebär också att externa re-
visorer kommer hit och granskar miljö-
arbetet. Det skulle nog medföra att vi 
behöver snäppa upp oss några steg och 
det finns absolut ett värde i det, men 
än så länge har frågan inte prioriterats 
av ledningen. För att klara en certifie-
ringsprocess behöver vi mer resurser för 
miljö arbetet än vi har i dag, säger Karo-
lina Kjellberg.    
josefin svensson

grupper så att de ska fungera även för 
gymnasielever, berättar Elias Englund, 
doktorand, som till vardags forskar i mik-
robiell kemi på Ångströmlaboratoriet. 

scifEst arrangEradEs i år för fjärde 
gången av Uppsala universitet i samarbete 
med bland andra Uppsala kommun och 
näringslivet. Målet är att skapa ett ökat 

intresse för naturvetenskap och teknik. 
– Det är ett stort tryck från skolorna. 

Trots att vi har utökat med en extra dag 
i år har vi inte på långa vägar mättat be-
hovet, säger Sami Vihriälä, projektleda-
re vid Teknat samverkan, samverkansen-
heten vid vetenskapsområdet för teknik 
och naturvetenskap.

Festivalen pågår i tre dagar, där den 
tredje dagen är öppen för allmänheten. 
Inför arrangemanget har man i år för-
sökt öka mångfalden bland besökarna.  

– Vi har delat ut information om Sci-
Fest i Gottsunda centrum, Stenhagen 
och Gränby centrum. Delar av infor-

mationsmaterialet har också tryckts på 
olika språk för att öka tillgängligheten, 
berättar Tobias Blom, projektledare vid 
Teknat samverkan.

i En annan dEL av utställningshallen vi-
sar Kristin Johansson, doktorand i oor-
gansik kemi, hur man tillverkar batte-
rier med hjälp av frukt. 

– Det här är ett experiment där man 
inte behöver kunna allt som ligger bak-
om för att förstå principen. Jag fick själv 
testa det här när jag var yngre och minns 
att jag tyckte det var väldigt kul. 
josefin svensson 

Vetenskapsfestival drog fulla hus

vi reser mer  
och mer, både i jobbet  
och privat, konstaterar  

karolina kjellberg,  
miljöchef.
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1 universitetet har som mål  
att inte öka utsläppen av klimat-
påverkande gaser. samtidigt 
är ökad internationalisering en 
 uttalad strategi – hur går det 
ihop? 

– Vi är ett ledande forsknings-
universitet med många kontakter i 
världen, och det ska vi också vara. 
Internationaliseringen är viktig 
och våra lärare och forskare mås-
te ha möjligheter att kommunicera 
med omvärlden. Det finns absolut 
en målkonflikt här, vi ska ta miljö-
hänsyn samtidigt som vi ska delta  
i internationella konferenser och 
möten. Men målkonflikter har vi i 
många frågor och vi måste hantera 
dem ansvarsfullt.
2 hur hanterar universitets-
ledningen den målkonflikten?  

– Vi måste se till att när vi re-
ser så gör vi det med så liten miljö-
påverkan som möjligt och öka med-
vetenheten kring detta. Det kan 
handla om både stort och smått, 
som till exempel att ta tjänste-
cykeln eller använda lokala färd-
medel i stället för bil. Jag tar till 
 exempel gärna tåget, och har ofta 
telefonkonferenser och möten via 
Skype. Det här är något som inte 
syns i statistiken, liksom alla resor vi 
gör med tåg och lokaltrafik i Stock-
holmsregionen. Statistiken base-
ras på de resor som bokats via rese-
byråer och visar inte hela bilden.
3 uppsala universitet är ännu 
inte miljöcertifierat – varför inte? 

– Det är inte en fråga som vi har 
tagit ställning till, vi har varken sagt 
ja eller nej. En miljöcertifiering 
 mäter inga exakta resultat och  säger 
ingenting om hur miljövänlig orga-
nisationen är. Det handlar mer om 
att man ska jobba systematiskt med 
miljöfrågor och det gör vi  redan. 
Att genomföra en certifiering är 
enormt resurskrävande och jag tror 
att vi kan lägga de resurserna  på 
 andra mer effektiva åtgärder.  Vi ska 
till exempel inrätta lokala  klimat-
fonder där vi kompenserar för flyg-
resor. Medarbetarna ska sedan  
kunna  söka pengar från fonden för 
lokala miljöprojekt. Det är ett ex-
empel på miljöarbete som jag tror 
kan ge konkreta resultat. 
josefin svensson 

kortare rubbe 
behövs xxxx 
xxx xxx xx

HaLLå dÄr  
EvA ÅKEssOn, rEKTOr
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utsläppen från 
 tjänsteresor ökar

1 340

1 320

1 300

1 280

1 260

1 240

1 220

1 200

1 180

1 160

1 140
2011

kg co2 /årsarbetskraft

2012 2013 2014

1 207

1 322

1 212

1 266

Hur utvinner man solenergi från blåbär och går det att göra  
batterier av frukt? det och mycket annat fick nyfikna besökare  
lära sig på vetenskapsfestivalen scifest som gick av stapeln  
den 19–21 mars. årets upplaga lockade 7 300 besökare under  
temat ”teknologi för liv och hälsa”. 

Bildtextut ipid essitiore culpa in peri ne si repere ditent, 
sam am faccaborem qui rem consero bla quibus im 
dustmagnis auditatur, ut eat apedi volecaest, si o

Bildtextut ipid es-
sitiore culpa in peri ne 
si repere ditent, sam 
am faccaborem qui rem 
consero bla quibus im 
dustmagnis auditatur, 
ut eat ap

Bildtextut ipid essitiore culpa 
in peri ne si repere ditent, sam 
am faccaborem
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aktuELLt

” många fallgropar men 
också stora möjligheter”

Eusatsning på hälsa 
tar form i uppsala

vad sker just nu inom eit health?
– Vi formar en hållbar struktur där 

konsortiets 52 kärnpartners i 14 länder 
både ska kunna samarbeta och bedriva 
en positiv konkurrens om gemensam-
ma resurser. Geografiskt finns högkvar-
teret i München och det skandinaviska 
kontoret i Solna medan vi vid Uppsala 
universitet i första hand fokuserar på att 
skapa en virtuell organisation tillsam-
mans med bland andra företaget Ther-
mo Fisher, Uppsala kommun och Lands-
tinget i Uppsala län.
hur ska arbetet bedrivas regionalt?

