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I FeBrUArI sUmmerAr vi året 
som gått i årsredovisningen. Det 
finns mycket positivt att rappor-
tera om. Vi kunde glädjas åt två 
nya KIC:ar – europeiska miljard-
satsningar på innovation. Vi väl-
komnade 300 nya medarbetare, 
gladdes åt högre söktryck, såg att 
forskningsintäkterna ökade och 
mycket annat. 

Förra året arbetade vi också 
 intensivt med nya mål och stra-
tegier. Det är ett dokument som 
ger oss vägledning, eller som det 
står i inledningen: Det hand-
lar om att sätta ord på vilka vi är, 
hur vi vill vara och vad vi vill bli. 
Den här typen av dokument kan 
hjälpa  verksamheten framåt om 
vi använder dem konstruktivt 
och reflekterar kring innehållet. 
Att lägga fast mål och strategier 
för en organisation så komplex 

som vår är inte lätt. Det säger sig självt att det inte 
går att gå in i detalj, men däremot kan vi formule-
ra det som enar oss.  Vetenskapsområdena har börjat 
formulera mer konkreta mål utifrån vårt gemensam-
ma dokument. Jag hoppas att alla inom universitetet 
vill bidra till att Mål och strategier inte blir liggande i 
högen av policys utan att ni tar er tid att läsa igenom 
dokumentet och ser hur ni kan använda det i er egen 
verksamhet. Min uppmaning till er alla är: Läs Mål 
och strategier och använd er av dokumentet! 

redAn nU sTår deT klart att 2015 kommer att bli ett 
spännande år. Själv ser jag fram emot den fantastiska 
mix som bara ett universitet av Uppsalas kaliber kan 
erbjuda. Nya forskningsframgångar, studenter som 
påbörjar sina studier och andra som avslutar dem, 
möten med alumner runt om i världen. Vi kommer 
att ha diskussioner om verksamheten och styrningen 
av den. I vanlig ordning kommer vi att bli bedömda 
och premierade. Mitt i allt detta kommer West Side 
Story att sättas upp i Svandammshallarna. Vi kall ar 
projektet ”Den goda staden” och runt föreställning-
en kommer seminarier och workshops att organise-
ras. Studenterna bjuds in att delta både på och vid 
 sidan av scenen. Vår egen symfoniorkester, Kungliga  
Akademiska kapellet, utgör föreställningens musi-
kaliska stomme. Jag är övertygad om att det här blir 
ett spännande projekt där vi på ett nytt sätt kan lyfta 
fram frågor som berör alla.

Nytt år  
med Nya mål

”Jag hoppas  
att alla inom  

universitetet vill  
bidra till att mål  

och strategier  
inte blir liggande  

i högen av  
policys.”

Maria Schoeps tränar 
innebandy på elitnivå och 
studerar vid institutionen  
för geovetenskaper. 

Abdulbaghi Ahmad, docent vid institutionen för 
 neurovetenskap, och Rebecca Thorburn Stern,  
docent vid juridiska institutionen, är 2014 års mottagare  
av Martin H:son Holmdahl-stipendiet.
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I korthet

Fler vill läsa  
internationella  
masterprogram
n drygt 8 000 personer har sökt till 
något av Uppsala universitets inter-
nationella masterprogram inför  
hösten 2015. det är en ökning med  
15 procent sedan 2014. Av dessa har  
4 480 valt ett av Uppsala universitets 
program som förstahandsalterna-
tiv – 35 procent fler än 2014. det 
är de högsta siffrorna för Uppsala 
universitet sedan studieavgifter för 
internationella studenter infördes till 
hösten 2011. de mest populära mas-
terprogrammen är Business and Ma-
nagement, Freds- och konfliktstudier, 
och Hållbar utveckling.

80
nYBLIVnA doKTorer och 17  
hedersdoktorer promoverades under 
högtidliga former i universitets-
husets aula den 30 januari.

Ge förslag på  
pedagogiska pristagare!
n Universitetet delar varje år ut fem 
pedagogiska priser på 20 000 kr 
vardera till årets skickligaste lärare 
inom områdena: Teologi, humaniora 
och utbildningsvetenskap, Juridik 
och samhällsvetenskap, Medicin och 
farmaci, Matematik, naturvetenskap 
och teknik samt ett femte pris till 
en lärare som verkar för undervis-
ning som utvecklar ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Bidra till att göra 
bra undervisning synlig genom att 
nominera just din favoritlärare. Sista 
dag för nominering är den 20 mars. 
Studenter, kollegor och ledningsper-
sonal kan nominera. priserna delas 
ut den 13 november 2015 vid profes-
sorsinstallationen.

Nomineringsformuläret hittar du 
på: www.uu.se/pedagogiskapriset

Nytt rektorsråd för  
forskningsinfrastruktur
n Joseph Nordgren, seniorprofessor vid 
institutionen för fysik och astronomi, 
har utsetts till rektorsråd för forsknings-
infrastruktur vid Uppsala universitet. 
Mandattiden gäller till och med 30 no-
vember 2015. 

Med forskningsinfrastruktur avses till 
exempel forskningsanläggningar, data-
baser eller bibliotek.

– Infrastrukturfrågorna blir allt vikti-
gare och kraven på universiteten ökar. 
Vi måste vara en tydlig röst i diskussio-

nen om vilka nationella infrastrukturer 
som ska prioriteras. Vi behöver stärka 
den universitetsövergripande strategis-
ka diskussionen om hur vi ska prioritera 
och finansiera lokala infrastrukturer, 
säger rektor Eva Åkesson.  

Joseph Nordgren har under det 
senaste året utrett infrastrukturfrågor 
för rektors räkning. Han har gjort en 
 inventering av universitetets infra-
struktur och sitter med i en referens-
grupp för samverkan kring dessa  frågor 

i samarbete med Vetenskapsrådet.
– Att han nu blir rektorsråd med an-

svar för forskningsinfrastrukturfrågor 
är ett sätt att ytterligare förtydliga hans 
roll både internt och externt, säger Eva 
Åkesson.

”Uppsala universitet  
   var det bästa alternativet”

en dryg vecka efter att 
 vår terminen dragit igång 
 välkomnades internationella 
 forskare, föreläsare och  
doktorander med en mottagning  
i universitetshuset.

Det är en gråkall kväll i slutet av januari och 
ganska folktomt i universitetshusets entré. En 
trappa upp i kanslersummet är det däremot 
fullt av folk. Ett femtiotal internationella fors-
kare och doktorander har samlats för att höra 
rektor Eva Åkessons välkomstord och få en 
guidad tur i universitetshuset av universite-
tets egen guide, Mikael Norrby. 

Det blir många tillfällen att utbyta erfaren-
heter och skapa nya kontakter innan kvällen 
avslutas med en buffémiddag i Café Alma.

– Den här mottagningen brukar vara väldigt 
uppskattad. Det är ju ganska pampiga lokaler 
och många tycker att det är roligt att träffa rek-
tor och få en guidad visning, säger Karin Bor-
ner, personalspecialist vid personalavdelningen. 

Joao Abrantes, doktorand vid institutio-
nen för farmaceutisk biovetenskap, har kom-
mit hit från Portugal. Han planerar att stanna 
i fyra år för att slutföra sin forskarutbildning. 

– Uppsala universitet ligger väldigt långt 
fram inom mitt forskningsfält och jag hoppas 
fördjupa mina kunskaper genom mitt arbete 

här. Sedan är det också en väldigt fin stad att 
bo i, säger han.

Rhiannon Mondev från Australien ska fort-
sätta sin forskarutbildning i mikrobiologi vid 
Uppsala universitet. Hon känner sedan tidi-
gare till de nordiska länderna och att ta steget 
att flytta till Sverige var därför inte så svårt.

– Jag har kontakter i Sverige sedan tidi-
gare och eftersom Uppsala universitet är ett 
högt rankat universitet kände jag att det var 
det bästa alternativet. Jag har bättre karriär-
möjligheter här och har också lättare att skapa 
nätverk och träffa kollegor i andra europeiska 
länder, säger hon.
Josefin svensson
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Välkomstmottagningen  
i universitetshuset vänder sig  

till internationell personal  
och deras familjer. de yngre  

gästerna hade spring i benen.

Joseph  
Nordgren.

Antalet ansökningar ökar.
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AKTUeLLT/mål och strategier

Mattias Martinson, de-
kan vid teologiska fakul-
teten, menar att det vik-
tigaste för hans del blir 
att se över hur de nya 
målen och strategierna 
fungerar ihop med fa-
kultetens eget mål- och 
strategidokument. 

– För oss är det något 
vi kommer att förhålla oss till, oavsett 
vad vi tycker, och använda när vi utvär-
derar vårt eget dokument. 

Teologiska fakulteten inledde 2011 
ett omfattande mål- och strategiarbe-
te där ett stort antal medarbetare fick 
komma till tals. Det dokument som kom 
till har varit värdefullt och användbart, 
även om det också visat sig att det inte 

alltid är så enkelt att konkretisera och 
följa upp de mål som slagits fast, berät-
tar Mattias Martinson. 

– Målen riskerar över tid att komma 
ur fas med verksamhetens utveckling. 
Det går aldrig att förutse alla faktorer, 
men det betyder inte att den här typen 
av dokument inte har något värde. Man 
måste vara beredd att revidera under re-
sans gång, säger han. 

Att universitetets mål och strategier 
är ganska allmänt hållna ser han som 
en fördel.

– De ska fungera för hela universite-
tet och då kan de inte vara för detalje-
rade och styrande. 

Han menar också att det är målen på 
fakultetsnivå som har verklig betydelse 
för verksamheten.

– Man kan se våra egna 
mål som ett uttryck 
för vad vi vill satsa på i  
det övergripande doku-
mentet. 

Coco Norén är de-
kan för språkvetenskap-
liga fakulteten. Hon var 
även vice ordförande i 

den arbetsgrupp som tillsattes för att ta 
fram universitetets nya mål- och strategi-
dokument. 

– Vi ska börja med att tänka igenom 
vad vi verkligen vill åstadkomma. Om 
man gör tvärtom är risken att man an-
vänder dokumentet mekaniskt som en 
checklista i stället för som en gemensam 
vision, säger hon.

språKVeTensKApLIGA FAKULTeTen har 
just nu inget gällande mål- och strategi-
dokument, så Coco Norén ser det här 
som ett tillfälle att ta itu med det arbe-
tet från grunden. 

