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Vi vet att extremism
frodas i en icke-demo
kratisk miljö med ekonomiska
problem och korruption.
Genom att jobba för bättre
ekonomisk fördelning och
motarbeta korruption
kan den förebyggas.

”Nu är det viktigt
att politikerna
accepterar vår
inbjudan och att
vi inleder en
dialog om vägen
framåt.”

Terminen har kommit halvvägs
och verksamheten är i full gång.
En ny regering har tillträtt och vi
har bjudit in EU-parlamentariker,
regionens riksdagspolitiker och
nya ministrar till oss. Ledningsgruppen har också skrivit ett
öppet brev till vår nya minister
för högre utbildning och forskning – Helene Hellmark Knutsson. I brevet står att vi uppskattar
att den nya regeringen ser forskning som en viktig och långsiktig
verksamhet. Dessutom skriver vi
att det är rätt tänkt att prioritera basanslagen till forskning och
att satsa på grundutbildningen,
både vad gäller kvantitet och kvalitet. Under många år har universitetet drivit dessa frågor och det
är bra att regeringen ser hur viktiga de är. Men det finns ris bland
rosorna. Vi är bland annat kritiska till neddragningar av stipendier och oroade över
att regeringen i budgetpropositionen har föreslagit
att samgåendemedel som vi idag får för att utveckla verksamheten på Gotland dras in. Detta trots att
de själva lovordar verksamheten och samgåendet. Ett
annat dåligt genomtänkt förslag är att dra in anslag
en till Medelhavsinstituten. Nu är det viktigt att
politikerna accepterar vår inbjudan och att vi inleder
en dialog om vägen framåt.
Under hösten slår universitetet upp dörrarna för
ett kontor i Hanoi. Nu ska studenterna i regionen
hitta vägen till oss. Vi är ett universitet med bred internationell förankring. Det är en del av vår identitet
och den ska vi värna. Jag ser fram emot att vara med
på invigningen.
Flera artiklar i detta nummer handlar om att nå ut
i världen och ut i samhället. Verksamheten ska vara
så synlig och välkänd som möjligt. Det är viktigt för
demokratin och samhällsutvecklingen och det är viktigt för oss själva. Genom att berätta för andra tvingas vi formulera och placera vår verksamhet i större
sammanhang. Det är nyttigt.
Nobelpristagarna är utsedda och flera har redan
tackat ja till att besöka Uppsala. Anteckna den 13 december i kalendern redan nu och kom ihåg att dyka
upp på våra Nobelföreläsningar. Vi ses där.

Mohammad Fazlhashemi,

Professor i islamisk teologi och filosofi, sid 16

Eva Åkesson
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i korthet
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Uppsala universitet
klättrar i världsrankning
n Uppsala universitet avancerar

till plats 98 från plats 111 i Times
Higher Educations World University
Rankings 2014-15. Förutom Uppsala universitet finns två svenska
universitet med på topp 100-listan:
Stockholms universitet på en delad
plats 98 och Karolinska institutet på
plats 44.
www.timeshighereducation.co.uk
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AV ÅRETS NOBELPRISTAGARE
HAR REDAN TACKAT JA TILL ATT
HÅLLA NOBELFÖRELÄSNINGAR
VID UPPSaLA UNIVERSITET.

Regnet till trots hade
en liten skara åskådare
samlats för det historiska
första spadtaget. Det
nya förvaltningshuset
ska enligt planerna stå
färdigt 2017.

Första spadtaget
för Segerstedthuset
Så har bygget av Uppsala universitets nya förvaltningshus påbörjats.
Den 8 oktober togs det symboliska
första spadtaget och veckan efter
rullade grävskoporna in.
Det är en av oktober månads regnigaste
förmiddagar, men ett snabbt uppspänt
partytält och varm dryck har ändå lockat en mindre publik. Med breda leenden
och ett stadigt grepp om den treskaftade
spaden tar rektor Eva Åkesson tillsammans med Kerstin Lindberg Göransson,
vd för Akademiska Hus och Svante Hag-

man, vd för NCC Construction Sverige,
det första spadtaget för Segerstedthuset.
– Det nya förvaltningshuset kommer
att ligga vid kunskapens väg mitt i universitetet. Med Segerstedthuset vill vi
samla administrationen i ett öppet och
välkomnande hus som ska vara tillgängligt för besökare, allmänhet och studenterna, säger rektor Eva Åkesson.
Det nya huset har fått sitt namn efter
Torgny T:son Segerstedt, tidigare rektor
vid Uppsala universitet under åren19551978. Planeringsarbetet kring huset inleddes redan 2007 och Ann Fust, universi-

Ny service för internationella
medarbetare och stipendiater
n Sedan den 1 september finns en ny

universitetsgemensam funktion för
internationella medarbetare och stipendiater – International Faculty and Staff
Services (IFSS).
– Med den här nya tjänsten vill vi

erbjuda stöd till institutionerna, som
är de som har huvudansvaret för gäst
forskare, lärare och doktorander. Det
kan handla om allt från bostäder och
dagisplatser till uppehållstillstånd,
försäkringar och pensioner, säger

tetsdirektör, har varit delaktig i processen
ända sedan hon tillträdde som universitetsdirektör 2008.
– Det känns otroligt roligt att stå här
idag, vi är många som har jobbat hårt
med detta. Universitetet, forskningen
och utbildningen utvecklas hela tiden
och det gör också administrationen. Nu
får vi ett hus som är anpassat för de behov och den framtid som vi möter.
Synpunkterna och debatten kring bygget har varit en viktig del i arbetet som
också resulterat i ett hus av högre kvalitet, menar Ann Fust.
– Nu jobbar vi vidare med innehållet
och ser fram emot att huset står färdigt
våren 2017, säger hon.
Arbetet med att etablera byggarbetsplatsen inleds dagarna efter första spadtaget och strax därefter är det dags att fälla
träd och påbörja markarbetet.
Josefin Svensson

Gabriella Widerberg vid personalavdelningen.
IFSS erbjuder också ett kompletterande och fördjupat stöd direkt till de
internationella medarbetarna.
– Vi samordnar till exempel rektorsmottagningen, introduktionsseminarier
och sociala aktiviteter, säger Gabriella
Widerberg.
www.uu.se/joinus

Enligt en mångårig tradition blir
Nobelpristagarna inbjudna till
Uppsala universitet i samband
med Nobelfestligheterna
i Stockholm. Vid Universens pressläggning
hade medicinpristagaren Edvard I Moser,
fysikpristagaren Shuji
Nakamura och kemipristagaren William E.
Moerner tackat ja till inbjudan om att besöka Uppsala
universitet och hålla öppna föreläsningar den 13 december.

Ny redaktör
n Ett stort tack till redaktören
Annica Hulth som under våren och
sommaren gått in och samordnat
arbetet med Universen. Ny redaktör
är Josefin Svensson som arbetat
vid avdelningen för kommunikation
och externa relationer sedan 2013.
Josefin är journalist och har tidigare
bland annat jobbat som reporter
inom dagspress och på nyhetsbyrå.

Ansök om
medel för att
främja lika villkor
Nu kan du som arbetar eller studerar
vid Uppsala universitet ansöka om
medel för åtgärder och/eller insatser
som kan föra frågor om lika villkor
vid Uppsala universitet framåt. Sista
ansökningsdag är den 25 november.
Läs mer och ladda ner ansöknings
blankett från Medarbetarportalen.
Universen 5 — 2014
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Aktuellt/Lönekartläggning
Min

Medel

Max

Professorer
Lönespridningen är betydligt mindre för
kvinnorna än för männen. Något som
drar upp medelvärdet för män generellt
är professorer utnämnda av regeringen
och seniorprofessorer. Båda dessa grupper består endast av män.
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Universitetslektorer
Lönespridningen är betydligt mindre
för kvinnorna än för männen. Detta är en
grupp med många visstidsanställningar.
Två män har extremt höga löner jämfört
med andra, vilket drar upp medelvärdet
något.