– EIT Health bygger på nätverksarbe-
te och vi lägger nu grunden till långsik-
tig samverkan mellan akademi, industri 
och offentlig sektor. Bland annat förbe-
reder Thermo Fisher projektet Testbed 
Mälardalen i syfte att prova nya sam-
arbetsformer inom hälsovårdssystemen. 
Lyckas det så möjliggörs framtida pro-
jekt med helt andra finansiärer, vilket 
i sin tur bidrar till att stärka Uppsala-
regionens utveckling och attraktions-
kraft för nyetableringar.
vilka typer av projekt ska uppsala 
universitet medverka i?

– Vi kommer att ägna stor kraft åt att 
omsätta forskning i nytta, bland annat 
genom att vara med och utveckla en-
treprenörskapsutbildningar i Skandina-
vien och Europa. Vi ska även utveckla 
EIT Health-kurser, internationella pro-
gram och MOOC:s för lansering 2016.
kan enskilda forskare initiera 
 projekt?

– Under 2015 vill vi gärna komma i 
kontakt med forskare som har pågående 
internationella samarbeten med partners 

Eusatsningen Eit raw  
Materials fokuserar på inno
vationer  och nya lösningar  
inom material området. nu  
ska riktlinjerna dras upp och 
konkretiseras för att attrahera 
forskare som vill bidra till inno
vationer och nya utbildningar.

 
Målet för innovationsprojektet EIT 
Raw Materials är att skapa nya före-
tag och jobb inom materialsektorn. 
Fokus ligger på tre områden; primära 
metaller och gruvdrift, återvinning av 
råmaterial samt utveckling av ersätt-
ningsmaterial.  

– I Europa har vi länge varit bero-
ende av import av billiga råvaror. Vi 
har förädlat dem till högteknologiska 
lösningar som vi sedan exporterat. Det 
har fungerat bra, men nu när resten av 
världen blir allt mer högteknologiskt 
avancerad har vi inte ett självklart över-

tag längre, säger Roland Roberts, pro-
fessor vid institutionen för geoveten-
skaper och projektsamordnare.

Det finns en utbredd negativ upp-
fattning om gruvdrift menar Roland 
Roberts, samtidigt som vi inte kan leva 
utan metaller från gruvor som i dag 
huvudsakligen importeras till Europa. 

– Medvetenheten om det här har 
nu ökat i Europa och det är en av an-
ledningarna till att projektet lanserats.

Just nu pågår arbetet med att dra 
upp strategierna inom den grupp där 
Uppsala universitet ingår. Budgetpla-
neringen ska vara färdig tidigt i höst 
och den formella strukturen ska sättas 
före årsskiftet. Precis som EIT Health 
är EIT Raw Materials inte ett renod-
lat forskningsprojekt. Det finns tydliga 
mål om att aktiviteterna som stöttas 
ska leda nya arbeten och företag genom 
utbildning och innovationsprojekt.

– Hur mycket vi kommer att få ut av 
det här beror helt på om vi lyckas  att-
rahera duktiga forskare som vill satsa.  
Vi måste lägga upp ramvillkor för pro-
jekten som inte är för byråkratiska och 
som inte innebär för stora ekonomiska  
risker. Det finns många fallgropar men 
också stora möjlig heter, säger Roland 
Roberts. 
josefin svensson

inom EIT Health och som önskar medel 
för fortsatt utveckling och nyttiggöran-
de. Inför nästa års utlysningar har vi tid 
och resurser att ge stöd även åt projekt 
på regional nivå.
vilka krav ställs på ett projekt?

– För att utveckla en idé behöver pro-
jektet omfatta två europeiska noder, rym-
ma forskning, utbildning, industri och 
gärna vara av intresse för offentlig sektor, 
ha medfinansiering, samt påvisa ett mer-
värde som bara uppstår inom ramarna 
för EIT Health. Men från nästa år kom-
mer vi som sagt förhoppningsvis även 
att kunna erbjuda finansiering till pro-
jekt i mindre skala.
var finns aktuell information om eit 
health?

– På lokal nivå informerar vi via vår 
hemsida uu.se/eithealth där vi regel-
bundet publicerar nyhetsbrev, man kan 
också maila till eithealth@uadm.uu.se så 
svarar vi så snart som möjligt.
Magnus alsne

– nu fokuserar vi på att  
bygga en hållbar struktur för 
att 2016 initiera utbildningar 
och ge stöd åt både regionala  
och internationella satsning-
ar, säger mats larhed vid eit 
health:s organisation vid 
uppsala universitet.

Eit Health och Eit raw Materials i korthet 

n i december förra året kom beskedet  
att uppsala universitet ingår i två nya 
så kallade kiC:ar (knowledge and 
 innovation Communities) inom om-
rådena  hälsa och material – eit health 
och eit raw materials. eu-organet 
 european  institiute of technology 
(eit) står bakom projekten som båda 
om fattar ett stort antal partners och 
 samarbeten.

n ett tydligt krav för de projekt som får 
eu-finansiering är att de ska kunna om-
sätta forskning till nytta relativt snabbt 
och gärna bidra till att skapa nya jobb 
och företag. 
n kiC:arna delfinansieras av eit (upp till 
25 procent på en övergripande nivå). 
de universitet och företagen som med-
verkar i projekten står själva för övriga 
kostnader.

mats larhed, professor  
vid institutionen för  
läkemedelskemi, är en  
av de som arbetar med 
att bygga upp eit healths 
organisation vid uppsala 
universitet. 
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” Medvetenheten om  
det här har nu ökat  
i Europa och det är en 
av anledningarna till att 
projektet lanserats” 
roland roberts

1 vad är nya ladok? 
– Det är ett studieadministra-

tivt system som ska ersätta Upp-
dok, vårt nuvarande studieregister 
med uppgifter om antagningar, stu-
diedeltagande, betyg och examina. 
Uppdok byggdes på 80-talet, är tek-
niskt föråldrat och går inte längre 
att lappa och laga. Därför utvecklas 
nya Ladok, ett webb-baserat  system 
som erbjuder tjänster för nya an-
vändargrupper som studenter och 
 lärare. Nya Ladok ska användas vid 
37  lärosäten och är ett av Sveriges 
största IT-projekt. Bara vid Uppsala  
universitet kommer omkring 45 000 
personer att beröras.
2 nya ladok införs 2017, vad gör 
ni nu?  