– Vi vill först att vår nya interna orga-
nisation ska sätta sig men vi kommer att 

börja jobba med detta 
efter sommaren. Ambi-
tionen är att fakultetens 
egna mål och strategier 
ska återspegla vårt fak-
tiska kvalitetsarbete och 
inte bara vara ett glan-
sigt papper.

Eva Tiensuu Janson, 
dekan för medicinska 

fakulteten, har förutom Uppsala univer-
sitets mål och strategier även Akademis-
ka sjukhusets verksamhet att förhålla sig 
till. Hon menar dock att sjukhusets mål 
i högre grad berör den kliniska verksam-
heten än forskningen och utbildningen. 
Även medicinska fakulteten saknar ett 
eget mål- och strategidokument.

– Jag ser universitetets nya mål och 
strategier som ett tillfälle att lyfta om-
råden som inte haft lika stort fokus ti-
digare. Vi måste nu sätta oss i en större 
grupp för att arbeta fram våra mål utifrån 
universitetets övergripande skrivningar. 
Vi behöver vara väldigt konkreta så att 
det inte bara blir en pappersprodukt.
Josefin svensson

Från vision till  
verksamhet 
Universitetets nya mål och strategier fastställdes i november 
förra året. Nu börjar arbetet med att nå ut till verksamheten 
och göra verklighet av strategierna. Universen har träffat  
tre dekaner som precis börjat fundera på vad det här kan 
innebära för deras fakulteter.
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Uppsala universitets 
nya mål och strategier 
formulerar universitetets 
grundläggande värde-
ringar och stakar ut färd-
riktningen för framtiden.   

Vill du veta mer?
n läs och ladda ned Uppsala  
universitets nya mål och strategier:  

www.uu.se/om-uu/ 
mal-strategier-planer
du kan också beställa broschyren per  
e-post: postsorteringen@uadm.uu.se

Mattias  
Martinson.

Eva Tiensuu 
Janson.

coco Norén.
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rektor eva åkesson är  
nöjd med universitetets nya  
mål- och strategidokument  
och hoppas att det ska  
användas som utgångspunkt  
i verksamheten. 

– papper och dokument  
i all ära, det ska bli verkstad  
av det också, säger hon.

De nya målen och strategierna defi-
nierar vad universitetet står för och 
vill uppnå. Det är en revidering av ti-
digare texter från 2008 och har före-
gåtts av en intern process där studen-
ter och representanter från samtliga 
vetenskapsområden deltagit. 

I det nya dokumentet kan man 
skönja ett starkare fokus på kärnverk-
samheten – utbildning och forskning. 
Internationalisering och samhälls-
nytta är andra aspekter som tydligt 
lyfts fram. Antalet mål har minskat 
medan antalet strategier ökat något. 
Eva Åkesson betonar att universite-
tets övergripande mål, att bidra till 
en bättre värld, fortfarande står fast.

– Det handlar inte om några radi-
kala förändringar. Vi har vässat tex-
ten och gjort den mer konkret. Det 
var viktigt att dokumentet blev be-
gripligt och översiktligt för att kunna 
användas som utgångspunkt i verk-
samheten, säger hon. 

Anders Malmberg, prorektor, me-
nar att formuleringarna kring vad uni-
versitetet är också har blivit tydligare.

– Det finns en poäng i att beskriva 
vad universitetet står för så att många 
kan känna sig delaktiga.

Mål- och strategidokument är en 
svår genre, men Eva Åkesson är nöjd 
med det arbete och engagemang som 
lett fram till slutprodukten.   

– Vissa tycker att det blir för ge-
nerellt, andra att det blir för styran-
de. Jag menar att vi har hittat en väl 
avvägd balans. 

Mål- och strategiarbetet går nu vi-
dare dels inom vetenskapsområdena, 
dels genom att vissa spår fördjupas i 
program och handlingsplaner. 

– Nya program för hållbar utveck-
ling och internationalisering är på 
gång under våren och program för 
samverkan respektive kvalitet kom-
mer under året, säger Eva Åkesson. 
Josefin svensson

” Vi har vässat  
texten och gjort 
den mer konkret”
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catharina nyström höög,  
gästprofessor i svenska vid  
institutionen för nordiska språk, 
forskar om myndigheters visions- 
och värdegrundsdokument.  
om ledningens uppfattning ligger 
för långt ifrån verksamheten kan 
den här typen av texter bli ett  
problem, menar hon.

När Catharina Nyström Höög går ige-
nom Uppsala universitets nya mål och 
strategidokument stannar hon först vid 
formen, som har betydelse för hur tex-
ten uppfattas. Den enklare pdf-versio-
nen signalerar arbetsdokument, medan 
den mer påkostade trycksaken kommu-
nicerar utåt mot omvärlden. Visions- och 
värdegrundsdokument skiljer sig från an-
dra myndighetstexter eftersom de inte 
har en tydlig riktning, menar Catharina 
Nyström Höög. 

– Värdegrundstexter vänder sig ofta 
till den egna organisationen. I visionsdo-
kument vill man däremot nå både den 
egna verksamheten och omvärlden.  

JUsT UppsALA UnIVersITeTs dokument 
har släktskap med värdegrundstexter 
och verkar åt två håll. 

– Man lyfter upp hur saker och ting 
ska vara och ger en tydlig signal till de 
anställda – så här ska vi jobba. Texten 
kan också användas för positionering – 

så här visar vi upp oss. Den har en oklar 
mottagare och vill kommunicera både 
internt och externt. 

Värdegrundsdokument har ofta en 
punktformsstruktur eftersom de inte 
är avsedda att läsas i sin helhet. Ett an-
nat kännetecken är de abstrakta värde-
orden som används flitigt. 

– Jag gjorde en genomgång i höstas och 
det ord som var mest frekvent i statliga 
myndigheters värdegrundsdokument 
var öppenhet. 

eTT ord som oFTA förekommer när uni-
versiteten skriver visioner är excellens. 

– När jag var doktorand för 18 år se-
dan talades det aldrig om excellens, nu 
gör alla det. Myndigheterna fångar upp 
samhällets modeord som förändras med 
tiden, säger hon.
Varför satsar så många  
myndigheter på värdegrunds-  
och visionsdokument? 

– Jag tror att man gör det för att andra 
gör det. När det gäller universitet och 

högskolor har man tidigare tagit efter 
trender inom företagsvärlden, till exem-
pel när det gäller ekonomiska styrsystem. 
Nu gör man samma sak med texterna. 
Det hänger ihop med hur man väljer att 
styra verksamheten. 

cAThArInA nYsTrÖm hÖÖG menar att det 
inte är oproblematiskt att visions- och 
värdegrundsdokument är väl förankrade 
på ledningsnivå, men ofta okända längre 
ned i organisationen. 

– Ledningsnivån lever i en policyska-
pande värld och har inte alltid koll på 
hur de ute i verksamheten tänker och 
funderar. De här texterna kan bli risk-
fyllda om de blir ett tydligt uttryck för 
att ledningen har ett projekt och de an-
ställda ett annat. 
Hur bör man göra för att värde-
grunds- och visionsdokument ska 
tas på allvar ute i organisationen? 

– Jag tror att det är viktigt att inte låta 
dokumentet bli ett självändamål. Det får 
inte ta för mycket tid i anspråk eller bli 
för påkostat. Men det här är komplice-
rade texter. De innehåller ofta mycket 
som är luft och ibland kan vartenda ord 
vara en gåta. I just Uppsala universitets 
fall är det viktigt att man på flera olika 
ledningsnivåer kan förklara vad formu-
leringarna betyder och att det finns nå-
gon slags substans bakom orden.  
Josefin svensson 
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” dokumentet får inte bli  
ett självändamål”

catharina Nyström Höög, 
professor i svenska, forskar 
om myndigheters visions- 
och värdegrundsdokument.

Anders Malmberg, 
prorektor, och Eva 
Åkesson, rektor. 

” I just Uppsala universitets 
fall är det viktigt att man 
på flera olika lednings-
nivåer kan förklara vad 
formuleringarna betyder.” 
catharina Nyström Höög
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AKTUeLLT

nytt samarbets-
avtal med ABB

– Det känns fantastiskt att vara här och 
det säger jag inte bara för att jag är he-
dersdoktor vid Uppsala universitet utan 
för att jag kommer från ABB. Vi älskar 
Uppsala universitet, sade Johan Söder-
ström och rev ned dagens första applåd.

Det var en uppsluppen vd som prata-
de med studenterna om vad det innebär 
att arbeta på ABB. Den internationella 
miljön och engagemanget för hållbarhet 
lyftes fram i presentationen.

ABB är attraktiv som arbetsgivare, be-
rättade personaldirektör Åsa Jackson:

– Vi kom tvåa efter Google i en en-
kät bland studenter och yrkesverksam-
ma civilingenjörer. Orsaken är att vi är 
måna om att öppna upp ABB som före-
tag för framtidens medarbetare. Vi sat-
sar på sommarjobb och examensarbe-
ten, för att visa vilka olika möjligheter 
det finns för civilingenjörer.

En viktig del av avtalet med Uppsala 
universitet är att formalisera samarbe-
tet kring examensarbeten och sommar-
jobb. Men också forskningssamarbete 
ingår i avtalet. 

– Vi har haft ett långt och bra samar-
bete. Nu vill vi formalisera det här och 
ställa upp med ännu fler examensarbe-
ten, sommarjobb och adjungerade pro-
fessorer. Vi vill också samarbeta mer i 
laboratoriemiljöer och i undervisning-
en, säger Johan Söderström.

Sedan tidigare finns samarbeten inom 
kraft, robotik, IT och energieffektivise-
ring, men i avtalet planeras fler forsk-
ningssamarbeten. 

Johan Tysk, vicerektor för teknik och 
naturvetenskap, är nöjd med det nya av-
talet:

– Det är väldigt spännande. Det är 
en förstärkning både av utbildning och 
forskning. Vi kan fördjupa samarbetet 
inom till exempel materialvetenskap, 
IT och elteknik och får en förstärkning 
på tekniksidan.

Avtalet innebär inte att ABB får ex-
klusivitet till samarbeten med Uppsala 
universitet. Men ändå, kan det bidra till 
att forskningen styrs i en viss riktning?

– Nej, vi lever i en så komplex och 
mångfacetterad värld. Forskningen är 
redan idag beroende av många olika ex-

terna anslagsgivare och det här ger oss 
bara fler möjligheter. Det är bra att sam-
arbetet formaliseras så att vi träffas re-
gelbundet och stämmer av. Vi kan lära 
oss mycket av det här.