Lönekartläggningen vid Uppsala
universitet genomförs vart tredje år.
Syftet är att upptäcka osakliga
skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Kamp för lika lön
Den senaste lönekartläggningen vid Uppsala universitet 
visar att löneskillnaderna mellan könen är förhållandevis
små i de fyra största personalkategorierna. Samtidigt
finns det fortfarande en hel del kvar att göra för att uppnå
jämställda löner.
Lönekartläggningen analyserar löner från
juli månad 2013. Resultaten visar att
kvinnliga forskares medellön uttryckt i
procent av männens medellön är 98,9
procent. Motsvarande siffra för professorer är 97 procent och för lektorer 98,2
procent. För doktorander uppgår kvinnors medellön till 100,9 procent av männens medellön. Dessa grupper mosvarar totalt 3701 anställda, varav 1 598
är kvinnor.
För att kunna jämföra liknande befattningar med varandra och därmed upptäcka löneskillnader mellan könen delas
alla anställda in i så kallade lönekartläggningsgrupper. Vid Uppsala universitet
har 54 olika lönekartläggningsgrupper
identifierats. Både lönespridning och liknande befattningar analyseras i materi-

alet. Lönespridningen reflekterar ofta
möjligheterna till löneutveckling och generellt sett brukar kvinnodominerande
yrken ha mindre lönespridning än mansdominerade yrken.
I den aktuella undersökningen

har lönespridningen analyserats i 44 av de 54
grupperna. I 23 av dessa 44 grupper har
kvinnor en mindre lönespridning än män.
När det gäller analysen av lika befattningar har skillnader i medellön och medianlön undersökts. I många grupper har
löneskillnaderna helt eller delvis kunnat förklaras.
– För att ta reda på om löneskillnader är osakliga måste dialog föras med
ansvariga chefer. Ofta kan löneskillnader på individnivå förklaras av exempel-

Mer om lönekartläggningen
n Enligt diskrimineringslagen ska ar-

betsgivare vart tredje år göra en lönekartläggning. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i
lön och andra anställningsvillkor mellan
kvinnor och män. För arbetsgivare med
fler än 25 anställda ska även en handlingsplan upprättas för jämställda löner.
Målsättningen ska vara att de osakliga
skillnaderna rättas till så snart som möj-
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ligt, dock senast inom tre år.
n Den aktuella lönekartläggningen vid
Uppsala universitet har genomförts av
personalavdelningen i samverkan med
fackliga företrädare. Inför nästa kartläggning 2016 ska en översyn av lönekartläggningsgrupperna genomföras.
Läs hela lönekartläggningen på Med
arbetarportalen: mp.uu.se/web/info/an
stallning/lon/lonekartlaggning

vis marknadsskäl, tidigare uppdrag med
mera. I de fall löneskillnaderna inte kan
förklaras ska de åtgärdas, säger Elizabeth
Neu Morén, HR-strateg och projektledare för lönekartläggningen vid personalavdelningen.
De grupper där löneskillnaderna inte
kan förklaras flyttas över till en handlingsplan för närmare utredning och eventuella åtgärder. Det är fallet för den kvinnodominerade gruppen kvalificerade
kursadministratörer, som både har lägre medellön och mindre lönespridning
än den mansdominerade gruppen IT-arbete. Även den kvinnodominerade gruppen assisterande administration har en
lägre medellön än de mansdominerade grupperna kontorsservice och assisterande IT-arbete. Också lokalvårdare/
serviceassistenter, som till största delen
består av kvinnor, har lägre lön än den
jämnt könsfördelade gruppen kundservice i bibliotek och växel. Samtliga av
dessa yrkeskategorier ska bevakas i kommande lönerevision.
Kartläggningen är ett verktyg för att
jobba systematiskt med lönebildning,
men Stina Nyström, personaldirektör,
betonar att det här arbetet inte är något
som endast sker en gång vart tredje år.
– Lönekartläggningen är viktig för att
visa hur det ser ut, men rent konkret bidrar den inte till att förändra lönesättningen. Det arbetet sker hela tiden när
vi jobbar med att öka chefernas medvetenhet kring löner. Vi har till exempel infört könsuppdelad lönestatistik
för några år sedan, och det är en viktig
komponent i det här arbetet, säger hon.

Josefin Svensson
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Forskare
Lönespridningen är större för kvinnorna
än för männen. Bland kvinnorna finns
dock ett extremvärde som påverkar
spridningsmåttet. Om denna lön inte tas
med är lönespridningen mindre för
kvinnorna.
98 880

100 000
80 000

68 500

60 000
40 000

35 554

26 100

26 000

35 160

20 000
0
män
(554 st)

kvinnor
(449 st)

Doktorander
Lönespridningen är mindre för kvinnorna
än för männen. Löneskillnaderna mellan
könen inom gruppen är små.
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hallå där
Anna T Höglund

Hon vill
lyfta lika
villkorsfrågor

Stina Nyström, personaldirektör,
menar att lika villkorsfrågor kommer
att fortsätta vara ett prioriterat område
även i den nya organisationen.

Ny organisation
för lika villkor
Enheten för lika villkor ingår
sedan den 1 oktober i enheten för
HR-stöd vid personalavdelningen.
Med nya arbetssätt vill man öka
tillgängligheten och bredda
kompetensen kring lika villkorsoch arbetsmiljöfrågor.
Förändringen är en del av utvecklingsarbetet som pågått under det senaste året.
– Det ställs nya krav. Vi måste tänka
nytt och ifrågasätta om det vi gör svarar upp emot det stöd som efterfrågas,
säger Stina Nyström, personaldirektör.
I den nya organisationen ska det satsas
mer på att förstärka det verksamhetsnära
HR-stödet och öka helhetssynen på personalfrågor. Inom enheten för HR-stöd
finns det numera två specialisttjänster
för lika villkor, två arbetsmiljöspecialister
och nio personalspecialister, att jämföra
med de sex specialisttjänster som tidigare fanns inom enheten för lika villkor.
Personalavdelningen ska också förstärkas
med en HR-strateg med inriktning mot
arbetsmiljö och lika villkor. Dessutom
kommer ytterligare en arbetsrättsjurist

att anställas, bland annat i syfte att förstärka utredningsfunktionen.
– Lika villkor och arbetsmiljö kommer även fortsättningsvis att vara prioriterade områden, men vi ska i högre grad
än tidigare stödja de som möter frågorna
ute i organisationen. Även personalspecialisterna ska kunna hantera frågor om
lika villkor, säger Stina Nyström.
Förhoppningen är att man genom att
arbeta bredare ska bli mer tillgängliga.
Finns det då inga risker med att ta
bort enheten för lika villkor?
– Som vi ser det kan det finnas en risk
i att frågan blir mindre synlig. Jag tror
dock att vi kan hantera det genom att
lika villkor är ett av våra fokusområden,
men också genom ett förändrat arbetssätt och ett utökat samarbete med an-

”Vi tror att det här på sikt
kan öka kvaliteten på
stödet och att det kan bli
effektivare för alla”
Cecilia Bernström

dra funktioner och avdelningar, säger
Stina Nyström.
Även från fackligt håll uttrycks farhågor.
– Enheten för lika villkor jobbade inte
bara mot anställda utan även mot studenter. Vi är rädda att det kommer bort
nu, säger Anders Grundström, tidigare
ordförande för Saco-rådet.
Ann-Sofie Wigg Bodin, samordnare
för lika villkor, är också orolig för hur
lika villkorsfrågorna kommer att hanteras framöver.
– Det är ju bara två lika villkorsspecialister i den nya organisationen och
det är svårt att veta hur det kommer att
fungera. När enheten för lika villkor nu
har försvunnit blir de här frågorna ännu
mer osynliga, framför allt för studenterna, säger hon.
Ingången för studenter som behöver
stöd i lika villkorsfrågor kan numera vara
till exempel studievägledare, som ska lotsa studenterna vidare om det skulle behövas. Studenterna kan också, precis som
tidigare, kontakta lika villkorsspecialisterna. Prefekter och chefer ska i sin tur
vända sig direkt till enheten för HR-stöd.
– Vi tror att det här på sikt kan öka
kvaliteten på stödet och att det kan bli
effektivare för alla. Lika villkorsfrågor
berör ofta andra områden och genom att
bredda kompetensen kan vi ge ett bättre
stöd, säger Cecilia Bernström, chef vid
enheten för HR-stöd.
Josefin Svensson

1 Du är sedan den 1 september
rektorsråd för lika villkor vid
Uppsala universitet. Vad vill du
åstadkomma som rektorsråd?
– Jag har arbetat länge med lika villkorsfrågor, både i teorin och i praktiken, och ser dem som mycket viktiga för universitetet. Ett av mina mål
är att hålla dessa frågor synliga och
fortsätta det goda arbete som enheten
för lika villkor och tidigare rektorsråd
har inlett. Ett annan viktig aspekt är
att fortsätta att synliggöra fler diskrimineringsgrunder än enbart kön och
lyfta till exempel de nationella minoriteter som finns vid universitetet.
2 Hur tänker du jobba rent
konkret?
– Jag vill fortsätta rådets arbete
med arbetsgrupper för att fokusera
på vissa frågor. Jag hoppas också att vi
kommer att kunna ordna seminarier
och minikonferenser med olika teman för att frågorna ska bli mer synliga utåt. Sedan kommer jag naturligtvis att leda arbetet i rådet för lika
villkor i syfte att främja universitetets
strategiska arbete med lika villkor.
3 Hur påverkas ditt arbete av att
enheten för lika villkor inte längre är fristående?
– Jag ser det som en utmaning,
men också som en möjlighet. Det är
naturligtvis inte helt enkelt att komma in i organisationen när det sker
så stora förändringar, men jag hoppas att samarbetet med personalavdelningen ska fungera bra. Mitt fokus
ligger på vad som är bäst för lika villkorsfrågorna vid universitetet i stort.
Josefin Svensson