– Nya IT-system innebär alltid 
nya sätt att arbeta. Innan nya Ladok 
införs har vi möjlighet att samord-
na, utveckla och förbättra studiead-
ministrationen. Idag saknas det en 
samsyn kring arbetsmetoderna och 
processerna för studieadministra-
tionen.
3 ni låter medarbetarna själva 
sätta målen för hur de vill arbeta  
i framtiden, berätta mer:  

– All forskning visar att användar-
medverkan är en av de största fram-
gångsfaktorerna när ett nytt system 
införs. Bengt Sandblad, Åsa Cajan-
der och Thomas Lind vid Uppsala  
universitet forskar på införandet av 
komplexa nya IT-system och för för-
sta gången får de arbeta på hem-
maplan. Deras metod går ut på att 
användarna själva tar fram målbild-
er för hur de vill arbeta. Förra året 
ledde  dessa forskare fyra olika grup-
per som nu har tagit fram en mål-
bild för hur studieadministrationen 
i framtiden. Målbilden finns att läsa 
i rapporten ”Framtidens studieadmi-
nistration”. 
Malin Eivergård 

nytt system  
för studie-
administration  
på gång

HaLLå dÄr  
JOnAs BrOrssOn, 
enhetschef vid studentavdelningen 
och projektledare för införandet av 
nya ladok. 
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sedan början av februari är olle 
korsgren och cecilia johansson 
ny ordförande respektive förste 
vice ordförande i akademiska se
naten. tillsammans ska de leda se
natens arbete under de komman
de tre åren.

I senatens presidium ingår även andre 
vice ordförande, studentrepresentanten 
Emma Elfversson som sitter på ett ett-
årigt mandat. När Universen träffar det 
nya presidiet är de alla överens om att 
det är det universitetsgemensamma sam-
talet som är senatens viktigaste uppgift. 

– Dialogen är det centrala. Vi är ofta 
med i ett tidigt skede och diskuterar frå-
gor som har betydelse för hela universi-
tetet. Många ledamöter uppskattar ut-
bytet mellan fakulteterna där vi kan lära 
av varandra, säger Olle Korsgren. 

De 68 ledamöterna som utgör akade-
miska senaten träffas två till tre gånger 
per termin. Man skriver inte protokoll 
vid mötena för att kunna hålla diskus-
sionen fri och ha högt till tak. Rektor, 
prorektor och universitetsdirektören har 

rätt att vara med i överläggningarna men 
deltar inte i besluten. 

– Vi hoppas vara något av känselspröt 
för rektor ut i vår stora organisation. Vi 
håller en informell stämning och det är 
lätt att ta upp olika frågor, säger Olle 
Korsgren. 

Aktuella ämnen på agendan just nu är 
bland annat internationalisering, inne-
hållet i utbildningen samt olika aspek-
ter av kvalitetsfrågor. 

– Även demokratifrågor har diskute-
rats, till exempel hur universitetet väl-
jer sina senatorer, säger Olle Korsgren. 

EftErsoM sEnatEns saMMantrÄdEn intE 
dokumenteras kan det vara svårt att få 
reda på vad som avhandlas vid mötena. 
Det här är en fråga som det nya presi-
diet vill lyfta och de har diskuterat möj-
ligheterna att förbättra kommunikatio-
nen kring verksamheten. 

– Vi vill bredda engagemanget ute på 
institutionerna och har funderat på att gå 
ut med dagordningen innan  mötena. Vi 
har också pratat om att lägga våra sam-
manträden vid olika fakulteter för att lära 

oss mer om våra respektive verksamhe-
ter, säger Cecilia Johansson. 

Senatens ledamöter är både anställda 
och studenter. En av svårigheterna har 
varit att hitta ett forum för diskussion 
som fungerar för alla.

– Vi planerar till exempel att jobba vi-
dare med förmöten för studentrepresen-
tanterna för att underlätta för dem att bli 
mer delaktiga, säger Emma Elfversson. 

sEnatEn Har fraMfÖr aLLt en rådgivande  
funktion, men lyssnar verkligen univer-
sitetsledningen på senatens åsikter? 

– Jag tycker att vi får gehör för våra 
synpunkter. Ett exempel är hantering-
en av visumfrågan för utländska studen-
ter som rektor tog tag i, säger Cecilia 
Johansson. 

– Autonomiutredningen är en annan 
fråga där ledningen tog till sig mycket 
av våra diskussioner. Jag tror att de upp-
skattar formen av en öppen diskussion 
med bred förankring, säger Olle Kors-
gren.

Rektor Eva Åkesson menar att sena-
ten är en viktig arena som ger inspira-
tion och nya idéer.

– För mig har senaten en väldigt stor 
betydelse. Jag uppskattar den fira are-
nan som ger möjligheter att se frågor ur 
olika vinklar. Det är alltid lärorikt och 
mötena  med senaten har en hög priori-
tet för mig, säger hon.
josefin svensson  
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” Vi vill bredda  
engagemanget”

forum för diskussion
n akademiska senaten inrättades 1999 
och består av 68 ledamöter varav 20 
är studentrepresentanter. ordförande 
och förste vice ordförande väljs för en 
 mandatperiod på tre år medan andre 
vice ordförande sitter på ett ettårigt 
mandat. Ledamöterna som är lärare/

forskare har en mandatperiod på tre år 
medan  studentrepresentanterna väljs 
för ett år. 
n den akademiska senaten har till 
 uppgift att föra en diskussion om och 
framföra synpunkter på:
– mål- och strategiarbete för universite-

tets verksamhet samt samverkan med 
det omgivande samhället
– regeringens propositioner rörande 
högskolan
– universitetets organisation
– forsknings- och utbildningspolitiska 
 frågor av vikt för Uppsala universitet

olle korsgren, professor vid institutionen för 
immunologi, genetik och patologi och Cecilia 

johansson, lektor i meterologi, är nyvald 
 ordförande respektive förste vice ordförande. 

emma elfversson (till höger), doktorand i freds- 
och konfliktforskning, är andre vice ordförande.  
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Förmiddagen ägnar Maria Tovar och hennes kollegor 
oftast åt rådgivning.  Oavsett om hon kommunicerar 
med studenten på mottagningen eller per telefon el-
ler e-post är frågorna ofta desamma. 