En som jobbat mycket med ABB un-
der årens lopp är Lars-Eric Larsson, biträ-
dande näringslivschef på UU Innovation. 

Han betonar att forskningssamarbetet 
med ABB har pågått länge:

– På projektnivå har vi samarbeten i 
20-30 forskningsprojekt. Avtalet innebär 
att vi samlar allt i en aktivitetsplan, med 
en ansvarig på båda sidor. Aktivitetspla-
nen utvärderas årligen i ett gemensamt 
möte mellan ledningsgrupperna. 

Han skulle gärna se fler avtal av den här 
typen.

– Den här typen av partnerskap är ett 
sätt att bygga strategisk samverkan. Det 
gör det möjligt att till exempel på ett 
bättre sätt utnyttja resurser tillsammans 
och starta fler gemensamma projekt.
Annica hulth

Siegbahnsalen var välfylld  
när företaget ABB gästade 
Ångströmlaboratoriet.  
I publiken satt många  
studenter, men även forskare 
som var nyfikna på det nya 
samarbetsavtalet mellan Upp-
sala universitet och ABB som  
undertecknades samma dag.

ABB:s vd Johan Söderström 
och rektor Eva Åkesson  
vid en rundvandring på 
Ångströmlaboratoriet.

Rektor Eva Åkesson  
och ABB:s vd Johan 
Söderström undertecknar 
samarbetsavtalet.
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Aktiviteter 2015
i aktivitetsplanen för 2015  
ingår bland annat:
n Studentaktiviteter som examens-
arbeten, sommarpraktik och studie-
besök för studenter.
n En AIMday på ABB i maj med tema 
”power 2030”.
n Forskningsaktiviteter som en 
 strategi för post docs på ABB, rörlig-
het för  personal vid ABB och Uppsala 
 universitet och nya doktorandprojekt 
inom energiområdet.
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Just nu pågår utställningen  
”shoe stories” på Upplands-
museet. Utställningen tar  
avstamp i en essäsamling om  
skor skriven av 17 forskare vid 
Uppsala universitet. Idén till  
boken ”skor – en huvudsak”  
kläcktes i samband med den  
avslutande middagen vid en ut-
bildning för kvinnliga ledare. 

– Det var en trevlig kväll med livliga 
samtal. Så berättade en av deltagarna 
om sitt arbetsrum som hon fyllt med 
skor. Och nu blev det ännu mer hög-
ljutt. Alla hade något att säga om skor. 
Det är uppenbart att skor väcker intres-
se, men varför? Vi bestämde oss för att 
skriva en bok om skor utifrån våra res-
pektive forskningsområden, säger Carin 
Eriksson Lindvall, chef vid enheten för 
kompetens- och organisationsutveck-
ling vid personalavdelningen.

Texterna är skrivna med glimten i ögat 
och tar upp alltifrån Askungens glassko 
och identitet till fotens mekaniska kom-
plexitet. Upplandsmuseet har inspire-

rats av essäerna när de utformat instal-
lationerna. 

– Det är forskarnas funderingar som 
har väglett vårt arbete. I installationerna 
har vi försökt beskriva vad de vill åt, sä-
ger Ingrid Zakrisson, utställningens pro-
ducent och formgivare vid Upplands-
museet. 

Besökarna har möjlighet att gå runt 
och titta, lyssna och fundera kring de oli-
ka verken. Det finns även plats för att sät-
ta sig ned och läsa texterna från boken. 

– Vi planerar också en del program-
aktiviteter under våren i anslutning till 
utställningen, säger Ingrid Zakrisson. 

I utställningens andra del har museet 
lyft fram några av de 293 par skor som 
finns i samlingarna. Det är gamla skor, 
nya skor och barnskor i olika former, men 
det handlar inte om en modehistorisk 
översikt utan mer om historien bakom 
skorna. I en spegel på marknivå kan besö-
karna betrakta sina egna skor ur ett nytt 
perspektiv, och kanske fundera över vad 
de säger om personen som bär dem. Ut-
ställningen pågår till den 22 september. 
Josefin svensson

” skor väcker 
intresse”

Ingrid Zakrisson,  
utställningens producent 

och formgivare vid  
Upplandsmuseet. 

Foten – mekaniskt komplex 
och enormt stark efter  
caroline Kampfs text. 

När skon kläm-
mer politiskt 
– installation 
inspirerad av 
Shirin Ahlbäck 
Öbergs text.
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AKTUeLLT

det är inte bara engelska   
parken som expanderar med  
humanistiska teatern och kring-
liggande kontor och lärosalar. 
Även vid ångströmlaboratoriet 
planeras universitetets kanske 
största byggsatsning hittills,  
ångström etapp 4.

Ångströmlaboratoriets yta planeras att 
öka med cirka 23 500 kvadratmeter för-
delade på två hus, nummer 9 och 10. 
Nybyggnationen ska dels täcka ett ex-

pansionsbehov, dels inrymma IT-insti-
tutionen som idag huserar på det gamla 
regementsområdet på andra sidan Läger-
hyddsvägen på Polacksbacken i Uppsala. 
Även de undervisningslokaler som idag 
ligger på regementsområdet ska ersättas 
med nya moderna lärosalar.

– Ångström 1, 2 och 3 är en framgångs-
rik satsning som har lyft den teknisk- 
naturvetenskapliga fakulteten på ett bra 
sätt. Nu planeras etapp 4 som kronan 
på verket, säger Johan Tysk, professor 
i  matematik och vicerektor vid veten-

skapsområdet för teknik och naturve-
tenskap. 

Arbetet med att ta fram en ny detalj-
plan för området är i full gång i samarbe-
te med Uppsala kommun. Just nu pågår 
även förhandlingar med fastighetsbola-
get Akademiska hus om hyressättning-
en i de framtida byggnaderna. Mycket 
av den konkreta planeringen kring byg-
get återstår, men lokalerna beräknas vara 
klara för inflyttning 2018 (hus 9) respek-
tive 2020 (hus10).
Birgitta sinder Wilén

POLACKSBACKEN

HUS 9

HUS 10

HUS 3 HUS 2

HUS 5 HUS 4

HUS 7 HUS 6

HUS 8

HUS 1

EXPERIMENTHALL

FREIAHALLEN
Hus 9 och 10 som 

planeras till Ångström 
etapp 4 beräknas 

stå klara i sin helhet 
2020. Situationsplan 

från Akademiska  
hus. 

Storbygge på gång vid Ångströmlaboratoriet

Lång väg från idé 
till spadtag

För 14 år sedan, när arbetet med att sam-
la geografiskt spridda institutioner till ett 
humanistiskt kvarter i Engelska parken 
påbörjades, väcktes också idén om att 
bygga en humanistisk teater. Även om 
det tagit lång tid har projektet varit le-
vande och synpunkter har tagits in från 
representanter för anställda och studen-
ter under processens gång. Visionen är 
att Humanistiska teatern ska hjälpa till 
att lyfta och synliggöra humaniora och 
vara en plats för dialog och tvärveten-
skapliga samarbeten på lokal, nationell 
och internationell nivå.

Beslut om byggstart fattades av rek-
tor i juni 2014. Men det är inte bara en 
teater som ingår i byggplanerna. Inom 
den planerade ytan på cirka 2 300 kva-
dratmeter ryms även kontor, lärosalar 
och sammanträdesrum.

– deT KÄnns oerhÖrT bra, institutioner-
na växer och det är nödvändigt att bygga 
både teatern och de intilliggande rum-
men. Det nya komplexet kommer att 
förena dagens byggnader på ett mycket 
bra sätt. Det bildas ett stråk som förbin-
der husen så att allt blir mer lättillgäng-
ligt, vilket också medför att det går att 
utnyttja lokalerna bättre, säger Marga-
retha Fahlgren, professor i litteraturve-
tenskap och initiativtagare till Huma-
nistiska teatern.

Teatersalen ska rymma ungefär 140 sit-
tande i en hästskoformad gradäng för att 
inbjuda till dialog och samarbete. Den 
ena väggen upptas till stor del av en 32 
kvadratmeter stor bildskärm för att möj-
liggöra kommunikation med externa del-
tagare. White arkitekter, som tagit fram 
ritningarna, har inspirerats av Gustavi-
anums anatomiska teater.

BYGGeT påBÖrJAs I AprIL 2015 och in-
flyttning beräknas ske i början av 2017. 
Just nu undersöker man om det är nöd-
vändigt att evakuera vissa kontor och lä-
rosalar under delar av byggtiden. Initi-
alt kommer fokus ligga på medarbetare 

i hus 1, 2 och 4 eftersom de befinner sig 
närmast byggarbetsplatsen. 

– Det är svårt att uppskatta antalet 
medarbetare som berörs. Det som upp-
levs som ohållbart för en medarbetare 
kan upplevas som acceptabelt för en an-

nan. Eftersom dagens teknik möjliggör 
ett flexiblare arbetssätt tittar vi på er-
sättningslokaler inom flera olika cam-
pus, säger Fredrik Blomqvist, intendent 
vid campus Engelska parken.
Birgitta sinder Wilén

I april är det dags för  
byggstart av Humanistiska 
teatern på campus Engelska 
parken. lokalen ska bli en  
arena för dialog och möten 
mellan forskare, studenter 
och allmänhet och beräknas  
stå färdig 2017.

Humanistiska teatern  
sedd utifrån. Arbetsskiss 
från White arkitekter.

Humanistiska teatern ska rymma omkring 140 sittande i en hästskoformad 
gradäng. den ena väggen upptas till stor del av en bildskärm för att underlätta 
kommunikationen med externa deltagare. Arbetsskiss från White arkitekter.
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det blev full pott för Uppsala 
 universitet när european Institute 
for Innovation and Technoloy (eIT) 
beslutade vilka konsortier som 
valts ut för två nya miljardsats-
ningar, denna gång inom hälsa 
och hållbar materialanvändning. 

Två europeiska sammanslutningar ut-
sågs i slutet av förra året till prioritera-
de EU-projekt, så kallade Knowledge 
and Innovation Communities (KIC). 
Satsningarna ska pågå i minst sju år och 
omfattar ett stort antal partners i flera 
länder. Uppsala universitet har en cen-
tral roll i båda projekten.

– En mycket stor framgång, konsta-
terar professorerna Mats Larhed, Hå-
kan Engqvist och Roland Roberts, som 
samordnat universitetets del i arbetet 
med ansökan.