Rådet för lika villkor
n Rådet för lika villkor är sammansatt

av företrädare för universitetets verksamheter samt representanter för
personalorganisationer och studentkårer. Personalavdelningen bistår
med administrativt stöd.
n Begreppet lika villkor relaterar
till de diskrimineringsgrunder som
regleras i diskrimineringslagen, samt
social bakgrund.
Universen 5 — 2014
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Aktuellt

Universitetshuset renoveras
Erika Björkdahl, docent
och föreståndare för IFF och
Irene Molina, prefekt och
professor i kulturgeografi,
ser Bostadsmötet som ett bra
tillfälle att nå ut med kunskap.

Brännande
bostadsfrågor
Hur ska vi bo i framtiden? Och hur ska alla ha råd med en
egen bostad, nu när allt fler hyreslägenheter rustas och lyxrenoveras? Bostadsmötet i Uppsala tog upp många aktuella
frågor med bas i forskningen vid Institutet för bostadsoch urbanforskning vid Uppsala universitet.
En av huvudtalarna var Bo Bengtsson,
seniorprofessor i statskunskap med inriktning på bostads- och urbanforskning.
Han konstaterade att trögrörligheten är
viktig att ta hänsyn till när man forskar
om bostadspolitik.
– Svensk bostadspolitik har sina rötter i 1940-talets efterkrigspolitik och har
knappt 70 år på nacken, vilket är ganska
unikt i dagens föränderliga värld.
I Sverige konkurrerar allmännyttan
och privata värdar på samma marknad, hyrorna förhandlas kollektivt och
det finns en stark och institutionaliserad hyresgäströrelse. Men nu gäller nya
regler inom EU och mycket kan hända.

”Tanken är att bostads
frågorna måste diskuteras
både utifrån bostads
politiskt håll och med ett
juridiskt anslag.”
Erika Björkdahl
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– Det har skett större förändringar genom de senaste årens EU-anpassning
än under de senaste 40 åren, säger han.
Institutet för bostads- och urbanforskning flyttade från Gävle till Uppsala för
ett och ett halvt år sedan. Traditionen
med populärvetenskapliga bostadsmöten
vartannat år kommer de att fortsätta med,
säger prefekten Irene Molina, professor
i kulturgeografi:
– Det ingår i tredje uppgiften att föra
ut vår kunskap och det tar vi på stort
allvar. Det är inte det mest meriterande
för forskare att hålla på med men vi inser att vårt uppdrag är viktigt. Bostadsfrågorna påverkar ju oss alla i vardagen.
Bland deltagarna fanns flera aktörer
som forskarna brukar samarbeta med –
politiker, tjänstemän, kommunanställda,
länsstyrelsen, Boverket, SABO och Hyresgästföreningen.
– I år har vi stor närvaro av aktivister och lokala organisationer, som till
exempel bevakar bostadslösas situation.

Så det är en salig blandning, säger Irene
Molina.
Flytten till Uppsala har lett till nya
kontakter, bland annat med jurister. E
 rika
Björkdahl, docent i civilrätt och föreståndare vid Institutet för fastighetsrättslig
forskning (IFF), har varit med och planerat programmet.
– Vi vill skapa plattformar där praktik
och forskning kan mötas. Tanken är att
bostadsfrågorna måste diskuteras både
utifrån bostadspolitiskt håll och med ett
juridiskt anslag. Vi vill delta i debatten
på ett annat sätt än tidigare, säger hon.
Ett av de teman som togs upp var så kal�lade ”renovräkningar”. När allmännyttans lägenheter renoveras och standarden höjs är det många som tvingas flytta.
Ett exempel är bostadsområdet Gränby
i Uppsala, där hyreshöjningarna skapat
stora problem. På programmet stod också en paneldebatt på temat ”Hemlöshet
på olika villkor?”.
Inom bostadsforskningen finns i dag
flera brännande frågor att ta tag i, menar Irene Molina.
– Vi befinner oss i en bostadskris, inte
på bostadsmarknaden men för de som
inte har någonstans att bo eller som ser
sitt boende hotat. Vi behöver mobilisera
olika krafter för att göra något åt det här.

Annica Hulth

Universitetshuset står inför
omfattande renoveringar både
in- och utvändigt under kommande år. Alternativa lokaler
för undervisning och akademiska ceremonier diskuteras,
där bland annat domkyrkan
och slottet nämns som möjliga
alternativ.
Just nu renoverar Statens fastighetsverk stenfasaden på universitetshuset. Arbetet sker i omgångar för att
påverka verksamheten så lite som
möjligt. Den yttre renoveringen beräknas vara klar till sommaren 2017.
Huset ska också renoveras invändigt med start i februari 2016. Kostnaderna för de invändiga ombyggnationerna beräknas uppgå till cirka 130
miljoner kronor. För den pågående
fasadrenoveringen står Statens fastighetsverk för kostnaderna.
Planeringen kring det invändiga
arbetet pågår i ett antal projektgrupper. Det är ännu inte helt klart vilka
lokaler som ska ersätta universitetshuset under renoveringsperioden.
– Vi funderar på flera olika alternativ men har ännu inte fattat något
beslut. Lokaler som diskuteras för de
akademiska ceremonierna är bland
annat domkyrkan och Uppsala slott.
När det gäller föreläsningssalarna har
till exempel biografer och Fyrishov
figurerat som alternativ, men det här
är något vi diskuterar vidare, säger
Lars-Erik Waldenström, projektledare vid byggnadsavdelningen.
Renoveringsarbetet omfattar en
rejäl uppgradering av inredningen.
Föreläsningssalarna ska rustas upp
och bli mer tillgängliga samtidigt som
akustiken och möjligheterna att använda audio- och videoteknik ska förbättras. I aulan kommer scenen att
anpassas till modern teknik och även
brandsäkerheten ska ses över. Arbetet
väntas vara slutfört i december 2016.
– Vår förhoppning är att OD ska
kunna framföra Capricen i aulan i
december som de brukar, säger LarsErik Waldenström.
Josefin Svensson

Foto: Mikael Wallerstedt

Stämningen var på topp i Rikssalen på Uppsala slott när middagen inleddes.

Novemberfest
blev oktoberfest
Personalfesten, denna ljuspunkt
i höstmörkret, kom tidigare
än vanligt i år. Redan i mitten
av oktober var det dags att
träffa kollegor, äta god mat
och dansa på slottet. I år var
det Wallmans salonger som
stod för underhållningen.
Artisterna från Wallmans salonger bidrog helt klart till feststämningen under middagen. Kvällens höjdpunkt var
nog när inte bara en utan flera Elvis
imitatörer äntrade scenen. Publikens jubel var också stort när ABBA och Thomas Ledin hyllades med varsitt medley.

Vid 18-tiden öppnades portarna till
slottet och in vällde inte mindre än 640
festklädda medarbetare. På väg uppför
trapporna mot Rikssalen stod rektor Eva
Åkesson och universitetsdirektör Ann
Fust och skakade hand med alla gäster.
Slottets kalkstensväggar var stämningsfullt belysta och i öppna spisen brann en
brasa. Åsa Törnlund som jobbar på konstsamlingarna vid Museum Gustavianum
skålade i mousserande vin med kollegorna Åke Nilsson och Tuva-Li Peter.
Hon var där för andra gången och uppskattade den högtidliga känslan på slottet:
– Det är ju inte så ofta man är i Rikssalen och äter middag.