– Några vill veta om de har chans att komma in på 
sin önskade utbildning med sina betyg. De som redan 
pluggar här vill kanske veta hur de kan sy ihop sina 
kurser till en examen. Några är ganska vilsna och vill 
diskutera vad de ska läsa eller om de ska gå på uni-
versitetet över huvud taget. Här kan vi lite om allt, så 
ibland är det naturligt att hänvisa vidare till institu-
tionernas studievägledare som är experter inom sina 
respektive områden, säger hon.

trEndEn just nu VErkar vara att man vill klara av sina 
studier så fort som möjligt, allt fler går direkt från gym-
nasiet till universitetsstudier. Det som också hänt de 
senaste åren är att strömmen av frågeställare är mer 
jämnt fördelad över året.

– Antagligen beror det på att man numera gör sina 
ansökningar via webben, men visst har vi fler besök 
när det närmar sig sista ansökningsdag. Vi har samma 
personalstyrka året om men vi utökar öppettiderna 
vid besökstopparna, säger Maria Tovar. 

Studievägledarna på studentavdelningen har väl-

digt olika bakgrund. Maria Tovar har själv ingen tra-
ditionell studievägledarutbildning.

– Nej, jag läste engelska och psykologi. I början av 
90-talet började jag jobba på antagningsenheten där 
jag stannade flera år för att sedan ta mina tre sista po-
äng som fattades för en psykologexamen. Då kunde 
jag söka jobbet som studievägledare och nu har jag 
varit här i 18 år.

dEt Är Viktigt att skilja på rådgivning och vägledning. 
En vägledare tydliggör alternativen och vad de innebär 
utifrån individens situation och förutsättningar. Ma-
ria Tovar bidrar med information men valet är alltid 
studentens. Ibland kan samtalen vara svåra, någon är 
ledsen och behöver stöd.

– Jag har nytta av min psykologutbildning men käns-
lan är inte ”nu kan jag det här”. Samtalet kan alltid ut-
vecklas, jag är nyfiken på männ-
iskor och räds inte svåra samtal. 
Vi har tystnadsplikt, det är en 
trygghet för studenten.

Efter en välbehövlig kaffe-
paus ägnar Maria Tovar och 
kollegan Charlotte Nordgren 
eftermiddagen åt ett CV-seminarium, denna gång till-
sammans med studenter på masterprogrammet i språk. 
Frågorna är många och studenterna får bland annat lära 
sig vad som kan vara bra att tänka på när man kom-
ponerar sitt CV.  Ibland kanske man ska välja att lyfta 
grundutbildningen om den är mest relevant för jobbet 
man söker. Eller kanske den där extra kursen i engel-

ska när goda språkkunska-
per är ett av arbetsgivarens 
önskemål. 

– Det mest givande 
med jobbet är nog alla mö-
ten med människor, att få 
vara med och resonera om 
deras val och beslut. Att få ta del av deras drömmar 
och framtidsplaner. Ibland kan jag känna mig otill-
räcklig, men ofta känner jag att jag faktiskt bidrar till 
en persons framtid på ett bra sätt, säger Maria Tovar.

Maria toVar sittEr också med i styrgruppen för ES-
Meralda, en verksamhet som handlar om breddad re-
krytering och som drivs av Uppsala universitet och 
Uppsala studentkår.

– Målet med verksamheten är att inspirera till att 
flera unga utan traditionell akademisk bakgrund söker 
sig till universitetet. Det kan ske genom att studenter 
besöker högstadieskolor eller hjälper till med läxläs-
ning. Det handlar om att förmedla budskapet att alla 
är välkomna hit, oavsett social eller etnisk bakgrund, 
berättar hon.

Om ett par år flyttar förvaltningen och därmed ock-
så Maria Tovar och hennes kollegor till det nya Seger-
stedthuset i Blåsenhusområdet.

– Jag hoppas att det nya huset kommer att bli mer 
lättillgängligt och välkomnande för studenterna. Nu 
sitter vi i ett vackert hus men det kan vara svårt för 
en förstagångsbesökare att hitta in till oss, säger hon.
birgitta sinderWilén

HÄr bLir drÖMMar  
& fraMtidspLanEr 
VErkLigHEt

studie och karriärvägledning  
vid uppsala universitet
n studentavdelningen har åtta studie- och karriär-
vägledare, medan det ute på institutionerna finns 
cirka 50 personer som arbetar som studievägledare. 
enheten för studie- och karriärvägledning ansvarar 
för att arrangera ett antal fortbildningstillfällen per 
termin för alla studievägledare vid universitetet. 
 träffarna fungerar både som fortbildning och som en 
naturlig mötespunkt för vägledare från olika delar av 
 universitetet.
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maria tovar arbetar som studie-  
och karriärvägledare vid enheten  
för studie- och karriärvägledning vid  
universitetsförvaltningen på sankt 
olofsgatan i uppsala. här kan blivande 
och nuvarande studenter få vägledning 
året runt, oftast genom att besöka  
drop-in mottagningen eller genom  
att boka en tid.

14.45 två språkstudenter, 
elena luzhkova  

och giada falcone, dröjer sig 
kvar efter dagens Cv-seminarium 
och avslutar besöket med några 
sista frågor i studentavdelningens 
reception.

15.45 arbetsdag-
en avslutas 

med att svara på e-post 
från blivande och nuva-
rande studenter. sista 
ansökningsdagen den 15 
april närmar sig och både 
besökare och e-post ökar i 
antal, så just nu spenderar 
maria tovar en hel del tid 
framför datorn.

bildtexttatet, 
quam aut et lam 
volorep uditiis 
enda sant volenes 
repudi omnistis es 
utatibus aut quos

10.00  maria tovar har redan jobbat några timmar och nu är det dags att 
 välkomna besökare till dagens drop-in mottagning som oftast är öppen 

på förmiddagarna. hit kommer blivande studenter för vägledning, men även de som 
redan pluggar här kan behöva diskutera sina studieval.

” jag är nyfiken 
på människor 
och räds inte 
svåra samtal.”

12.15  före eftermiddagens Cv-seminarium, som är bokat tillsammans 
med studenter på masterprogrammet i språk, hinner maria tovar 

med en kopp kaffe med kollegan peter larsson från antagningsenheten.