Projekten drivs med stöd av EIT, ett 
EU-organ som verkar för att integrera 
utbildning, innovation, forskning och 
utveckling inom strategiska områden. 
Universitet och företag ska inom pro-
jektens ramar samarbeta med offentli-

Just nu pågår rekryteringen  
av  interna miljörevisorer vid  
universitetet. Alla delar av verk-
samheten ska granskas minst  
vart tredje år för att kontrollera 
hur väl miljöarbetet fungerar. 

Enligt förordningen om miljöledning ska 
alla statliga myndigheter genomföra in-
terna miljörevisioner. Uppsala universi-
tet har ännu inte infört det här arbets-
sättet, men nu ska en struktur sättas upp 
och planen är att de första revisionerna 
ska påbörjas under hösten.

– Intresset har varit oväntat stort, vil-
ket är jättekul. Vi har redan tio personer 
som vill vara med i arbetet, säger Anna 
Sandström, miljösamordnare vid bygg-
nadsavdelningen. 

Revisorerna ska gå igenom hur väl 
universitetets olika verksamheter föl-
jer lagar, förordningar och interna rikt-
linjer inom miljöområdet. De granskar 
inte sina egna avdelningar eller institu-
tioner för att kunna behålla en obero-
ende ställning. Revisionsrapporterna ska 
sedan tas med i beaktning när nya hand-
lingsplaner och riktlinjer för miljöarbe-
tet sätts upp.

– Tanken är att det ska hjälpa oss att 
utveckla miljöarbetet, säger Anna Sand-
ström.

Revisionerna ska genomföras med hjälp 
av stickprov, intervjuer och dokument-
granskningar. Arbetet inleds med att re-
visorerna går igenom de lagar och rikt-
linjer som är relevanta för verksamheten 
som ska granskas. 

– Sedan är det bara att börja nosa rakt 
ner i sopkärlen för att se hur det fung-
erar, säger Anna Sandström.

Den första utbildningen för de blivande 
miljörevisorerna genomförs i april. Unge-
fär fem procent av revisorernas ordina-
rie arbetstid ska avsättas för miljöarbetet 
och ersätts av den centrala förvaltning-
en. Miljörevisorerna kommer också att 
få stöd från miljösamordnaren vid behov.   
Josefin svensson

Vill du bli miljörevisor?  
Kontakta miljösamordnare  

anna.sandstrom@uadm.uu.se,  
tel 018-471 17 64.

ga organisationer för att främja entre-
prenörskap och innovationer. 

– Vi kommer att ägna stor kraft åt att 
omsätta forskning i nytta, bland annat 
genom att utveckla en modell för entre-

prenörskaps-lab. Vi ska 
också ta fram nya ut-
bildningar, till exempel 
master- och doktorand-
kurser med internet-
baserade komponen-
ter, säger Mats Larhed.

Arbetet med att 
bygga upp en organi-

sation kring de båda projekten har pre-
cis inletts och kommer i ett första skede 
att kräva en hel del resurser. 

– Jag hoppas att alla har förståelse för 
det arbete uppstartsfasen kommer att 
kräva. Vi står inför en tuff resa där re-
sultaten kommer först på sikt, men vi 
vet också att en KIC erbjuder ett fan-
tastiskt nätverk där synergieffekter och 
framtida vinster är oerhört stora, säger 
Mats Larhed.
magnus Alsne
Anneli Waara 

miljarder till hälsa  
och hållbara material

Interna revisioner ska 
utveckla miljöarbetet

Torsten svensson  
ny vicerektor 
n Torsten Svensson, professor i 
statsvetenskap och prefekt vid 
statsvetenskapliga institutionen, 
har utsetts till ny vicerektor för 
vetenskapsområdet för humaniora 
och samhällsvetenskap. Mandat-
perioden gäller från den 16 febru-
ari 2015 fram till den 30 juni 2017. 
Torsten Svensson har föreslagits 
av vetenskapsområdets elektors-
församling. Tidigare vicerektor 
Jörgen Hermansson har avsagt sig 
uppdraget på grund av sjukdom. 
Ställföreträdande vicerektor Anna 
Singer kommer att ha kvar sitt 
uppdrag. 

Uppsala universitet 
växer
n Medeltalet anställda vid Uppsala 
universitet ökade med 335 perso-
ner under 2014 och antalet anställ-
da är nu nära 7 000. det framgår 
av universitetets årsredovisning. 

Intäkterna steg med 359 miljo-
ner till 6,3 miljarder medan kostna-
derna ökade med 276 miljoner till 
6,2 miljarder. Sett över en treårs-
period har universitetets omsätt-
ning ökat med omkring en miljard 
kronor. det ekonomiska resultatet 
visar ett överskott på 136 miljoner 
kronor. det sammantagna resulta-
tet är en ökning med 75 miljoner 
kronor jämfört med föregående år.

nytt ansökningssystem 
för forskningsmedel
n I början av året lanserade forsk-
ningsråden Vetenskapsrådet och 
Forte det gemensamma ansök-
ningssystemet prisma. I systemet 
listas samtliga aktuella utlysningar 
från de båda forskningsråden. 
Tanken är att sökande av medel 
ska samla all information som 
behövs för ansökan på ett konto. 
Informationen kopplas sedan till 
den aktuella ansökan oavsett vilket 
forskningsråd som ansvarar för 
utlysningen. 

läs mer på medarbetarportalen: 
mp.uu.se.

Två nya ”Knowledge and 
Innovation communities”
n eIT health – innovationer för  
hälsosamt liv och aktivt åldrande
i konsortiet ingår 52 partners och 90 
associerade partners i 14 länder i Euro-
pa. Huvudkontoret ligger i München.  
i den skandinaviska noden ingår Upp-
sala universitet, kungliga tekniska Hög-
skolan, Uppsala universitet och köpen-
hamns universitet. Övriga noder inom 
Eit Health finns i tyskland, storbritan-
nien, Frankrike, spanien och Benelux-
länderna. 
n eIT raw materials – innovationer  
för nya lösningar kring hållbara  
material 
i konsortiet ingår över 100 partners 
från 22 länder i Europa. Huvud- 
kontoret ligger i Berlin med noder  
i Luleå, Wroclaw, Espoo, Leuven,  
Metz och rom. den administrativa  
delen för den nod där Uppsala universi-
tet ingår ligger i Luleå.

Mats larhed.
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på JoBBeT/ i toKyo, JaPaN

Efter att ha tillbringar höstterminen vid University of 
Tokyo är Thomas Lennerfors tillbaka på Ångströmla-
boratoriet. Här arbetar han som forskare och universi-
tetslektor i industriell teknik vid institutionen för tek-
nikvetenskaper. Det var ett stipendium från STINT, 
stiftelsen för internationalisering av högre utbildning 
och forskning, som gjorde höstens vistelse i Japan möjlig. 

– Vi på institutionen fick information om att man 
kunde söka stipendiet och jag kände direkt att det här 
var något jag ville göra. Det var en ganska lång urvals-
process, men ett drygt halvår innan jag skulle åka iväg 
blev det klart att jag hade fått stipendiet. 

För Thomas Lennerfors som redan var bekant med 
landet och talar japanska blev mötet med den japan-
ska vardagen ingen stor kulturkrock. 

– Min mamma är japanska och jag har bott och ar-
betat i Japan tidigare, men det var otroligt värdefullt 
att få undervisa vid ett så prestigefullt universitet som 
University of Tokyo. 

UnIVersITY oF ToKYo Är ett statligt universitet med 
hårda inträdesprov. Större delen av undervisningen 
bedrivs på japanska, men eftersom ökad internationa-
lisering är ett prioriterat område har man sedan 2012 
utbildningar som ges helt på engelska. 

– Mina tidigare erfarenheter av japanska studenter 
var att de är ganska blyga, men eftersom jag nu under-
visade internationella studenter var stämningen helt 
annorlunda. De var väldigt snacksaliga och jag fick an-
passa min undervisning efter det. 

Livet som lärare vid University of Tokyo visade sig 
ha ganska stora likheter med hur det ser ut vid Upp-
sala universitet, med några undantag. Japanska univer-
sitetslärare förväntas till exempel jobba omkring tolv 
timmar per dag och ofta även helger. 

– Det är en dygd att vara väldigt upptagen i Japan 
och nästan pinsamt att ha luckor i kalendern. Men ef-
tersom jag forskade vid sidan av undervisningen kun-
de jag lägga upp tiden lite mer fritt.

En erfarenhet som Thomas Lennerfors dock gärna 
skulle vilja ta med sig till Uppsala universitet är något 
som man vid University of Tokyo kallade för ”Faculty 
Development Lunch”. 

– Det var veckovisa lunchmöten på 45 minuter där 

fem till tio lärare träffades för att diskutera pedagogik. 
Det kunde handla om hur man skulle utforma kurser 
eller hur man använder sig av nya undervisningsmeto-
der. Det var ett bra format och en möjlighet att ha en 
kontinuerlig dialog om undervisning på institutionen. 

Under sIn TId I Japan har Thomas Lennerfors även 
utforskat ett undervisningsformat som i Japan kall-
las ”zemi”, ett ord som härrör ur det tyska uttalet av 
ordet seminarium. Det innebär att en mindre grupp 
studenter är knutna till en professor eller lärare under 
en stor del av sin studietid.

– Man träffas en gång i veckan och tanken är att 
man i gruppen ska skapa kontinuitet och progression 
från termin till termin, berättar Thomas Lennerfors. 

Mötena ger tillfällen till diskussion i 
ganska fria former och innehållet är inte 
kopplat till en specifik kurs. Utbildning-
en ska ta hänsyn till hela individen och 
formatet kan i viss mån liknas vid våra 
mentorprogram, men med utbildnings- 
och forskningsanknytning. 

Att en termin som lärare utomlands 
ger nya idéer och intryck är något som 
blir tydligt när man pratar med Thomas 
Lennerfors. Men vad ska man tänka på 
innan man tar steget och ger sig iväg? 

– Fundera inte så mycket utan gör det! 
En termin är tillräckligt för att rubba invanda möns-
ter och ge nya perspektiv. Det är absolut värt att ta 
den chansen. Det stipendium som jag åkte på ger även 
möjligheten att ta med sig familjen, vilket jag tycker 
var värdefullt. 

Ett annat tips från Thomas Lennerfors är att utnytt-
ja tiden på plats och våga utmana sig själv. 