– Jag gillar särskilt trappan, den är så
härlig att skrida uppför, skrattade Tuva-Li Peter.
Åke Nilsson var där för tionde gången.
– Det bästa med personalfesten är att
det är så pass mycket folk men ändå informellt. Och så brukar det vara god mat
och bra musik.
Den årliga personalfesten verkar bara
bli mer och mer populär. I år sålde biljetterna slut på rekordtid, berättar en
av festarrangörerna, Maria Berglöf, vid
akademiintendenturen.
– Vi släppte biljetterna klockan tolv
och redan klockan åtta morgonen efter
var de slut. Dessutom hade vi ovanligt
många på reservlistan.
Efter middagen var det som vanligt
dans, både i Rikssalen och på bottenplanet där det bjöds på disco. Det var
många som ville dansa i höstnatten i en
ovanligt festlig miljö.
Annica Hulth

Anneli Björkman, Karin Bremdal
och Mats Kamsten är kollegor
på Teknat samverkan.
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Aktuellt

Anh Tuan (ovan) och Detlef Clöwe
(nedan) startar upp universitets
lokalkontor i Hanoi.

Verksamheten i Hanoi ska drivas på försök i två år. Målet är att fler studenter från regionen ska söka sig till Uppsala universitet.

”Det finns nog
inget enskilt land
utanför Europa där
Sverige har ett så
gott rykte som
i just Vietnam.”

Internationell
satsning i Vietnam
Sedan början av augusti har Uppsala universitet ett representationskontor i Hanoi, Vietnam. Kontoret är det första i sitt slag och
har etablerats för att pröva en ny
väg mot ökad internationalisering.
– Vi ska i första hand jobba för att utveckla samarbeten med universitet i Vietnam men också stötta andra initiativ i
Sydostasien. Målet är att öka andelen
masterstudenter och doktorander från
regionen som examineras från Uppsala universitet, säger Detlef Clöwe, som
är tjänstledig från avdelningen för uppdragsutbildning för att hålla i verksamheten i Hanoi tillsammans med Anh Tuan,
lokalanställd konsult.
Ett annat syfte med etableringen är att
skapa kurser för svenska studenter som
vill studera i Hanoi som en del av sin utbildning vid Uppsala universitet. Redan
idag pågår flera samarbeten. Bland annat
genomför avdelningen för uppdragsutbildning och statsvetenskapliga institutionen sedan flera år en ett-årig masterutbildning i ”Public Management”
8
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tillsammans med University of Economics and Business i Hanoi. Institutionen
för kvinnors och barns hälsa samarbetar
med Hanoi Medical University och National Institute of Pediatrics och företagsekonomiska institutionen driverett utbytesprogram inom ramen för Linneus
Palme med University of Economics and
Business.
– Det är de långa vänskapsbanden mellan Sverige och Vietnam och de många
samarbeten som funnits mellan Uppsalaforskare och olika institutioner i Vietnam, som avgjort etableringen av den
här försöksverksamheten. Det finns nog Mångmiljonstaden Hanoi blir ett nav
inget enskilt land utanför Europa där för Uppsala universitets samarbeten
Sverige har ett så gott rykte som i just i Sydostasien.
Vietnam, säger Detlef Clöwe.
blir det en del extra kostnader som konferensmedel och annat, men den största
Verksamheten i Hanoi ska drivas på försöksbasis i två år innan beslut fattas om posten handlar om personalkostnader,
hur man ska gå vidare. Finansieringen säger Kay Svensson, internationell samsker inom de befintliga ramarna för av- ordnare vid Uppsala universitet.
Kontoret har sina lokaler på sjätte vådelningen för uppdragsutbildning.
– Det finns ingen extra budget för ningen i ett kontorshotell i centrala Hajust det här projektet utan det finansie- noi. Tvärs över gatan ligger några av Uppras inom universitetsförvaltningen. Visst sala universitets partneruniversitet och

flera alumner har redan besökt kontoret.
Det dagliga arbetet handlar om allt
från alumnkontakter till att medverka
vid mässor för att marknadsföra universitets utbildningar.
– Vi har en hel del praktiska detaljer att
ta itu med. Vi jobbar bland annat med
att få upp en webbplats och Facebooksida för att nå ut till studenterna. Det
är självklart lite annorlunda att arbeta i
Hanoi jämfört med i Uppsala. Här bor
över 6,5 miljoner invånare och allt tar
mycket längre tid, säger Detlef Clöwe.
Uppstarten av verksamheten sammanfaller med att Uppsala universitet
fått uppdraget att koordinera ett EUfinansierat program för utbyten mellan
europeiska universitet och universitet
i Sydostasien.
Lanseringen av programmet äger rum
i Hanoi den 11 november i närvaro av
rektor Eva Åkesson och en mindre delegation från Uppsala universitet. Då
kommer även representationskontoret
att invigas officiellt.

Josefin Svensson

De skriver under
på akademisk frihet
Organisationen Magna Charta har funnits sedan 1988 och har sin bas i Bologna. Principdeklarationen om universitetens grundläggande akademiska
frihet har skrivits under av universitet
i 81 olika länder och från och med i år
kommer vartannat möte att hållas utanför Bologna.
– Det är hedersamt att Uppsala universitet var först ut. Det är ju ett viktigt
sammanhang. Just nu finns ett stort engagemang kring frågor som rör akademisk frihet och integritet i förhållande till andra aktörer i samhället, säger
Anders Ekström, professor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria och
ordförande för organisationskommittén.
Under mötet samlades studenterna i
en workshop om en Magna Charta ur
ett studentperspektiv, med fokus på integritet inom utbildningen.
En annan session handlade om forskare som arbetar under hot och hur de
kan få stöd, bland annat genom organisationen Scholars at Risk.

Universitetet finansieras till största delen
– direkt eller indirekt – av skattemedel.
Det medför ett särskilt ansvar för att representation kan motiveras och att den
har en tydlig verksamhetskoppling. I de
uppdaterade riktlinjerna som gäller från
och med 1 juli 2014 understryks särskilt
att representation ska utövas med måttfullhet och med gott omdöme.
Riktlinjerna gäller för all verksamhet inom universitetet, oberoende av

”Nivån och omfattningen
ska anpassas till den
aktuella situationen.”
Hanna Mörtberg

satsning på fjärde generationens
kärnkraftsteknik som lagts fram
av Uppsala universitet, Kungliga
Tekniska högskolan och Chalmers
behöver utredas ytterligare. Det
anser Vetenskapsrådet som på
uppdrag av regeringen genomfört
en granskning av vetenskaplig kvalitet och förutsättningar
för en infrastruktursatsning på
kärnkraftsforskning. Projektet
innehåller många obesvarade
frågor och antalet forskare som
skulle använda anläggningen är
begränsat med tanke på den stora
investeringskostnaden, menar Vetenskapsrådet.

Årets säkraste
utbildningsplats
n Uppsala universitet har vunnit en

Från och med i år hålls vartannat Magna Charta-möte utanför Bologna.
Uppsala universitet var först ut som värd för mötet i september.

En föreläsare från Beirut, antropologen
Seteney Shami, tog upp hur olika de institutionella förutsättningarna är i skilda
delar av världen.
– Vi ville göra ett program som täckte in hela den geografiska bredden. Det
blir ju lätt så att vi formulerar principer
och tror att de är lika viktiga överallt i
världen. Det är viktigt att se mångfalden, säger Anders Ekström.

För Uppsala universitets del var konferensen också ett tillfälle för kollegor att
mötas över ämnesgränserna och diskutera akademisk frihet.
– Tanken var att ha en universitetsgemensam diskussion. När vi diskuterar till
exempel etiska riktlinjer och etik inom
forskningen är det intressant att jämföra mellan olika vetenskapsområden.
Annica Hulth

finansiering och plats, inom och utanför Sverige.
– Nivån och omfattningen ska anpassas till den aktuella situationen – det
är ju inte alltid nödvändigt att utnyttja beloppsgränserna till det yttersta, säger Hanna Mörtberg, redovisningschef
vid avdelningen för ekonomi och upphandling.
Flera beloppsnivåer har ändrats för
att vara bättre anpassade till verksamheten. Ett exempel är att det enligt tidigare riktlinjer inte gick att ge bort en
slips med universitetets logga som representationsgåva. Det är nu möjligt i
och med att maxbeloppet för reklamoch representationsgåvor höjts från 180
kronor till 500 kronor.
Ansvaret för att riktlinjerna efterföljs
ligger på respektive prefekt eller motsvarande. I de uppdaterade riktlinjerna
är målsättningen att det ska vara lättare
att göra rätt och hålla sig inom de givna gränserna.
– Till exempel ska så kallade arbetsluncher i möjligaste mån undvikas. Om
arbetslunch ändå förekommer ska deltagarna förmånsbeskattas och den person

Security Award 2014 i kategorin
Årets säkraste utbildningsplats i
landet. Det som branschen lyfter
fram är framför allt den mål
medvetenhet som universitetet har jobbat med för
”vi är
att hantera risker.
stolta och
– Vi är stolta och
fantastiskt
fantastiskt glada över
glada.”
utmärkelsen, som är ett
erkännande från bransch
en och ett bevis på att vår taktik
och strategi för säkerhetsarbetet
är rätt, säger Uppsala universitets
säkerhetschef Christina Boman.