14.00 Cv-seminariet tillsammans med kollegan Charlotte nordgren går mot 
sitt slut och studenterna verkar nöjda med alla tips och råd de fått. nu 

vet de mer om hur man bäst sätter ihop sin meritförteckning och vad man ska tänka på 
om man till exempel söker flera jobb hos samma arbetsgivare.
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forskning

du forskar om  
kontakt annonser i  
dagens nyheter från  

1890 till 1980. på vilket sätt är de 
historiskt intressanta? 

– Mitt intresseområde är svenskt 
1900-tal och förändringar när det gäller  
könsroller och genus-
ordning. Till skillnad 
från i statliga utred-
ningar finns det många 
olika röster i det här 
materialet, människor 
som annars inte kom-
mer till tals. 

– Kärleksrelationen 
kan ses som en proto-
typ för alla sorters relationer mellan man 
och kvinna. Just därför är det intressant 
att se: Vad består den här normen i och 
hur har den förändrats? 

vad är det som har  
förändrats i förhållandet 
mellan könen?

– Jag tittar på flera olika saker – hem 
och hushållsarbete, förvärvsarbete och 
materiella tillgångar, föräldraskap, fritids-
intressen och personliga egenskaper. Ska 
man vara omvårdande eller pålitlig? Hur 
ska man se ut och hur lång man ska vara? 
Hur viktigt är det att man är frisk och vil-
ken klädstil ska man ha? Så det är ett gan-
ska stort paket. Det är hela livets aspekter.

finns det några tids-
perioder som sticker ut?

– Jag har upptäckt att 60-ta-
let var en ganska stor konfliktperiod. Där 
skaver det mellan könen ur flera aspek-
ter och de är inte riktigt eniga om vad 
som gör en man och en kvinna. Då är 
det svårt att hitta en partner eller så hit-

tar man någon men blir besviken. Det är 
också intressant att 1940 var män och 
kvinnor som mest eniga. De kan vara väl-
digt olika men är överens om olikheterna.

är det en idealiserad bild 
av könen?

– Ja, det är idealbilder jag stu-
derar. En fördel med annonserna är att 
du har två texter i samma annons, både 
hur personen beskriver sig själv och vem 
han eller hon söker. Jag har ett material 
på 5 000 annonser och kan fånga upp 
stora rörelser, men också dyka ner i de 
små detaljerna. En har med kontaktan-
nonser som källmaterial både den indi-
viduella lilla livsberättelsen fördelar och 
den större massans bild.
annica Hulth

i slutet av april samlas forskare 
från hela världen i uppsala för  
att diskutera solbränsle – ett  
växande forskningsfält inom  
biologi och kemi. arrangörer är 
konsortiet för artificiell fotosyntes 
vid uppsala universitet.

Över 400 forskare från hela världen är 
anmälda till konferensen, som tar upp 
olika innovativa och hållbara sätt att lösa 
framtidens energiförsörjning med hjälp 
av solen.

– Visionen att genom direkta proces-
ser omvandla solens energi till bränslen 
har en enormt stor potential. Vi behö-
ver mötesplatser för internationellt sam-
arbete och utbyte av idéer för att vi ska 
lyckas utveckla detta, säger Ann Mag-
nusson, forskare vid institutionen för 
kemi - Ångström.

Inom ramen för konferensen ges en 

öppen, populärvetenskaplig föreläsning 
med professor Daniel Nocera från Har-
varduniversitetet. Hans föreläsning på te-
mat ”framtidens energi” riktar sig till gym-
nasister, studenter och andra intresserade.

– Vi vill öka synligheten och skapa 
medvetenhet om de här frågorna, säger 
Ann Magnusson.

På konferensen presenteras många 
olika tekniker att framställa bränsle från 
solen. Det är allt ifrån avancerade solcel-
ler till biologiska system där bland an-
nat alger används för att ta fram bränsle 
genom fotosyntes. 

Forskningen om solbränsle har expan-

derat kraftigt de senaste fem åren. Här i 
Uppsala startade det redan för drygt 20 
år sedan, när Konsortiet för artificiell 
fotosyntes bildades år 1994 med anslag 
från Energimyndigheten.

– Vi har satsat på att kombinera olika 
tekniker med ett gemensamt mål att ska-
pa solenergisystem med liknande struk-
turer som i naturen. Utmaningen är att 
hitta ett smart sätt att lagra energin på, 
till exempel i vätgas eller i metanol. Nu 
har forskningen inom biologi och kemi 
kommit så långt att det är möjligt att 
lösa, berättar Ann Magnusson.
annica Hulth

Det har skett en förändring i stadsbild-
en de senaste åren. Där det tidigare bara 
fanns enstaka gatumusikanter, en och an-
nan hemlös och ett gäng a-lagare i parken 
finns nu utanför varje affär och i många 
gathörn personer som tigger. 

Denna förändring i stadsbilden har 
gett upphov till en storm, vars vågor sla-
git in i såväl fikarummen på jobbet som 
i riksdagen. Varför har reaktionerna bli-
vit så häftiga?

– Tiggarna har på ett helt annat sätt 
än tidigare tvingat oss att ta ställning till 

om vi ska hjälpa eller inte hjälpa en fat-
tig människa som ber om pengar. Vi är 
väldigt ovana att behöva göra det i Sve-
rige, därför reagerar många starkt.

Det säger Erik Hansson, doktorand i 
kulturgeografi vid Uppsala universitet. 
Han skrev sin masteruppsats just om tig-
geriet. Uppsatsen baserades på djupin-
tervjuer med ett antal Stockholmsbor 
och fick mycket uppmärksamhet. 

Erik Hanssons biLd aV varför reaktio-
nerna blivit så starka är att de flesta ser 
tiggeriet som ett problem som Sverige 
”klarat av”. I vårt land ska de som verk-
ligen är utsatta få någon sorts hjälp. Tig-
geriet hör inte hemma här.

– Därför är detta något som en högre 
nivå borde ta hand om, anser man. Vi ska 
inte behöva konfronteras med det mora-
liska problem det innebär att ta ställning 
till om vi ska ge pengar till en tiggare eller 
inte. Fattigdom finns någon annanstans.

Olika personer reagerar sedan olika på 
detta.

– Vissa tolkar det som att alla som 
kommer hit måste få hjälp. Andra tyck-
er att det är Rumäniens ansvar och att 
vi inte ska behöva konfronteras med det 
moraliska ansvaret.