– Boka inte in dig på alltför många undervisningstim-
mar utan se till att ha tid för egna projekt. Ta alla chanser 
till kontakter och försök att lära dig språket. Jag träffade 
till exempel en forskarkollega genom min badminton-
klubb. Det finns möjligheter där man minst anar det. 
Josefin svensson

” en TermIn  
UTomLAnds Ger 
nYA perspeKTIV”

FLer mÖJLIGheTer 
TILL InTernATIoneLLA 
UTBYTen VId UppsALA 
UnIVersITeT
erasmus+
Via Erasmusprogrammet kan lärare  
och administratörer ansöka om medel 
för att resa ut i Europa för att undervisa 
eller fortbilda sig. det är också möjligt 
att bjuda in personal från europeiska  
lärosäten för undervisning eller fort-
bildning. det är alltid det sändande  
lärosätet som finansierar utbytet.

erasmus mundus Action 2
Anställda vid universitetet har  
möjligheter att delta i ett internatio-
nellt personalutbyte genom stipendie-
programmet Erasmus Mundus Action 
2. personalutbyte under en månad  
erbjuds i Asien, Sydafrika, Mellanöstern 
eller latinamerika. 

organisation of stay (os)
Anställda vid universitetet kan även 
söka så kallade oS-medel för att till 
 exempel besöka potentiella samarbets-
partners vid andra universitet. 

Mer information samt kontakt-
personer finns på medarbetarportalen: 
mp.uu.se/web/info/undervisa/utbyte/ 
lararutbyte

hUr månGA  
reser UT?
Under läsåret 2013/14 åkte 22  
lärare från Uppsala universitet på  
lärarutbyten. Fem medarbetare åkte  
på personalfortbildning och 15  
medarbetare reste ut med hjälp av 
oS-medel. Under 2014 fick sju anställ-
da ta emot stipendium för att åka på 
personal utbyte genom Erasmus  
Mundus Action 2.

Främjar internationalisering
n Stiftelsen för internationalisering av högre  utbildning 
och forskning, STINT, etablerades 1994 med målet att 
främja internationalisering av svensk högre utbildning 
och forskning. Idén bakom STINT:s program ”Teaching 
Sabbatical” är att skicka ut  anställda vid svenska  
universitet till framstående  lärosäten världen över.  
programmet sätter pedagogiken i fokus och ska verka  
för att förnya utbildningen och skapa nya nätverk.

Som lärare och forskare finns det en rad 
olika möjligheter att resa ut i världen. 
Thomas lennerfors, universitetslektor 
vid institutionen för teknikvetenskaper, 
tog chansen att jobba som lärare  
i Tokyo under en termin.
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Thomas lennerfors,  
universitetslektor vid  
institutionen för teknik -
vetenskaper, har undervisat  
och forskat vid det  
välrenommerade  
University of Tokyo. 

diskussion med studenter i samband 
med en lektion på kursen ”Ethics and 
sustainability in everyday life”. 

Entrén till Komaba campus, University of Tokyo. 
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ForsKnInG

Intresset för flyktingbarn förenar Abdul-
baghi Ahmad och Rebecca Thorburn 
Stern. På doktorspromotionen var de 
båda på plats för att ta emot Martin 
H:son Holmdahlstipendiet.

För Rebecca Thorburn Stern, docent 
i juridik, var det forskningen om asylrätt 
och barns mänskliga rättigheter som led-
de till intresset för barn på flykt.

– De är en utsatt grupp som kan ha 
svårt att hävda sina rättigheter, eftersom 

de ofta ses som objekt och inte subjekt, 
säger hon.

Abdulbaghi Ahmad är docent i barn-
psykiatri och har sedan början av 90-talet 
engagerat sig för flyktingbarn både i Upp-
sala och i flyktingläger i Irak och Turkiet. 

– Just nu pågår det jag brukar kalla 
det tredje världskriget och barnen är de 
största offren. Jag intresserar mig för vilka 
spår händelser under uppväxten sätter 
hos barnen och hur man kan skydda dem.

hAn Kom TILL sVerIGe från Kurdistan 
1982. Då var han redan utbildad barn-
läkare och specialiserade sig på barn-
psykiatri. När de stora flyktingström-
marna från Irak kom 1991 åkte han till 
ett flyktingläger i Turkiet och studerade 
hur barn uppfattar händelser.

– Vår forskning visade på mer likhe-
ter än skillnader hos barn över kultu-
rella och geografiska gränser. Men un-

der uppväxten påverkas de alltmer av 
föräldrarnas uppfostran och omgivning-
ens värderingar.

Han såg också att frånvaron av en eller 
båda föräldrarna är en sårbarhetsfaktor 
som påverkar hur barnen mår psykiskt. 

– De barn som utvecklade posttrau-
matiskt stressyndrom efter massflykten 
1991 i irakiska Kurdistan var de som inte 
hade pappor med sig. 

De föräldralösa barnen klarade sig 
bättre om de levde i en familj eller i en 
familjeliknande miljö, jämfört med om 
de växte upp i barnhem.

– Det är ett skydd om de växer upp 
i en miljö där det finns en familjedyna-
mik, syskon i olika åldrar och familje-
sammanhållning.

I många år har Abdulbaghi Ahmad ar-
betat med kurser i krisbearbetning för 
dem som arbetar i flyktingläger. Just nu 
pågår ett behandlingsprogram för barn 

i ett stort flyktingläger i Kurdistan, där 
barnen får bearbeta negativa tankar och 
känslor.

– Jag kallar det för ett psykiatriskt vac-
cin och vi har sett att det hjälper, men det 
kräver vetenskapliga bevis med forskning 
som vi just håller på och planerar. Sjä-
lens sår, precis som kroppens sår, läker 
bättre när de rensas på smuts, vårdas och 
behandlas med förebyggande vacciner.

ATT FÖrA UT forskningsresultat till prakti-
ker är viktigt även för Rebecca Thorburn 
Stern. Hon är med i Migrationsverkets 
etiska råd, som fungerar som rådgivare till 
myndigheten genom generaldirektören.

– Vi har till exempel diskuterat ålders-
bestämningar av barn och om de kan gö-
ras på ett etiskt sätt. Det känns väldigt 
bra att vara med där och jag upplever 
att vi blir lyssnade på. 

I sin forskning undersöker hon hur 

med fokus på de 
yngsta flyktingarna
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Abdulbaghi Ahmad  
(i traditionell kurdisk dräkt)  
och Rebecca Thorburn Stern  
tog emot Martin H:son  
Holmdahlstipendiet på  
vinterpromotionen. 

När flyktingströmmarna ökar 
i världen är barnen en särskilt 
utsatt grupp. Hur tillvaratas 
deras intressen juridiskt,  
i Sverige och inom EU?  
och hur mår barnen psykiskt,  
när de är på flykt från  
väpnade konflikter? 
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din vetenskapliga artikel  
om riskerna med stor 
mjölkkonsumtion blev den 

23:e mest omtalade i världen år 
2014. Anade du vartåt det barkade 
redan när du såg resultaten?

– Mjölk berör många och vi får i oss 
det dagligdags, så jo, jag förstod att det 
skulle bli stort, men inte så stort. Förkla-
ringen till genomslaget tror jag ligger i 
att mjölk traditionellt kopplats till hälsa 
och så kommer plötsligt en studie som 
pekar på raka motsatsen. Oavsett hur 
man ställt sig tidigare så kan det upple-
vas provocerande.

Hur känns det att se sitt 
namn och arbete överallt?

– Det är naturligtvis roligt, 
även om det med tiden kan infinna sig 
en viss mättnad på att besvara samma 

frågor om och om igen. Mindre posi-
tivt är de forskare, myndighetspersoner 
och näringslivsrepresentanter som ut-
talar sig om studien utan att ha tagit 
del av  materialet. Trots att jag bemött 
långt ifrån alla feltolkningar har jag ändå 
tvingats ägna mycket tid åt att formu-
lera repliker, bland annat fyra i tidskrif-
ten British Medical Journal, där vi pu-
blicerade artikeln.

Kan all debatt och tids-
åtgång få dig tveksam till 
att ta resultaten vidare?

– Absolut inte, forskningens tredje 
uppgift är ett nödvändigt ansvar och ing-
en vinner på att vi stoppar huvudet i san-
den. Inom ett år räknar jag med att inleda 
interventionsstudier huruvida de höga 
halter galaktos vi får via mjölk kan kopp-
las till ökad oxidativ stress och inflam-

mation hos människor på mot svarande 
sätt som vi iakttar hos djur.

Kraftigt ökad risk för  
dödlighet och frakturer, 
är det dags för oss att fylla 

glaset med annat än mjölk?
– Nja, personligen har jag ersatt mjölk 

med yoghurt, men mjölk innehåller 
många viktiga näringsämnen. Man ska 
heller aldrig dra för stora växlar på en 
studie och gör alltid klokast i att invän-
ta fler resultat.
magnus Alsne

nu har den så kallade ”Zennström-
professuren” i klimatledarskap  
tillsatts med klimatforskaren  
doreen stabinsky. Inom human-
iora har antropologen don Kulick 
rekryterats med bidrag från  
Vetenskapsrådet.

Klimatforskaren Doreen Stabinsky blir 
den första gästprofessorn i klimatledar-
skap vid Uppsala universitet, en profes-
sur som finansieras genom en tidigare 
donation från IT-entreprenören Niklas 
Zennström. Hon är professor i global 
miljöpolitik vid College of the Atlantic 
i Bar Harbor, Maine. Förutom forskning 
och undervisning om klimatförändring-
ens konsekvenser är hon rådgivare till en 
rad regeringar och internationella miljö-
organisationer. Hon tillträdde sin profes-
sur den 1 februari. 

Den tioåriga gästprofessuren, där en 
ny professor inbjuds varje eller vartan-
nat år, knyts till Uppsala Centrum för 
hållbar utveckling (CSD), en del av in-
stitutionen för geovetenskaper. 

Det planeras redan för en rad akti-
viteter under 2015 i samråd med Do-
reen Stabinsky. Bland annat kommer 
hon att delta som en av universitetets 
representanter i nästa viktiga interna-
tionella klimatmöte i Paris i december.

Don Kulick, professor i antropologi, kom-
mer att leda ett brett tvärvetenskapligt 
forskningsprogram med både humanis-
ter och samhällsvetare för att belysa hur 
vi bättre kan förstå utsatthet och sår-
barhet i förhållande till människor, djur 
och miljön. 