Hållbar utveckling
på remiss
n För att Uppsala universitet mer
aktivt ska verka för hållbar utveckling har förslag till målsättningar
och strategier samt konkreta
åtgärder tagits fram. I arbetsgruppen som utarbetat förslagen till ett
”Program för hållbar utveckling”
och ”Handlingsplan för hållbar
utveckling” ingår representanter
från vetenskapsområdena, förvaltningen, studenter och doktorander. Förslagen går nu ut på remiss
till olika delar av universitetet fram
till den 22 december. Därefter bereds inkomna synpunkter och beslut tas av konsistoriet respektive
rektor i början av 2015.

Nya riktlinjer för
representation och gåvor
Universitetets riktlinjer för
representation och gåvor har
inom vissa områden stramats
upp samtidigt som de inom andra områden blivit mer generösa.
Målet är att riktlinjerna ska vara
verksamhetsanpassade, bidra till
en god hushållning av universitetets medel och följa svensk
skattelagstiftning.

n Förslaget om en forsknings-

Foto: Mikael Wallerstedt

Akademisk frihet är en fråga
i tiden. Det visar intresset för
Magna Charta-deklarationen,
som hittills skrivits under av 776
universitet. Uppsala universitet
var värd för Magna Chartas
årliga möte i september.

VR kräver utredning om
ny forskningsreaktor

Tryckt utbildnings
katalog försvinner
n Nästa år trycks den sista ut-

Arbetsluncher ska i möjligaste
mån undvikas enligt nya riktlinjer.

som anordnar lunchen har ansvar för att
rapportera vilka som deltagit till personalavdelningen, säger Hanna Mörtberg.
De fullständiga riktlinjerna finns att
läsa i mål- och regelsamlingen på webben (regler.uu.se).
Gunilla Styhr

bildningskatalogen för Uppsala
universitet. I stället ska kurs- och
programkatalogen på nätet fortsätta att förbättras. Av en enkät
samt intervjuer med studenter
framgår det att flertalet föredrar
nätkatalogen. Ett fåtal tycker dock
att en tryckt katalog ger bättre
överblick. I beslutet att sluta trycka
katalogen ingår därför att webbplatsen för utbildningsinformation
ska utvecklas.
Universen 5 — 2014
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omvärld/Samverkan

Eldsjälar
för tredje
uppgiften
Text

10

Josefin Svensson

foto

Mikael Wallerstedt

Tredje uppgiften. Populärvetenskap, samverkan och nyttiggörande är alla namn för det som förutom forskning och utbildning
ingår i universitetens uppdrag.
Universen har träffat två
Uppsalaforskare som tar sig an
tredje uppgiften på sitt eget vis,
bland annat genom att skriva lajv
och hålla föredrag för skolelever
och släktforskarföreningar.

Mia Skott forskar i historia
och håller regelbundet
föredrag i skolor. Nu närmast
medverkar hon vid en temadag
om genus på Katedralskolan i
Uppsala i november.

örsta gången Mia Skott föreläste om sin forskning var för
fyra år sedan.
– Jag hade fått en inbjudan av
en klass på Bolandsgymnasiet för
att berätta om mitt arbete och
visa mitt material på Landsarkivet, och det var en så inspirerande upplevelse, säger Mia Skott.
Vi träffas på tåget mellan
Uppsala och Stockholm där hon
lägger sista handen vid sina anteckningar inför kvällens föredrag på Historiska museet. Mia
Skott är doktorand i historia och
forskar om kvinnliga konstnärer
och konsthantverkare på 1600och 1700-talen. Kvällens föredrag handlar bland annat om Anna Maria Thelott, en
gravör och målarinna som föddes i slutet av 1600-talet i Uppsala. Mia Skott håller regelbundet föreläsningar och berättar om sin forskning i olika sammanhang.
– Det kan vara allt ifrån släktforskarföreningar till
museer som ikväll. Det är väldigt roligt att komma ut
och inse hur många olika grupper i samhället som är
intresserade och kan dra nytta av historia. Sedan är
också de kvinnor jag forskar om fantastiska förebilder
och det är där samhällsrelevansen i det jag gör kommer in.
Mia Skott har tidigare bloggat för Humanistportalen. Hon driver en egen blogg och har varit ordförande i arbetsgruppen för samverkan vid historiska
institutionen. Hon har en bakgrund som vetenskapskommunikatör i Storbritannien och har på nära håll
sett hur forskning kan användas i lagstiftningen.
– Det är en av mina drivkrafter, att sprida den kunskap jag tar fram för att den ska komma till användning i samhället.
Att jobba med samverkan är ett intresse, men också ett medvetet val som kan få konsekvenser.
– Jag vet att det kan komma att påverka min framtida karriär. Om jag hade velat samla akademiska poäng skulle jag skriva akademiska artiklar i stället för
en populärvetenskaplig bok, men man hinner ju inte
med allt. Men jag tycker att det jag gör är viktigt och
hoppas att det kan berika andra, även om jag inte får
ut några akademiska poäng av det.
Hon skulle dock gärna se att det lösgjordes mer
resurser centralt för att forskare ska kunna uppfylla tredje uppgiften på ett tillfredsställande sätt, även
Universen 5 — 2014
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Tredje uppgiften
Lena Roos, lektor i religionshistoria, är aktiv i lajvföreningen Camelot. Rollspel är en
pedagogisk metod som kan användas vid undervisning av både vuxna och ungdomar.

om det börjar bli lite bättre. Till exempel har historisk-filosofiska fakulteten startat en obligatorisk doktorandkurs som bland annat fokuserar på humanisters roll i samhället.
– Vi behöver mer stöd uppifrån och från högsta
ort. Varför inte inrätta en tjänst vid varje institution
som sysslar med samverkan eller kanske en samordnande roll på fakultetsnivå? Som det ser ut idag blir
det några få eldsjälar som driver arbetet, till största
delen på sin fritid. Kan det vara rätt när tredje uppgiften faktiskt är obligatorisk?
På Historiska museet är föreläsningssalen full. Över
100 biljetter har förbokats den här onsdagskvällen
och auditoriet fylls snabbt på från första raden. Mia
Skott berättar engagerat om sitt detektivarbete för
att hitta information om de kvinnliga konstnärer som
osynliggjorts genom historien, och avslutar med en
förhoppning om att hennes arbete så småningom ska
synas även i skolornas historieböcker.
Även Lena Roos, lektor i religionshistoria, hoppas att hennes samverkande insatser ska bidra till att
göra skillnad. Vi förflyttar oss från Sverige i slutet av
1600-talet till den spanska staden Cordoba i mitten
av 1100-talet.

Lagstadgad i Sverige sedan
1977 och formuleras
sedan 2009 som:
I högskolornas uppgift ska ingå
att samverka med det omgivande
samhället och informera om sin
verksamhet samt verka för att
forskningsresultat tillkomna vid
högskolan kommer till nytta.
(Lag 2009:45)

– Året är 1148 och den andalusiska staden Cordoba hotas av invasion av almohaderna, en berbergrupp
som stod för en puristisk islam. Alla stadens invånare, kristna, judar och muslimer, måste ta
ställning till hur de ska agera inför det
förestående hotet.
Lena Roos beskriver handlingen till det lajv med
120 roller som hon var med och skrev 2003. Alla
medverkande blev tilldelade roller i de olika religiösa grupperna och fick sedan agera utifrån sin roll.
Skulle de fly staden eller ansluta sig till almohadernas
reformprogram? Eller kanske försöka försvara den
relativt goda samexistens mellan religionerna som tidigare varit rådande?
– Det var otroligt stimulerande, både att skriva lajvet och vara med och genomföra det. Alla som deltog, mestadels ungdomar i 13–15 årsåldern, gick in
i sina roller och förberedde sig med föreläsningar,
workshops och debatter.
Deltagarna i ”Kampen om Cordoba” insåg snart
att de största skiljelinjerna inte gick mellan de olika religionerna utan mellan grupper inom religioner-

Det var otroligt stimulerande, både att skriva
lajvet och vara med och genomföra det.
Alla som deltog, mestadels ungdomar i 13–15
årsåldern, gick in i sina roller och förberedde sig
med föreläsningar, workshops och debatter.
12
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Mia Skott hoppas att hennes forskning så
småningom ska synas i skolornas historieböcker.