Ett intressant resultat från Erik Hans-
sons arbete är att ingen av intervjuperso-
nerna betraktade etniska svenskar som 
tiggare. De ser man som hemlösa, alko-

Tiggare utmanar  
 individens moral

Solbränsleforskare  
 till Uppsala universitet

fYra frågor tiLL tiLL josEfin EngLund 
doktorand vid historiska institutionen

idealbilder möts  
i kontaktannonser
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erik hansson, doktorand 
i kulturgeografi, fick 
mycket uppmärksamhet 
för sin masteruppsats  
om stockholmsbornas 
syn på tiggeriet.

i uppsala forskas det bland annat om hur  
cyanobakterier, så kallade blågröna alger, kan  

användas för att ta fram bränsle genom fotosyntes. 
här är forskaren karin stensjö i laboratoriet.

det har funnits tiggare  
i sverige i alla tider. ändå  
har tiggare med utländskt  
ursprung, i första hand 
romskt, den senaste tiden 
skapat debattstormar.  
hur kommer det sig?

holister eller andra missbrukare. Ett ge-
nomgående resultat från intervjuerna var 
att många hellre ger pengar till en miss-
brukande svensk än till en rom. 

– Då vet man vart pengarna går, även 
om man vet att de går till sprit. När det 
gäller romer finns det fortfarande en stark 
bild hos många att det finns kriminella 
nätverk i bakgrunden, trots att under-
sökning efter undersökning inte hittar 
några spår av sådant. Men den bilden är 
svår att tvätta bort. Ett skäl är förmod-
ligen att den gör det mycket lättare att 
rationalisera ett val att inte ge pengar till 
en romsk tiggare.

dEn uppMÄrksaMMadE masteruppsatsen 
var ett skäl till att Erik Hansson fick den 
doktorandtjänst han nu har. Han kom-
mer att fortsätta forska om svenskars 
syn på tiggeriet. 

– Det finns helt andra möjligheter 
att gå på djupet i ett doktorandprojekt. 
Jag ska bland annat göra textanalyser 
på sociala medier, Flashback, tidningar 
och tv, för att ta reda på hur man talar 
om det här.

Han planerar också att fördjupa sig 
i kognitionsforskning för att hitta mo-
deller som kan förklara hur rationalise-
ringsprocessen går till. 

– Det blir lite av ett pionjärprojekt, 
eftersom det varken i Sverige eller inter-
nationellt finns särskilt mycket forskning 
om detta, säger Erik Hansson.
kim bergström

” när det gäller romer finns 
det fortfarande en stark 
bild hos många att det 
finns kriminella nätverk  
i bakgrunden, trots att  
undersökning efter  
undersökning inte hittar 
några spår av sådant.”

familjepolitik påverkar 
födelsetalen i ukraina
n i ukraina har befolkningen minskat 
i mycket högre grad än i ryssland. 
sociologen katharina Wesolowski 
har studerat kvinnors reproduktiva 
beteende och kommit fram till att en 
förändrad familjepolitik skulle kun-
na öka barnafödandet i länder med 
låga födelsetal. 

– ett av de viktigaste resultaten är 
att en familjepolitik som stödjer en 
tvåförsörjarfamilj verkar kunna på-
verka födelsetalen i positiv riktning, 
säger katharina Wesolowski. 

hennes avhandling visar att fa-
miljepolitiken i ukraina stödjer en fa-
milj med mannen som ensam för-
sörjare. 

Matematik ger ny  
kunskap om fattigdom
n varför tycks vissa länder utvecklas 
i rasande takt, medan andra knappt 
utvecklas alls? genom att använ-
da matematik på stora tillgängliga 
data material kan forskare nu pre-
sentera helt nya insikter om så kall-
lade ”fattigdomsfällor” i en artikel i 
tidskriften Big data. 

– hittills saknas kunskap om hur 
dessa fällor relaterar till och intera-
gerar med varandra, och eventuellt 
även förstärker varandra, säger pro-
fessor david j.t. sumpter vid mate-
matiska institutionen.

den nya matematiska metoden 
har tillämpats på data från organisa-
tioner som världsbanken, fn, free-
dom house, human rights data pro-
ject och World values survey. 

unik tand berättar  
om våra förfäder 
n forskare från uppsala universitet 
och ett kinesiskt forskningsinstitut 
presenterade nyligen analysen av en 
tand från pekingmänniskan som hit-
tades 2011 i en ouppackad och bort-
glömd låda på evolutionsmuseet,  
uppsala universitet. fyndet ger 
ny kunskap om en av den moder-
na människans mest mytomspunna  
förfäder. till exempel är tandkro-
nan relativt liten, vilket antyder att 
det handlar om en kvinna. tanden 
är ganska sliten, vilket indikerar hög 
ålder. dessutom har två stora flisor 
slagits ur tandemaljen, som om den 
träffats av ett slag.

två europeiska  
forskningsbidrag till 
uppsala universitet
n hanna johannesson, professor vid 
institutionen för organismbiologi 
och taija mäkinen, universitetslektor 

vid institutionen för immunologi, ge-
netik och patologi, har beviljats erC 
Consolidator grants. i utlysningen 
fördelas sammanlagt cirka 713 mil-
joner euro till forskare som nyligen 
startat en forskningsgrupp och vill 
stärka sin roll som forskningsledare. 
totalt beviljades bidrag till 372 av 2 
525 inkomna ansökningar från hela 
europa. av de 372 beviljade ansök-
ningarna kom nio från forskare från 
svenska lärosäten.

FOTO: UPPsALA UnivErsiTET

sladd

konferens om solbränsle
n ”international solar fuels Confer-
ence” ska ges vartannat år på olika 
plats er i världen för forskare som arbe-
tar med att utvinna bränsle ur solenergi. 
Tid: 26 april–1 maj
Plats: uppsala konsert och kongress
www.solarfuel.se

josefin  
englund
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dE VÄLfYLLda bokHYLLorna i Linnérummet på Ca-
rolina Rediviva täcker väggarna från golv till tak. Här 
finns delar av universitetets samling av äldre avhand-
lingar, dissertationer, som just nu håller på att digitali-
seras. Per Cullhed, utvecklingsstrateg vid universitets-
biblioteket slår upp en text från mitten av 1700-talet 
som handlar om gruvbygden i Dalarna. Genom någ-
ra klick på mobilen via Googles sökmotor tar han på 
några sekunder fram samma sida på mobilens skärm 
som vi slagit upp i boken. 

– Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för fors-
kare och andra intresserade. Verken behöver inte kon-
sulteras på plats utan blir tillgängliga på ett helt an-
nat sätt än tidigare, säger Per Cullhed och fortsätter:

– Med hjälp av datorn kan man också söka i stora 
mängder information på ett enklare vis. Med nyckel-
ord som ortnamn, personnamn och årtal kan man få 
fram helt ny kunskap från det historiska materialet.

I Linnérummets bokhyllor finns omkring 13 000 
dissertationer samlade. Det är avhandlingar på i ge-
nomsnitt 20 sidor skrivna av studenter från början av 

1600-talet till mitten av 1800-talet. Allt som allt finns 
det omkring 20 000 dissertationer i bibliotekets sam-
lingar och digitaliseringsarbetet är i full gång. 

LÄngst nErE i kÄLLarEn på Carolina Rediviva står bib-
liotekets scanningsrobot som utvecklats just för digi-
talisering av böcker. Arbetet inleds med att texterna 
katalogiseras för att sedan fotograferas av sida för sida. 
Magnus Hjalmarsson, fotograf vid universitetsbiblio-
teket, lägger en uppslagen bok i roboten och demon-
strerar hur processen går till. Sidorna vänds automa-
tiskt med hjälp av vakuum samtidigt som innehållet 
scannas av. Beroende på bokens format, inbindning 
och skick används olika tekniker. De yngre disserta-
tionerna kan till exempel hanteras i roboten, medan 
äldre exemplar i måste scannas av manuellt. 

När sidorna fotograferats görs de tillgängliga i teknik-
plattformen Alvin, för att till sist göras sökbara digitalt. 

– Vi använder oss av en speciell programvara för 
att göra om de fotograferade sidorna till digital text, 
så kallad Optical Character Recognition (OCR). Pro-
gramvaran tolkar den tryckta informationen och gör 
den sökbar. När det gäller äldre texter måste vi däre-
mot gå igenom och rätta dem sida för sida. Äldre ti-
ders stavningar ser annorlunda ut och det krävs helt 
enkelt personkraft om man vill få det helt rätt, säger 
Per Cullhed. 

dEn ManuELLa kontroLLEn gÖr att arbetet tar tid. 
Samlingen av dissertationen utgör omkring 400 000 
sidor och det tar ungefär 15 minuter att rätta en sida. 
Per Cullhed och hans kollegor har därför funderat på 
olika lösningar för att få hjälp med den manuella ge-
nomgången av texterna. 

– Vi har planer på någon form av crowd sourcing-
projekt eller tävling där anställda vid universitetet skul-
le kunna hjälpa till att höja kvaliteten på de digitalise-
rade texterna. Om vi är 1 000 personer som hjälper till 
att rätta dem skulle det vara ordnat på några månader.

Att digitalisera hela bibliotekets kulturarvssamling-
ar innebär således ett enormt arbete. Det genomförs 

Att kunna läsa och söka digitalt  
i universitetsbibliotekets kulturaravs
samlingar skapar nya möjligheter för 
forskning och utbildning. I och med att 
teknikplattformen Alvin lanserades  
i slutet av förra året kan de digitaliserade 
verken nu samlas och göras sökbara  
i en och samma databas.

kultur arv  
    på fickan 

TExT josefin svensson    FOTO mikael Wallerstedt     

digitaLisEring gEr nYa MÖjLigHEtEr
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20 000
dissertationer. Xxad 
sdasd jkasdaljaj dkaldj 
aldj akldjaa xxxxxx x

magnus hjalmarsson, fotograf på  
universitetsbiblioteket, scannar en bok 
med hjälp av en specialdesignad robot 
som utformats för digitalisering av böcker. 



Universen 2 — 201516 Universen 2 — 2015 17

rEportagE

Mer friskvård  
inom universitetet
n universitetspersonalens  
idrottsklubb
Alla anställda har möjlighet att 
träna med universitetspersona-
lens idrottsklubb (UiK). UiK är  
en ideell förening som stöds  
ekonomiskt av universitetet.  
i föreningen finns ett antal olika 
sektioner för idrott och man  
anordnar även tävlingar och  
motionsevenemang. Förening-
ens utbud  baserar sig i första 
hand på  Korpens arrangemang 
av sporter som fotboll,  
badminton, squash, innebandy, 
bordtennis, med mera. 

Läs mer:  
www.persorg.uu.se/uik

n friskör
Uppsala universitet erbjuder 
även friskvård i form av körsång. 
Friskvårdskören Friskör övar på 
torsdagar mellan kl 15.45 och 
17.15 på Musicum, Kyrkogårdsga-
tan 4, Uppsala. inga förkunskaper 
krävs och friskvårdstimmen kan 
användas för att vara med. 

Läs mer på medarbetar-
portalen: mp.uu.se

för universitetets anställda finns 
möjligheter till gratis träning på 
idrottsanläggningen campus 
1477. kristina Widerborn, chef för 
träningsverksamheten på campus 
1477-studenthälsan, tipsar om att 
inte gå ut för hårt om du vill göra 
träning till en hållbar livsstil. 

Nytt år och terminsstart brukar ofta inne-
bära trängsel på gymmet när många ska 
uppfylla nyligen formulerade nyårslöf-
ten. Campus 1477 har sedan fyra år till-
baka ansvar för friskvårdsträningen för 
universitetets anställda. Varje vecka ges 
fem pass med olika inriktningar. 

– Det ska finnas något för alla och trä-
ningen ska inspirera till en aktiv livsstil. 
Nytt för i år är att vi har drop-in träning 
på alla pass. Man behöver alltså inte boka 
i förväg utan kan komma hit direkt, be-
rättar Kristina Widerborn. 

Alla anställda vid Uppsala universitet 
har rätt till ett friskvårdsbidrag på 2 000 
kronor per år. Man har också möjlighet 
att ta ut en friskvårdstimme per vecka 
för att ägna sig åt träning. Det är dock 
långt ifrån alla som gör det, menar Kris-
tina Widerborn. 

– Många har det stressigt på jobbet och 
tar sig inte tid. Det är inte något som är 
unikt för universitetet, men vi menar att 
det är viktigt att prioritera träning. Det 
finns gott om belägg för att fysisk aktivi-
tet bland annat ger en minskad sjukfrån-
varo och färre långtidssjukskrivningar. 

Om man inte har träning som en del 
av sin livsstil idag är det viktigt att bör-
ja försiktigt och vara snäll mot sig själv.