– Don Kulick är en mycket framstå-
ende forskare inom såväl kulturantro-
pologi som språkvetenskap och genus-
vetenskap. Han är också en fenomenalt 

skicklig och entusiasmerande lärare, sä-
ger Maria Ågren, prodekan för histo-
risk-filosofiska fakulteten vid Uppsala 
universitet.

Forskningsprogrammet ”New Per-
spectives on Vulnerability” knyter an 
till pågående forskning vid institutio-
nen för kulturantropologi och etnologi. 
Bidraget från Vetenskapsrådet sträcker 
sig över tio år.
Annica hulth

toppforskare  
 rekryteras till Uppsala

FYrA FråGor TILL KArL mIchAëLsson 
professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper

Nya rön om  
mjölk överraskar
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doreen Stabinsky blir den första gästforskaren i klimatledarskap.

folkrätten, EU-rätten och den svenska 
rätten förhåller sig till varandra. Just 
på flyktingområdet är det komplext, 
för folkrätten ger alla rätten att söka 
asyl medan EU-rätten sätter grän-
ser. Särskilt drabbar det romer, som 
har flytt från svåra omständigheter.

– Romerna är en extremt sårbar 
grupp som utsätts för strukturell dis-
kriminering. Om de inte hade varit 
EU-medborgare hade det i många fall 
med stor sannolikhet gällt som grund 
för asylskäl. Jag har skrivit särskilt om 
gruppen romer och hur rätten att 
söka asyl inom EU bör luckras upp.

I moTIVerInGen TILL sTIpendIeT står 
att båda har engagerat sig för mänsk-
liga rättigheter, långt utöver vad som 
krävs i deras tjänst. På frågan ”varför” 
svarar båda att de vill göra nytta och 
sprida kunskap.

– Migration är en av vår tids största 
frågor och det är otroligt viktigt att 
öka kunskapsnivån hos de som ar-
betar med att avgöra om människor 
ska få stanna, säger Rebecca Thor-
burn Stern. 

– Att söka asyl är en grundläggan-
de mänsklig rättighet. Inte minst i da-
gens politiska läge är det viktigt att 
betona att det handlar om rättighe-
ter. Det är inte i första hand en po-
litisk fråga utan Sverige har ett åta-
gande att uppfylla.
Annica hulth

stipendiater
n Martin H:son Holmdahlstipendiet 
för främjande av mänskliga fri- och 
rättigheter instiftades av universite-
tet 2003. Stipendiet tilldelas ”en an-
ställd inom universitetet, en grupp 
av sådana anställda, en student, el-
ler en grupp av studenter, som har 
gjort insatser för att främja mänskli-
ga fri- och rättigheter. Stipendiater-
na får tillsammans 25 000 kronor.



reporTAGe

TrÄnInG, 
TenTA,  
TÄVLInG…

det blir färre besök  
på nationen, men studierna 

hinner carl Nyström och 
Maria Schoeps med.

14

tExt Annica Hulth 
Foto Mikael Wallerstedt     

nU KAn deT BLI LÄTTAre ATT LÄGGA pUssLeT 
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TT sKYndA sIG Från tentan till den viktiga match-
en och missa föreläsningar på grund av träning är 
vardag för Carl Nyström. Han är snart klar med 
sin lärarexamen och lagkapten i Sirius fotbolls-
lag i superettan. Under hela sin studietid har 
han satsat 100 procent på fotbollen och 100 
procent på studierna och vill gärna rekom-
mendera andra att göra samma sak.

– Visst, man kan inte gå på nation lika 
ofta och kanske missar man nollningen. 
Men man får det bästa av två världar – 
studentvärlden och idrottsvärlden. Fram-
för allt får man kämpa för något och 
bli bättre.

För honom är utmaningen att all 
träning sker på dagtid och därför 
krockar med schemat på lärarpro-
grammet.

– Det blir mycket självstudier då jag får lägga upp 
tiden själv. Ibland har jag träning både klockan 10 och 
15 och då blir det inte mycket tid över, konstaterar han.

– Det jag gått miste om är att plugga tillsammans i 
grupp. Men det här är en livsstil man väljer, jag skulle 
inte klara mig utan det. Det är det bästa som finns att 
träna och vara med kompisarna. Att plugga är ett bra 
sätt att utnyttja tiden som blir över – för tiden finns 
där, det är bara att köra!

UppsALA UnIVersITeT GÖr JUsT nu en satsning på stu-
denter som idrottar på elitnivå. Eva Söderman, chef 
för enheten för studie- och karriärvägledning, är ord-
förande för en arbetsgrupp som fått i uppdrag från 
rektor att undersöka hur stödet till elitidrottande stu-
denter kan utvecklas. 

I Uppsala utövas massor av sporter: bandy, ishock-
ey, fotboll, badminton, tennis, brottning, curling, med 
mera ... men hur många studenter är egentligen ak-
tiva på elitnivå?

För att ta reda på det gick en enkätundersökning ut 
till universitetets studenter och stadens alla idrotts-
klubbar. Den riktade sig till studenter som tränar på 
elitnivå, men också till studenter med ambitionen att 
bli elitidrottare eller som varit det och avbrutit sin 
elitidrottssatsning.

Svar kom in från 94 studenter, varav 90 procent 
studerade på heltid.

– Det visar att det fungerar för många att kombine-
ra idrott och studier, säger Eva Söderman. 

De elitidrottande studenterna blir antagna enligt 
samma förutsättningar som övriga studenter men stö-
det under studietiden kan förbättras. 

– Många studenter vill ha större flexibilitet vad gäl-
ler studietakt, examination och obligatoriska studietill-
fällen. De efterlyser också en kontaktperson, antingen 

att idrotta på elitnivå och samtidigt 
studera på heltid – är det verkligen 
möjligt? Ja, det fungerar för många 
redan i dag. men med olika typer 
av stöd kan det bli lättare. det visar 
ett förslag som nyligen har lagts 
fram för rektor.
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centralt eller på institutionen, som de kan diskutera 
med och få förståelse för sin situation. 

Nu är arbetsgruppen klar med ett förslag till rekom-
mendationer och arbetsrutiner för stödet till elitidrot-
tande studenter vid Uppsala universitet. Förslaget har 
varit ute på remiss och snart ska rektor fatta beslut.

– Studenterna ska känna att det finns ett stöd från 
universitetet. De ska bli väl bemötta och få möjlighet att 
kombinera studier och elitidrott, säger Eva Söderman.

Bland annat föreslås att elitidrottare ska kunna sluta 
avtal om ”elitidrott och studier”. I avtalet ingår olika 
typer av stöd som studievägledning, anpassad studie-
gång, flexibla examensformer och tillgång till mentorer. 

en AnnAn eLITIdroTTAnde sTUdenT är Maria Schoeps,  
som tränar innebandy i FBC Uppsala i högsta serien. 
Hon har studerat geovetenskap i två år och har en 
termin kvar. Fördelen för henne är att träningen sker 
på kvällstid, fem gånger i veckan och med en eller två 
matcher i veckan.

Det krävs en hel del planering. Till exempel när hon 
har kemilabbar som håller på till klockan fem.

– Om jag då har träning klockan halv sex gäller det 
att hinna äta emellan. Jag måste ha med mig mellan-

mål som jag förbereder kvällen innan eftersom vi bör-
jar redan klockan åtta.

Även om det är stressigt uppväger fördelarna, tyck-
er Maria Schoeps.

– Har jag haft en jobbig dag på universitetet går jag 
och tränar och tänker på annat, träffar mina kompisar. 
Jag får den sociala biten samtidigt med träningen. Om 
det går lite sämre i idrotten kan man trösta sig med 
att det går bättre i studierna och tvärtom. Det är bra 
för självförtroendet.

Carl Nyström håller med.
– Det är skönt att komma bort både från plugghet-

sen och idrottshetsen. Man kan fokusera på något an-
nat ett tag, inte bara stressa upp sig inför matchen el-
ler tentan i morgon.

Hur ofta krockar idrotten med studierna?
– Det händer varje vecka. Det är seminarier och fö-

reläsningar som jag inte hinner gå på, en tenta jag mis-
sar och får ta som omtenta. Fotbollen kommer alltid 
först! Tränaren accepterar inte att vi är borta. Många 
lärare har ingen koll och jag har ofta behövt förklara 
för läraren vad det innebär att träna på elitnivå, säger 
Carl Nyström.

har jag haft en  
jobbig dag på  

universitetet går jag och  
tränar och tänker på an-
nat, träffar mina kompisar.  
Jag får den sociala biten 
samtidigt med träningen. 

reporTAGe

”det jag gått miste om är att 
plugga tillsammans i grupp. Men 
det här är en livsstil man väljer, 
jag skulle inte klara mig utan 
det”, säger carl Nyström.

hur gör andra universitet?
n Frågan om elitidrott och studier är aktuell vid de 
flesta stora universitet och högskolor i Sverige. 
n Umeå universitet sluter elitidrottsavtal med stu-
denterna där det specificeras vad universitetet har 
för åtaganden och vad som är studentens.
n Vid KI och KTH är det Sport campus Sweden 
som antar studenterna till elitidrottsprofilen och 
det är de som sluter avtal med lärosätet om stu-
denternas studiemiljö.
n linköpings universitet riktar sig också till eliti-
drottande studenter i sin marknadsföring. Göte-
borgs och lunds universitet står i startgroparna 
för sina satsningar i samarbete med andra näralig-
gande högskolor.

Idrottsvänligt lärosäte
n Uppsala universitet är ett av 13 lärosäten som 
har fått ställning som ”idrottsvänligt lärosäte” 
av Riksidrottsstyrelsen. det innebär bland annat 
 möjlighet att anpassa sina studier för att kombine-
ra dem med elitidrott, men också särskilda intres-
sen som enskilda specialidrottsförbund har vad 
gäller  geografisk placering, akademisk inriktning 
och profilering. 
n Nyligen utsågs Sveriges tre första Riksidrotts-
universitet, med anpassade studier för elit-
idrottare, lärarutbildning i ämnet specialidrott och/
eller tränarutbildning samt praktiknära forskning:
l Umeå universitet
l  Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)  

tillsammans med Kungliga Tekniska  
högskolan (KTH) 

l  Göteborgs universitet i kombination med  
chalmers Tekniska Högskola 
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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. 