na. Konservativa grupper inom de olika religionerna
hade mer gemensamt med varandra än de mer progressiva grupperna inom samma religion. En annan
insikt som blev tydlig för deltagarna var att de måste
hitta något i sin karaktär som de kan relatera till och
som gör argumenten logiska, även om de inte håller
med i sakfrågan.
– Efter lajvet fick jag kommentaren från en
13-åring att ”så här mycket har jag aldrig lärt mig tidigare”. Det är häftigt. Ungdomar är en grupp som vi
forskare nästan aldrig kan nå och förmedla våra resultat till via de vanliga kanalerna.
Förutom sin tjänst som forskare är Lena Roos
också ledare för SALT (Forum för Advanced Studies
in Arts, Languages and Theology) som arbetar med
tvärvetenskaplig kompetensutveckling. Hon är fortfarande aktiv i lajvföreningen Camelot, som drivs i
Svenska kyrkans regi, och medverkar också relativt
ofta i media.
Något hon skulle vilja hinna göra mer är att besöka skolor och berätta om sin forskning.
– Jag bor i Stenhagen och för de flesta av mina
barns kompisar är det orimligt att man faktiskt kan
arbeta som forskare. Det är långt från Stenhagen till
universitetet, men om man planterar idén på ett tidigt stadium tror jag att man kan göra skillnad. l

Foto: Mikael Wallerstedt

omvärld

hallå där
prorektor
Anders Malmberg

”En integrerad
del i forskning
och utbildning”
1 Varför ska forskare och lärare
lägga tid på samverkan?
– För ett universitet som Uppsala är det viktigt att vi är öppna mot
det omgivande samhället. Det är ett
sätt att nå ut med vår forskning så att
den kan komma samhället till nytta,
med det är också en möjlighet att få
ett inflöde av ny information till vår
egen verksamhet. Det bidrar till att
höja kvalitet och relevans inom både
forskning och utbildning.
2 Borde samverkan ha ett högre
meritvärde och premieras mer
vid tillsättningar av lärare och
professorer?
– Kanske är det så. Insatser inom
samverkan är något vi tittar på när vi
anställer och bedömer forskare och
lärare, men vi diskuterar i olika sammanhang om samverkan borde ges
ett större meritvärde.
3 Finns det planer på mer resurser
för samverkan vid universitetet?
– I Sverige pågår en diskussion
kring detta på en mer övergripande
nivå. Det finns förslag om att forskningens nyttiggörande ska få större
tyngd när det gäller resursfördelningen till universiteten och högskolorna. Om det blir verklighet kommer
ett högre fokus läggas på forskningens nyttiggörande. Det kan låta vällovligt, men kan också leda till att resurser flyttas från vad som uppfattas
som mindre nyttig forskning, vilket
vore olyckligt.
– När det gäller insatser för att på
en mer strategisk nivå bygga relationer med företag, myndigheter och organisationer så läggs inom olika delar av Uppsala universitet betydande
resurser. AIMdays, SciLife Lab och
STandUP for Energy är några exempel, men vi har också täta kopplingar till exempelvis sjukvård och skola.
Josefin Svensson

Förbered och tänk ut i förväg vad du vill ha sagt. I radio eller tv finns sällan tid för längre utläggningar.

Forskning i media
– hur funkar det?
Forskare är eftertraktade som experter i media men många
är tveksamma till att ställa upp. Det tar tid, samtidigt som man
riskerar att bli felciterad och misstolkad. Och när man väl vill
nå ut är det ingen som är intresserad, såvida forskningen inte
handlar om fettförbränning, sex eller dinosaurier – eller?
Det är inte helt okomplicerat att medverka i media och många känner oro över
vad som händer med materialet i samband med publicering. Samtidigt har
forskare unik kompetens och ett uppdrag att samverka och sprida sina resultat. Vid ett seminarium organiserat i samarbete med Uppsala universitet, SLU,
forskningsfinansiärer och föreningen Vetenskap och allmänhet gavs en inblick
i mediernas villkor och hur journalister
arbetar. Ulrica Larshamre, gruppchef för
redaktionen för vetenskap och hälsa på
SVT Nyheter, gav sin syn på vilken typ
av forskning som är tv-mässig.
– Den grundläggande förutsättningen

för att det ska bli en bra nyhet är att det
går att berätta en historia. För att forskning ska fungera i tv måste den gå att
berätta om på ett klart och tydligt vis
så att alla förstår.
På SVT använder man gärna forskare
som experter för att sätta nyheten i ett
sammanhang. Nyheterna ska vara relevanta, angelägna, intressanta och begripliga. De ska också gärna vara oväntade
och fascinerande, särskilt inom vetenskapsjournalistiken.
Högst upp på hennes önskelista står
tillgänglighet.
– Var nåbara! Svara i telefon och våga
ha en åsikt. Sedan vill vi alltid veta vad

Att tänka på vid mediekontakter
Ulrica Larshamre, SVT:
– Tänk igenom det viktigaste
budskapet du vill få fram. Det finns
oftast inte tid för mer än ett budskap
när det gäller radio och tv. Ett annat
tips är att alltid fråga var intervjun ska
publiceras. Då får man som intervju
person bättre koll på vad reportern
vill.

Nils Öhman, DN Debatt:
– Skriv en bra inledning som förklarar
varför det är angeläget att läsa v
 idare.
Argumentera gärna i punktform och
avsluta med ett konkret förslag om
vem som bör göra vad nu. Bakgrundsfakta kan man gärna lägga i en faktaruta
för att inte göra texten onödigt
komplicerad.

resultaten leder till. Den frågan kommer
man aldrig ifrån när man intervjuas om
sin forskning, säger hon.
I media är det ofta fokus på resultat, men ibland vill man som forskare nå
längre och påverka beslut. Då kan det
vara läge att publicera en text på DN
Debatt, en av de ledande opinionskanalerna i dagens Mediesverige.
Nils Öhman, redaktör på DN Debatt,
söker framför allt unika nyheter som sätter agendan, berör många och har stor
samhällspåverkan.
– Som forskare kan ni komma med
insikter och kunskap som till exempel
politiker inte har. Det kan tillföra helt
nya perspektiv som kanske står i motsats till den rådande uppfattningen. Ni
kan också komma med nya idéer och
förslag baserade på forskning.
Ett annat sätt att komma till tals är
repliker, att svara på debattinlägg och
driva diskussioner vidare. När det handlar om repliker gäller det dock att vara
snabb. Enligt Nils Öhman har man en
till fem dagar på sig att komma med en
replik, ju förr desto bättre.
Det är många som vill synas på DN
Debatt, men Nils Öhman betonar att
om man har en text eller idé som uppfyller kriterierna är det inte alls omöjligt att bli publicerad.
– Visst är det hård konkurrens, men
inte så hård. Vi läser alla förslag som
kommer in och skulle gärna ha ännu
mer att välja bland för att få fram det
absolut bästa.
Josefin Svensson
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på gång

n Leif Wide, professor emeritus

2/11: Vackra orkidéer
Visning i Tropiska växthuset,
Botaniska trädgården kl. 13.00.
Vi tittar på olika växters särdrag.
Vilka likheter och skillnader
finns? Hur identifierar vi arter?
Fri entré för anställda och stu
denter vid Uppsala universitet.
Visningen ingår i Fredsåret 2014
och anknyter till månadens
tema identitet.
2/11: Sacred Pearls
Konsert med Uppsala Akade
miska Kammarkör, Gustaf Sjö
kvists Kammarkör, Bergslagens
Kammarsymfoniker. Emma
Vetter, sopran, Stefan Parkman
och Gustaf Sjökvist, dirigenter.
Uppsala konsert och kongress
kl. 16.00. Biljetter via
www.ticnet.se
7/11: Anders Ångström 200 år
I år är det 200 år sedan A
 nders
Jonas Ångström f öddes. Det
ta firas med en eftermiddag
med föreläsningar om Ång
ström, hans forskning och om
Ångströmenheten. Evene
manget riktar sig i första hand
till anställda och studenter
verksamma på Ångströmlabo
ratoriet, men alla är välkomna.
Ångströmlaboratoriet, Sieg
bahnsalen kl. 13.00.
8/11: Arkivens dag – årets tema
”Orostider”
Krig och kristider, flyktingar
och farsoter, graviditeter och
liv på glid – arkiven berättar
om människors farhågor och
faktiska händelser. Upptäck och
utforska arkiven! Program på
Stadsbiblioteket i Uppsala med
bland annat föreläsningar, ut
ställning och visning av Stads
arkivet. www.arkivensdag.nu
9/11: Museidagen
Fri entré till alla Uppsalas
museer på Museidagen.
Botaniska trädgården: Bli växt
detektiv för en dag. Leta fli
kiga blad, håriga stjälkar och
blommor med sporre. Lär kän
na v
 äxternas signalement!
Tropiskaväxthuset kl. 12.00.
Medicinhistoriska museet:
Barnmorskan Randi Eriksson
ger en historik av barnmorske
yrket kl. 13.30.
Universitetsbiblioteket: Besök
utställningssalen i Carolina
Rediviva med Silverbibeln,
Carta marina, utställning om
bokstavskonstnären Karl-Erik
Forsberg och mycket annat.
Kl. 14–15 berättar Kjell Söder
berg, f.d. chef vid Uppsala
polisens spaningsrotel och