– Många går ut för hårt i början och har 
kanske inte funderat över om träningsupp-
lägget fungerar i vardagen. Man måste också 
ha realistiska mål så att träningen inte blir 
en negativ stress, säger Kristina Widerborn. 

Det här med träning är alltså inte svart 
eller vitt. Det behöver inte handla om att 
köra fem pass i veckan för att det ska ge 
effekt och träningen är inte heller bort-
kastad om man av någon anledning mås-
te göra ett uppehåll.

I vårens utbud av friskvård för anställ-
da kan man träna zumba, funktionell trä-
ning, pilates och mindful, gympa och yoga. 
Det behövs ingen föranmälan för att del-
ta, det räcker att dyka upp på utsatt tid 
med lämplig träningsklädsel. 

När Universen är med vid terminens 
första pass i pilates och mindful är det 
nästan fullt i salen. Ett trettiotal personer 
sträcker ut och tränar bål, rygg och axlar 
med små precisa rörelser. Fokus ligger på 
de muskler vi inte aktiverar så mycket när 
vi sitter vid våra skrivbord. På frågan var-
för de tränar svarar många spontant att 
de är här för att det får dem att må bra, 
och för att det är roligt.

Kristina Widerborn menar att det är 
viktigt att hitta just glädjen i träningen.

– Det är en förutsättning för att man 
ska behålla en aktiv livsstil. Mindre pre-
station och mer glädje helt enkelt!
josefin svensson

Friskvård på jobbet

EnkÄt  
1. vArFÖr TränAr dU? 
2. vAd TyCKEr dU OM 
UnivErsiTETETs  
FrisKvÅrdsTräning? 

pernilla  
stjernberg,  
bibliotekarie, ång
strömbiblioteket.

– för att jag mår 
bra av det och blir 
glad. den här typen 

av träning är också bra för bålen efter-
som jag sitter så mycket i mitt jobb. 

– det är första gången jag går på 
just pilates, men jag tycker det är 
jätte bra att det finns möjlighet till 
olika  typer av träning. jag har tidigare 
tränat afro och bollywood-dans här.

Mia Eriksson,  
personal 
administratör  
vid historiska  
institutionen.

– jag vill känna 
att jag orkar mer i 

både kropp och själ, och för att det 
är roligt!

– den är jättebra. jag har gått på 
yoga och pilates i flera terminer. det 
ligger nära och bra till och det finns 
något för alla.

christine Watson, 
post doc vid  
institutionen för 
moderna språk.

– jag blir så  
skruttig i kroppen 
om jag bara sitter 

och jobbar och behöver träningen. 
– i dag är första gången jag är på 

det här passet, men jag har använt 
friskvårdsbidraget för annan träning 
på Campus 1477. det är faktiskt  
därför jag kommit iväg och tränat.  

karin sjöstrand, 
bibliotekarie  
vid medicinska  
biblioteket, bMc. 

– jag tränar i före-
byggande syfte för 
att hålla mig frisk 

och må bra.
– jag har inte varit på universite-

tets friskvårdsträning tidigare, men 
tränat mycket på Campus 1477. det 
är en fantastisk möjlighet med gratis 
friskvård för anställda och om man 
har tid borde man verkligen försöka 
utnyttja det. 

” det är en fantastisk  
möjlighet med gratis 
friskvård.” 
karin sjöstrand

” jag blir så skruttig  
i kroppen om jag bara  
sitter och jobbar och  
behöver träningen.” 
Christine Watson

kristina Widerborn, 
chef för träningsverk-
samheten på Campus 
1477- studenthälsan, 
leder ett träningspass 
i pilates och mindful 
för medarbetare vid 
uppsala universitet. 
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i olika delprojekt utifrån en handlingsplan och prio-
riteringsordning.

– Det är omöjligt att sätta ett datum för när det kan 
vara klart, vi tar det steg för steg, säger Per Cullhed. 

Finansieringen av de pågående digitaliseringspro-
jekten kommer från olika håll, både från universitetet 
och från externa finansiärer. Riksbankens jubileums-
fond beviljade till exempel nästan 4 miljoner i hös-
tas för digitalisering och katalogisering av bibliotekets 
samling av stamböcker. 

– Totalt sett har vi nog lagt cirka 30 miljoner kro-
nor under en femtonårsperiod för att komma dit vi är 
idag, säger Per Cullhed. 

Det mest problematiska i digitaliseringsarbetet har 
varit att ta fram teknikplattformen Alvin som utveck-
lats av enheten för digital publicering vid universitets-
biblioteket. Stefan Andersson, bibliotekarie vid enhe-
ten, menar att svårigheten framför allt låg i att definiera 
en gemensam bild av vad man ville uppnå.

– Det var egentligen inte det tekniska som var så 
komplicerat, utan mer att sätta gränserna, men jag 
tycker att vi har lyckats riktigt bra, säger han.

Just nu pågår arbetet med att lägga över verk i Alvin 
från databaser som använts i tidigare projekt. Man job-
bar även med att föra över verk från andra bibliotek, 
som till exempel Linköpings stadsbibliotek, Lunds uni-
versitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. 

– Tanken har hela tiden varit att Alvin ska kunna 
användas av flera olika institutioner och plattformen 
är utformad för att det ska fungera. Alvin är en förut-
sättning för att vi ska kunna publicera och visa upp 
vårt arbete så att det når ut till forskare och allmän-
heten, säger Per Cullhed.  

owe Wennman och magnus hjalmarsson, fotografer på 
universitetsbiblioteket, demonstrerar storbildscannern 
som används när större verk och bilder ska digitaliseras.

Varför kallas  
teknikplattformen alvin?

”från början fanns ett försök till akronym men det blev 
ingen bra kombination. under tiden hade namnet alvin 
börjat sätta sig och då fick det bli så”, säger per Cullhed.
www.alvin-portal.org

?

en av de få böckerna med andreas versalius egen namnteck-
ning i finns numera tillgänglig i databasen proBok som ska 
flyttas över till alvin. andreas versalius (1514–1564) räknas 
ofta som grundare av den moderna anatomiska vetenskapen. 

per Cullhed, utvecklings-
strateg vid universitets-
biblioteket, i scriptores  

på Carolina rediviva.  
scriptores betyder 

författare på latin och här 
förvaras bland annat  

klassisk litteratur på latin 
och grekiska. 