Fo
to

: M
ik

a
EL

 W
a

LL
Er

st
Ed

t

Fo
to

: M
ik

a
EL

 W
a

LL
Er

st
Ed

t



Aktuellt/lxxxxxxxn

universen 1 — 201518

tIll sIst
nAmn som nÄmns

n christel Bergström, forskare  
vid institutionen för farmaci, 
och Fredrik swartling, forskare 
vid institutionen för immuno-
logi, genetik och patologi, till-
delades drygt 1,5 miljoner euro 
vardera när European research 
Council delade ut 2014 års 
ErC starting Grants till yngre  
lovande  forskare i december 
förra  året. 
n peter Wallensteen, senior-
professor vid institutionen för 
freds- och konfliktforskning, har 
utnämnts till medlem i den råd-
givande församlingen för det 
nyinrättade European institute 
of Peace (EiP).
n sex unga forskare vid Uppsa-
la universitet får 280 000 kro-
nor var från Hjärnfonden för att 
ägna sig åt hjärnforskning inom 
områdena Parkinsons sjukdom, 
sömn, smärta, belöningssys-
temet och ätstörningar. Upp-
salastipendiaterna är emma 
 Arvidsson, Jonathan ceder-
naes, marina Franck,  camilla 
Lööv, Karin nordenankar och 
mathias rask-Andersen.
n Kerstin Jacobsson, tillförord-
nad universitetsdirektör, har ut-
setts till departementsråd och 
chef för universitets- och hög-
skoleenheten vid Utbildnings-
departementet. Hon tillträder 
sin befattning den 1 maj 2015. 
n Annika sundås Larsson, 
projektchef vid byggnads-
avdelningen, har utsetts till  
tillförordnad byggnadschef  
vid universitetet.

n henry ohlsson, professor  
i nationalekonom, utseddes  
i slutet av förra året till ny leda-
mot i riksbankens direktion.

på GånG
9–27/2. Is i barockträdgård en.  
välkommen på skridskoåkning 
framför pelartrappen till orang-
eriet, Botaniska  trädgården, 
Uppsala.  isen spolas om vädret 
tillåter.
17–22/2. sportlov på evolu-
tionsmuseet. träffa superhjälte-
djuren på Evolutionsmuseet 
Paleontologi under sportlovet. 
sportlovsöppet tis–fre 13–16, 
lör–sön 11–15. 
18–22/2. sportlov på museum 
Gustavianum. Upptäck museet 
med våra studentguider. vad 
är det för spännande föremål vi 
har samlat på? nya teman och 
pyssel varje dag kl 14–16.
21/2. Vansinne – en temadag 
om galenskap genom histo-
rien. synen på galenskap har 
förändrats genom historien. 
Forskare diskuterar och vi-
sar porträtt ur myntsamling-
en av galna härskare. Museum 
Gustavianum  kl 12–16.
26/2. 2015 års hugo Valentin-
föreläsning. the new Empires 
of violence 1930–1950: Global 
Perspectives on the decades of 
Mass violence. Föreläsare: Pro-
fessor dieter Pohl, klagenfurts 
universitet, Österrike. Universi-
tetshuset, sal iv kl 17.
26-27/2. celsius-Linnéföre-
läsningarna med symposium. 
Forskarna dan Mckenzie och 
Jennifer doudna tillhör de främ-
sta i världen inom geologi res-
pektive biologi. På torsdagen 
håller de varsin föreläsning i 
the svedbergsalen på Biome-
dicinskt Centrum och på freda-
gen deltar de i en seminariedag 

i siegbahnsalen på Ångström-
laboratoriet på temat ”vikten av 
grundforskning för samhället – 
några exempel”.
28/2. skatter från samling-
arna. Museum Gustavianums 
föremålsantikvarier har valt ut 
tio föremål från samlingarna. 
varje föremål har en egen his-
toria som nu berättas för första 
gången på mycket länge med 
start den 28 februari. 
1/3. Victoria i jord. var med vid 
sådden av jättenäckrosen. Lär 
dig mer om vattenväxternas 
giganter på visning i tropiska 
växthuset, Botaniska trädgår-
den, Uppsala, kl 13. 
9/3. Blue monday med 
 (Barock)ensemblen och la 
 capella. värd: stefan karpe. 
Universitetsaulan kl 16.45.
14/3. Konsert med Ucd symp-
hony orchestra från dublin. 
Universitetsaulan kl 15.
18/3. Lunchseminarium om ny-
heter i studentportalen. anmäl 
dig senast två dagar före semi-
nariet. alla seminarier är kost-
nadsfria och sänds via video-
konferens till Campus Gotland. 
Blåsenhus Laborativa lärosalen 
(10:203), campus Blåsenhus,  
kl 12.30.
24/3. Workshop om inklude-
rande undervisning. informa-
tion om stöd, ramverk och rikt-
linjer samt diskussion kring 
pedagogiska förhållningssätt. 

Laborativa lärosalen på Campus 
Blåsenhus, samt via länk i sal 
n23 på Campus Gotland,  
kl 9.15–12. skicka din an mälan 
till samordnare@uadm.uu.se 
 senast den 20 mars. 
26–27/3. Aktiv studentmed-
verkan-dagarna. Workshops, 
seminarier och föreläsningar 
där internationella gäster till-
sammans med studenter och 
lärare från Uppsala universitet 
inspirerar och informerar.  
kl 9–17.  

aktivstudent medverkan.
uadm.uu.se
28/3. promenadkonsert  
med Brahms. kungliga  
akademiska kapellet  
framför Brahms första symfoni.  
Mötesplats treklangen, 
Gottsunda, kl 13. Universitets-
aulan kl 18. 
7/4. hindemiths oktett.  
Medlemmar ur kungliga  
akademiska kapellet spelar  
Hindemiths oktett. Musicum, 
kyrkogårdsgatan 4, kl 20.
13/4. Blue monday med  
Uppsala University  
Jazz orchestra.  
värd: Ulf Johansson Werre.  
Universitetsaulan kl 16.45. 

hÄLsA
drop-in träning på campus 
1477. Ingen föranmälan,  
kostnadsfritt för anställda  
vid Uppsala universitet.
Funktionell träning
Måndagar 11.15–12, lilla  salen, 
Campus1477 science park.
pilates och mindful
tisdagar 11–12, lilla salen,  
Campus1477 Blåsenhus.
Gympa
tisdagar 16.30–17.25, stora 
 salen – halvsal 1, Campus1477 
Blåsenhus.
Zumba
torsdagar 11–11.45, lilla  salen, 
Campus1477 science park.
Yoga 
Fredagar 7.30–8.30, lilla salen, 
Campus1477 Blåsenhus.

campus1477.se/ 
friskvardstraning/

one stop shop for International staff
n All international staff are cordially invited to 
a one Stop Shop event held in the University 
Main Building. You will meet representatives 
from the Migration Board, the Tax Agency, the 
Social Insurance Agency, the Swedish public 
Employment Service, Uppsala Municipality, 
Nordea Bank, Swedbank, etc.
tiME and PLaCE: University Main Building, 
Tuesday 10 March, 2015, 16 – 18.

Uppsala University offers a guided tour 
about the University History led by the Uni-
versity Guide Mikael Norrby. The tour starts at 
16.15 and 17.15. Meeting point is in front of the 
Grand Auditorium.  
ContaCt: For further information about the 

one Stop Shop, please contact the Internatio-
nal Faculty and Staff Services at Uppsala Uni-
versity: ifss@uadm.uu.se

scicafé - fika med en forskare 
n Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har inlett ett samarbe-
te med Folkuniversitetet och café Hamncentralen i Uppsala där 
forskare och doktorander får möjlighet att sprida och diskutera 
sin forskning. Forskaren håller ett föredrag på cirka 30 minuter, 
följt av diskussion och frågestund. Scicafé genomförs på ons-
dagar kl 17-20.

viLL dU vara MEd? Skicka en kort beskrivning av dig och ditt 
forskningsområde, det ämne som du vill berätta om samt vilket 
datum du kan vara med till: tobias.blom@uadm.uu.se.

UTLYsnInG

projektmedel  
för pedagogisk  
utveckling
n I syfte att stödja pedago-
giskt utvecklingsarbete vid 
Uppsala universitet utlyser 
enheten för kvalitetsutveck-
ling och universitetspe-
dagogik projektmedel för 
verksamhetsåret 2016.

Utlyst belopp är 500 000 
kr. Summan kommer att 
fördelas mellan flera projekt 
där varje beviljat projekt 
tilldelas maximalt 100 000 
kronor. 

Sista dag för ansökan om 
projektmedel är den 27 mars 
2015.

Mer information och in-
struktioner finns på medar-
betarportalen: mp.uu.se/
web/info/undervisa/pedago-
gisk-utveckling/utvecklings-
projekt/projektmedel

Frågor kring utlysningen 
och projektmedlen ställs  
till Svante Axelsson,  
svante.axelsson 
@uadm.uu.se,  
tel: 018-471 15 96.

medel för aktiv  
studentmedverkan
n I år finns det även 
 möjlighet att söka medel  
om 100 000 kronor från 
rektors särskilda medel för 
projektet  ”Vidareutveckling 
av aktiv studentmedverkan 
vid  Uppsala universitet”. 

läs mer:  
aktivstudentmedverkan.
uadm.uu.se/projektmedel

27 MARS
Sista dag för  

ansökan om projekt-
medel för pedagogisk 

utveckling.

100 000 
KRoNoR

Ansök för projektet   
”Vidareutveckling  
av aktiv student-

medverkan”.
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1 Varför började du studera 
 historia? 

– Jag kan inte minnas att det 
fanns en tid när jag inte älskade his-
toria. När jag var liten brukade jag 
leka att mina dockor var Henrik 
VIII:s sex fruar och min mamma 
fick göra om min barbiedocka till 
Elisabet I. Jag tyckte också mycket 
om att lyssna när min mormor och 
hennes systrar berättade om hur 
det var att arbeta i textilfabrikerna 
i början av 1900-talet. Det lade nog 
grunden till mitt intresse för social- 
och genushistoria.
2 Vad forskar du om?  

– Jag är intresserad av social-, 
genus- och kulturhistoria, och i 
synnerhet 1700-talet. Mitt arbete 
handlar ofta om vardagslivets ma-
teriella och sociala aspekter. Just nu 
forskar jag bland annat om ”reputa-
tion management”, hur kvinnliga 
konstnärer på 1700-talet skapade 
sig ett eget varumärke utan att sam-
tidigt förlora anseendet. Jag är också 
väldigt intresserad av modehistoria.
3 I Storbritannien är du en väl-
känd tv-profil, hur gick det till? 