Foto: martin cejie

i endokrinologisk biokemi vid
Uppsala universitet, har utsetts
till mottagare av årets Björkén
ska pris. Leif Wide får priset
för sina många uppfinningar,
bland annat världsledande me
toder inom allergidiagnostik
och moderna graviditetstes
ter. Hans forskning har fått stort
genomslag inom sjukvården
och i samhället.
n Mats Leijon, professor vid
institutionen för teknikveten
skaper, har tilldelats årets
Hjärnäpple för sina insatser för
att utvinna energi från förny
bara källor.

Li BennichBjörkman

n Li Bennich-Björkman,

 rofessor vid Centrum för
p
rysslandsstudier och skytte
ansk professor i vältalighet
och statskunskap, har tilldelats
Thuréus-priset från Kungliga
Vetenskaps-Sociteten. Hon får
priset för framstående forsk
ningsinsatser och engagemang
i vetenskapliga och samhälle
liga frågor, särskilt för forskning
kring den politiska utvecklingen
i det postkommunistiska Europa
i det forna Sovjetunionen.
n Lotta Lerwall, docent i offent
lig rätt vid Uppsala universitet,
har utsetts till expert i utredning
en om politisk information i sko
lan som beställts av utbildnings
departementet. Utredningen ska
analysera bestämmelserna som
reglerar hur skolor ska förhål
la sig när det gäller att bjuda in
politiska partier.
Ardalan Shekarabi, doktorand
i offentlig rätt vid juridiska in
stitutionen, har utsetts till civil
minister i Finansdepartemen
tet. Han antogs som doktorand
2010 och har forskat om vilka
miljökrav och sociala krav som
ställs vid offentliga upphand
lingar.
14
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 riminalunderrättelsetjänst, om
k
stölden av Silverbibeln 1995.
Kom och hör om det spännan
de spaningsarbetet och upplös
ningen! Insläpp till föredraget
kl. 13.40-14.00, fri entré.
10/11: Blue Monday UUJO
& Studentmusiken
En ensemble ur Uppsala Univer
sity Jazz Orchestra och ensem
bler från studentmusiken knut
na till Uppsala universitet lyser
upp denna måndagseftermid
dag. Värd: Ulf Johansson Werre.
Universitetsaulan, kl. 16.45,
fri entré.
11/11: Föreläsning
om Mahlers 4:e symfoni
Director musices Stefan Kar
pe håller en föreläsning kring
Mahlers 4:e symfoni. Musicum,
Kyrkogårdsgatan 4, kl. 16.0018.00, fri entré.
12-14/11: Installations
föreläsningar
Välkommen att lyssna på Upp
sala universitets nya professo
rer när de presenterar sin forsk
ning i korta föreläsningar. Till
föreläsningarna behövs inga
biljetter. Till installationsakten
i aulan delas biljetter ut i
universitetshusets foajé under
fredagen, fram till installatio
nens start. Se programmet på
www.uu.se
14/11: Professorsinstallationen
25 nya professorer installeras
vid en högtidlig ceremoni
i universitetsaulan kl. 15.00.
Representanter från de tre

Konst på jobbet
n I Restaurang Feiroz på Campus Blåsenhus pågår just nu en
konstutställning där medarbetare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier visar fotografier, målningar
och textilkonst.
– Vi är ett antal personer som håller på lite på egen hand,
och vi har pratat om att det vore roligt att göra någonting tillsammans. Så vi skickade helt enkelt ett mail där vi erbjöd alla
på institutionen att vara med och visa vad de åstadkommit på
sin kammare. Två veckor senare hade vi fått in elva verk av elva
olika personer att ställa ut, säger Lena Larson Johannesson,
informationssamordnare vid institutionen.
Utställningen visas till och med den 20 november.

vetenskapsområdena föreläser.
22/11: Mahlers 4:e symfoni
Kungliga Akademiska
kapellet framför H. Dutilleux:
Correspondances och G.
Mahler: Symfoni nr. 4 G-dur
i universitetsaulan. Solist:
Alexandra Büchel, dirigent:
Stefan Karpe. Konserten
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namn som nämns
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till sist

framförs även den 23/11 i
Gustaf Vasa kyrka, Stockholm,
kl. 17.00. Entré: 120 kr, gratis för
barn och studenter. www.aka
demiskakapellet.uu.se
2/12: Kammarmusik
på Musicum
Medlemmar ur Kungliga
Akademiska kapellet spelar
kammarmusik tillsammans med
pianisten Inese Klotina.
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4,
kl. 19.00, fri entré.
5/12: Samhällsvetenskapliga
fakulteten 50 år
Jubileumsföreläsningar med
Lars Magnusson, Peter Wallens
teen, Kerstin Sahlin, Bo Bengts
son, Shirin Ahlbäck Öberg och
Leif Lewin med anledning av att
samhällsvetenskapliga fakulte
ten firar 50 år som självständig
fakultet. Universitetshuset, sal X
från kl. 14.00.

Maria och Jan Berglin är Årets alumn(er)

Bostad

n Serietecknarna Maria och Jan Berglin tilldelas utmärkelsen
Årets alumn(er) 2014 vid Uppsala universitet. De får priset för
sina viktiga inspel i samhällsdebatten. ”Som ständigt aktuella
samtidsskildrare är de goda förebilder för dagens och framtidens studenter”, heter det i beredningsgruppens motivering.
Jan Berglin har en ämneslärarexamen från Uppsala universitet
och Maria Berglin en högskoleexamen från kulturvetarlinjen.
De är sedan studietiden väl förankrade i Uppsala. Jan Berglin
debuterade som serietecknare i studenttidningen Ergo 1985
och Berglins serier har sedan dess varit ett viktigt och uppskattat inslag i tidningen.

Universen tar inte längre in
bostadsannonser utan
hänvisar till Uppsala University
Housing Office som förmedlar
bostadsannonser till
studenter och gästforskare:
www.housingoffice.se
För annonser riktade till
studenter kontakta student
kårens bostadsförmedling:
studentboet.se

”Nobels fredspris år 2014 är mycket
relevanta i ljuset av forskningen
kring fred och konflikter.”
Magnus Öberg, universitetslektor och prefekt vid institutionen för freds- och konfliktforskning.
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Kulturarvet i fokus
på Wisbydagen
Wisbydagen är en tradition som inleddes
i samband med att staden Visby blev utsedd till världsarv för 19 år sedan. Flera
aktörer samverkar kring arrangemanget
som i år hade över 100 programpunkter.
– Det känns viktigt för oss att vara med
och visa att vi är en del av staden Visby.
Vi vill visa vad universitetet kan bidra
med och öppna våra dörrar för allmänheten så att alla ska känna sig välkomna
här, säger Petra Lindberg, kommunikatör vid Campus Gotland.
I hörsalen vid Almedalsbibliotekets
foajé arrangerades ett möte mellan två
forskare. Det var Hendrik Mäkeler från
Myntkabinettet på Museum Gustavianum i Uppsala och Christoph Kilger från
Campus Gotland som tillsammans berättade om silverskatten som hittades i
Rone socken på Gotland år 2012. Det
var en intresserad publik som fick ta del
av hur man identifierar och daterar mynten och vad de kan berätta om den tid
och plats de kommer ifrån.
– Gotland är ju den plats i världen där
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Den 4 oktober var det återigen
dags för Wisbydagen. Uppsala
universitet – Campus Gotland
medverkade med två v
 älbesökta
aktiviteter u
 nder temat ”Ett
levande kulturarv”.