– Radion hörde av sig när min 
första bok publicerades, och när 
min andra bok kom ut tog BBC 
kontakt och ville göra ett program 
baserat på boken. Att göra tv-pro-
gram ger mig möjligheter att nå en 
helt ny publik samtidigt som jag får 
se fantastiska historiska platser. 
4 Hur känns det att bli heders-
doktor vid Uppsala universitet?

– Jag är otroligt glad och hedrad. 
Det känns fantastiskt spännande att 
få vara med vid ceremonin i  aulan 
och som modehistoriker har jag 
noga studerat hur man bör klä sig. 
Jag vill passa in men också se bra 
ut. Det känns också extra hedrande 
 eftersom jag är så imponerad av 
Uppsala universitet. 
Josefin svensson 

Har alltid  
älskat historia

hALLå dÄr  
aManda viCkErY, 
professor i tidigmodern historia vid 
Queen Mary University of london 
och nyinstallerad hedersdoktor vid 
Uppsala universitet

Universitetet sätter 
upp West side story
Under året ska Uppsala universitet 
producera musikalen West side 
story inom ramen för samverkans-
projektet ”den goda staden”. Tio 
föreställningar är planerade med 
premiär den 5 november. 

Universitetet har precis inlett sin tredje 
satsning på musikteater. Efter operafö-
reställningarna Tosca 2008 och Othello 
2010 är det nu dags för West Side Story. 
Musikalen är en del av ett kultursamver-
kansprojekt benämnt ”Den goda staden”. 

– Vid Uppsala universitet pågår forsk-
ning relaterad till städers utveckling inom 
en rad olika ämnesområden. Det här är 
en möjlighet att lyfta det arbetet och ska-
pa möten mellan vetenskap och allmän-
het, säger Anders Malmberg, prorektor. 

Uppsala universitets symfoniorkester 
Kungliga Akademiska kapellet med di-
rigenten Stefan Karpe utgör stommen i 
uppsättningen tillsammans med regissö-
ren Dan Turdén och producenten Anna 
Liv Jonsson. På scenen ska en blandning 
av professionella och amatörer tillsam-
mans utgöra ensemblen. För att hitta ta-
langer med olika bakgrunder kommer 
provsjungningar att arrangeras i Umeå, 
Göteborg och Uppsala under mars månad. 

– Universitetets ingång i projektet 
handlar om att skapa möten. Vi behö-

Uppsala universitets telefonister 
har vunnit första pris i sm i tele-
foni och service i klassen mellan 
4 000 och 8 000 anknytningar. 
priset delades ut vid en ceremoni 
den 22 januari. 

– Det känns jättebra. Vi har verkligen 
jobbat för det här och vi är ett bra team 
som har roligt tillsammans, säger Harriet 
Brunnberg, telefonist och receptionist. 

För att utse vinnaren har en växelmät-
ning genomförts där telefonisterna tagit 
emot omkring 200 samtal från anony-
ma undersökare. Samtalen har handlat 
om allt från att bli kopplad till en viss 
anknytning till att lösa mer komplice-

rade ärenden och lotsa fram kunden till 
rätt person. 

Harriet Brunnberg tror att det fram-
för allt är bemötandet som gett resultat.

– Det märks ju direkt om den som 
svarar är intresserad, glad och hjälpsam, 
säger hon.

Personalen i växeln deltog i tävling-
en även förra året, och kom då på fjär-
de plats. Sedan dess har de jobbat hårt 
med att förbättra sitt arbete och peppat 
varandra på vägen.

– Vi har till exempel små lappar på 
våra datorskärmar där vi påminner var-
andra om att avisera vem vi kopplar kun-
derna till. Det är kul att arbetet har gett 
resultat, säger Harriet Brunnberg.

Priset tilldelas hela växeln som för-
utom Harriet Brunnberg består av Lena 
Andersson, Lena Arnland, Rose-Marie 
Eversdijk, Malin Gustafsson, Kerstin 
Neijd och Pernilla Nordelind. 

Tävlingen arrangeras sedan år 2000 
av företaget Q Survey.
Josefin svensson

ver därför en bredd i ensemblen för att 
skapa dessa möten, säger Margaretha 
Andersson, chef för avdelningen för mu-
sik och museer vid Uppsala universitet.

Budgeten för uppsättningen ligger på 
sex miljoner kronor, där universitetets 
del utgör en tredjedel. 

– Vi har ju ett samverkansuppdrag 
och det här är ett projekt som kommer 

många till del. Pengarna kommer från 
avkastningen från donationsmedel, vi 
konkurrerar alltså inte om medel som 
är avsatta för forskning och utbildning, 
säger Margaretha Andersson. 

Diskussioner med externa aktörer på-
går kring finansieringen av de återståen-
de fyra miljonerna. 
Josefin svensson

” Vi brukar säga att studenter från  
Uppsala universitet är drivna, med engagemang,  
entreprenörskap och djupa kunskaper.”
JohAn sÖdersTrÖm, Vd, ABB.
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SM-guld  
i telefoni  
och service

Kungliga Akademiska kapellet med dirigent Stefan Karpe medverkar i 
uppsättningen av West Side Story. premiären är planerad till den 5 november  
i Svandammshallarna i Uppsala.

prisutdelning i SM i telefoni och kund-
service. Från vänster: Harriet Brunnberg, 
pernilla Nordelind, Rose-Marie Eversdijk 
och Kerstin Neijd.

prismotivering
n ”den här organisationen kan ge svar 
på tal i en positiv anda. Trots en mång-
facetterad verksamhet som ibland kan 
vara svår att få grepp om, lotsar tele-
fonisterna de inringande vidare på ett 
enastående sätt.”



proFILen 
/ torsteN gordh

VId smÄrTcenTrUm på Akademiska sjukhuset tar man 
emot patienter med olika typer av smärtproblem. Det 
kan vara allt ifrån nyopererade patienter som har myck-
et ont till cancerpatienter och personer med långvarig 
smärta i nacke och rygg. 

– Som smärtläkare ser man varje dag saker man inte 
begriper. De frågeställningar jag möter i mitt arbete 
har stimulerat min forskning och gett mig nya idéer 
och impulser.

En studie som fått stor internationell uppmärksam-
het är imaging-projektet där Torsten Gordh tillsam-
mans med forskare vid Uppsala Berzelii Center kun-
nat visa att det faktiskt går att avbilda processer som 
orsakar smärta. 

– Det här har inte varit möjligt tidigare. Genom att in-
jicera en substans i kroppen och sedan ta bilder med 
hjälp av en PET-kamera kan vi nu synliggöra smärt-
processer som inte syns på vanliga röntgenbilder, be-
rättar han. 

PET står för positronemissionstomografi och är en 
teknik som skapar bilder av kroppens struktur och 
funktion. 

– Den nya tekniken öppnar för en djupare förståel-
se av smärta och ger stöd till smärtpatienternas egna 
berättelser. Den har också betydelse för vilken typ av 
behandling man sätter in, säger Torsten Gordh. 

Imaging tar avstamp i forskning som genomfördes 
för 15 år sedan. Då använde man substansen deprenyl 

Vill bidra till en 
djupare förståelse 
av smärta
torsten gordh är sveriges första professor i klinisk  
smärtforskning. i mitten av februari presenterade han de  
senaste rönen inom smärtforskningen vid den internationella 
vetenskapskonferensen aaas i san Jose, Usa.

Torsten Gordh är professor 
i klinisk smärtforskning vid 
institutionen för kirur-
giska vetenskaper, Uppsala 
universitet. Han är också 
överläkare och verksam-
hetschef vid smärtcentrum 
på Akademiska sjukhuset. 

och PET-tekniken i en studie kring neurologiska ska-
dor. De bilder man tog fram visade en intressant bi-
effekt där lederna hos patienter med ledbesvär lystes 
upp till följd av injektionen av deprenyl. 

– Vi provade den här metoden när vi tittade på nack-
skador i ett senare projekt och upptäckte att områdena 
där patienten hade ont lystes upp. Det var första gång-
en vi lyckades avbilda en smärtgenererande process. 

ArBeTeT med ATT sÄKrA metoder för att avbilda smärt-
processer har sedan dess gått vidare. Bland annat ge-
nom en uppmärksammad studie på initiativ av smärt-
läkaren och forskaren Magnus Peterson som studerat 
smärta i samband med tennisarmbåge. 

– Vi har nu fyra studier som pekar åt samma håll. 
Imaging är fortfarande väldigt nytt och dyrt att genom-
föra, men jag tror på den här tekniken.

Forskningen bygger på ett nära samarbete mellan 
universitetet och Uppsala Berzelii center, ett strate-
giskt forskningscenter finansierat av Vinnova och Ve-
tenskapsrådet. 

– Våra kompetenser befruktar varandra. Jag vet själv 
inte hur man startar en PET-kamera, men jag kom med 
initiativet och har stor kunskap om smärtpatienter. 

en AnnAn deL AV Torsten Gordhs forskning är inriktad 
på att hitta metoder för att klassificera olika smärttill-
stånd med hjälp av biomarkörer. Här samarbetar han 
med forskare från bland annat farmaceutiska fakulte-
ten och institutionen för analytisk kemi.

– När det gäller andra typer av sjukdomar kan man 
ta ett blodprov och se var felet ligger. Det är ingenting 
som funnits inom smärtområdet, men om vi kan hit-
ta en biologisk diagnosticeringsmetod kan det öppna 
för nya möjligheter. Jag är övertygad om att vi kan nå 
längre inom smärtforskningen. 
Josefin svensson

professor i klinisk 
smärtforskning 
n Namn: Torsten Gordh 
n ålder: 63 år 
n Familj: Fru och två barn. 
n aktuell: presenterade 
imaging-projektet vid ve-
tenskapskonferensen AAAS 
Annual Meeting i San Jose, 
USA. The American Associ-
ation for the Advancement 
of Science (AAAS) håller 
varje år en internationell 
konferens där nyheter och 
trender inom forskning och 
forskningskommunikation 
presenteras. Årets tema var 
”Innovations, Information, 
and Imaging”. 
n Vad gör dig glad: Att pro-
menera i Stadsskogen och 
längs Mälarens strand med 
min hustru, arbeta med min 
träbåt och träffa vänner. Att 
samarbeta med unga fors-
kare och doktorander ger 
också glädje och energi.
n Vad gör dig arg:  
Överdriven byråkratisk nit. 
n senaste lästa bok: Bortom 
den västra horisonten: lun-
kentuss klassiska världsom-
segling av Gunnar dahlgren 
och dag Ekholm. 
n motto: If there’s a will, 
there’s a way. Fo
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