Kristina Melin, Ellika Lindström och Patrik Larsson från Gotlands nation förklarar hur
man använder det vassliknande gräset Ag för att lägga om traditionella tak på Fårö.

man hittar flest vikingatida silverskatter.
Det är inte många som har specialkunskapen att identifiera och datera mynt
och vi vill väcka ett intresse för den här
inriktningen så att kompetensen inte går
förlorad, säger Petra Lindberg.
En annan del av programmet ägde rum
i restaurangen Maltfabriken på Campus
Gotland. Under rubriken ”Ett levande
kulturarv i studenters händer” berättade

studenter från Gotlands nation i Uppsala om traditionen att hjälpa till med att
lägga om traditionella grästak på Fårö,
så kallat täckating.
Åhörarna fick även veta mer om äldre byggnadsvårdstekniker när studenter
vid utbildningen i kulturvård presenterade hur de restaurerar byggnader med
traditionella metoder.
Josefin Svensson

Från vetenskap till skönlitteratur för Leif Lewin
Skrivandet är viktigt för Leif
Lewin, professor emeritus
i vältalighet och statskunskap.
Varje morgon klockan åtta sätter
han sig och skriver några timmar.
Resultatet kan lika gärna bli
vetenskap som skönlitteratur.
I februari kom Leif Lewin ut med
romanen ”Frihet är ett annat ord för
tomheten efter dig”. En kärleksroman
med ett triangeldrama, men också en
skildring av den politiska utvecklingen i Sverige från studentrevolten 1969
och fram till 1980-talet.
– Det är ett ämne som lika gärna hade kunnat behandlas statsvetenskapligt men nu blev det en roman,
säger Leif Lewin vid en samtalskväll på
Carolina Rediviva i september.
Under samtalet får han frågan vad
det finns för likheter mellan att skriva

vetenskap och skönlitteratur. En likhet är att båda sysslorna kräver lidelse, engagemang och mod, menar Leif
Lewin:
– Utan lidelse blir det ingen bra
vetenskap. Det är ett ensamjobb och
ska man hålla på med det länge förutsätter det lidelse. En annan egenskap
som behövs är mod, så att man i vetenskapen vågar ifrågasätta auktoriteter eller i skönlitteraturen vågar lämna
ut sig själv.
Att skriva enkelt är något han strävar efter, vilken typ av texter det än
gäller. Och där har han inspirerats till
exempel av att läsa svensk lyrik.
– Vetenskapligt språk ska
vara klart och enkelt utan jargong eller fikonspråk. Då har
man viss hjälp av att läsa eller skriva skönlitteratur.
Annica Hulth

Kärlek och politik
Frihet är ett annat ord för tomheten
efter dig (Hjalmarson & Högberg
Bokförlag 2014) gestaltar spänningen mellan den fria kärleken och den
romantiska idén om en sammansmältning med den älskade. Huvudpersonen i romanen, Jan, är student
i Uppsala, flyttar till Stockholm och
möter blomsterflickan Cecilia som
predikar fri kärlek, vilket Jan har svårt
att acceptera. Då möter han Lena,
som delar hans syn på kärleken. Hur ska han göra? Bryta upp från friheten eller
stanna hos den som gör
honom olycklig?
Leif Lewin

hallå där
Anders Malmgren,

administratör vid Uppsala
universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket på
bokmässan
1 Vad gjorde Universitetsbiblioteket på Bok- och biblioteksmässan
i Göteborg?
– Vi deltog med Uppsala universitets egna vetenskapliga förlag, Acta
Universitatis Upsaliensis, som faktiskt
är ett av Sveriges allra största. Vi finns
på mässan i första hand för att visa
upp den stora mängden vetenskapliga skrifter och böcker som ges ut
av universitetet. Även Dag Hammarskjöldbiblioteket var där med en egen
monter.
2 Hur jobbade ni på mässan?
– Biblioteket hade en monter vid
den delen av mässan som kallas Forskartorget där vi presenterade vårt
webbaserade sök- och beställningssystem. Vi visade också upp aktuella
böcker ur Actas sortiment som även
var till försäljning. Utöver detta hade
vi ett program med föreläsningar där
forskare, författare och nya böcker
presenterades.
3 Planerar ni att vara med nästa
år?
– Jag hoppas att vi ska kunna delta
även nästa år. Mässan är ett utmärkt
sätt att nå ut och visa upp forskning
och publikationer från Uppsala universitet. Folk är väldigt intresserade
av våra böcker och det blir en ingång
för att berätta mer om verksamheten. Förhoppningsvis kan vi samarbeta mer med andra delar av universitetet för att nå ut ännu mer.
4 Vilken bok är din personliga
favorit från Actas utgivning?
– Det finns mycket att välja bland,
men om jag ska lyfta fram en bok så
får det bli ”The Mice and the Cat”,
en liten skrift som är en översättning
av ett persiskt originalmanuskript
från 1500-talet. Den kan läsas som
en saga för barn men också som en
politisk skrift.
Josefin Svensson
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profilen
/Mohammad Fazlhashemi
Mohammad Fazlhashemi är Sveriges
första professor i islamsk teologi och
filosofi. Han har dragit igång flera nya
utbildningar och anlitas ofta av medier
och som föreläsare.

Professor i islamsk
teologi och filosofi
n Namn: Mohammad

Fazlhashemi

n Född: 1961

n Familj: Fru och tre vuxna

barn.

n Fritid: Pyssla om huset,

promenader i naturen.

n Vad gör dig glad: Mycket,
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att läsa en bra text, äta något
gott eller lyssna på musik.
n Vad gör dig arg: Orättvisor.
Att se människor i nöd, till
exempel varje gång jag går
förbi en tiggare. Känner
väldigt stor frustration över
det som händer nu i Mellanöstern, där totalt oskyldiga
människor drabbas av oerhörda svårigheter och övergrepp i religionens namn.
n Senast lästa bok: Arvet från
Bagdad av Ingmar Karlsson.

Han vill bredda
bilden av islam

Det finns inte bara en islam, utan många. Professor
Mohammad Fazlhashemi vill bredda bilden av en av de
största religionerna i Sverige. Intresset är stort för de nya
utbildningarna i islamsk teologi och filosofi.
Islam är den näst största religionen i Sverige efter kristendomen. Ändå var det först för två år sedan
som Sveriges första professur i ämnet islamsk teologi och filosofi inrättades vid teologiska institutionen.
Mohammad Fazlhashemi, som då var idéhistoriker
vid Umeå universitet, bröt upp från Umeå efter 19 år.
Numera är det på teologiska institutionen i Uppsala
han har sitt arbetsrum. Klivet är långt rent geografiskt,
men inte ämnesmässigt.
– Även om jag var idéhistoriker i Umeå så forskade
jag kring muslimsk idéhistoria och politiskt tänkande inom religionen, så det
fanns en hel del beröringspunkter.
Som expert på politisk islam får han
ofta vara med och kommentera händelseutvecklingen i Mellanöstern. Och han
delar gärna med sig av sin kunskap.
– I Umeå brukade min handledare,

professor Ronny Ambjörnsson, säga: ”Vår lön betalas av skattemedel så vi måste göra vår kunskap känd
för en bredare allmänhet”. Det har jag burit med mig
sedan dess.
Förutom intervjuer i media föreläser han ofta för
lärargrupper och anställda inom offentlig verksamhet.
Suget efter kunskap är stort. Särskilt på senare tid när
demokratisträvanden bytts mot våld i länder som Syrien och Irak där IS, Islamska staten, vill ta makten.
– De barbariska terroristerna i IS har för många blivit

 e barbariska terroristerna
D
i IS har för många blivit
sinnebilden av islam. Jag
försöker balansera den bilden.

sinnebilden av islam. Jag försöker balansera den bilden.
Varför har den här typen av extrema tolkningar uppstått och vad är de uttryck för? Då går det bättre att
förstå hur man kan undvika förekomsten av extremism.
En av hans böcker heter ”Vems islam?” och han är
noga med att lyfta fram att muslimer inte är en enhetlig grupp. Islam rymmer allt ifrån extrema tolkningstraditioner till de som försöker förena feminism och
demokrati med islam.
Ofta har det som kallas politisk islam uppstått i
samhällen i kris, med brist på rättsäkerhet och ett demokratiunderskott, berättar han.
– Vi vet att extremism frodas i en icke-demokratisk miljö med ekonomiska problem och korruption.
Genom att jobba för bättre ekonomisk fördelning och
motarbeta korruption kan den förebyggas.
I somras gav han för första gången en sommarkurs
om ”arabiska våren” och politisk islam. Därutöver ges
fyra olika grundkurser i islamsk teologi och filosofi. På
sikt kommer ett utbildningsprogram att byggas upp.
– Den viktiga poängen är att islam nu kan studeras i
sitt eget sammanhang och inte ur ett utifrån-perspektiv. Sedan tidigare finns historiska kurser och mellanösternkunskap men studiet av islam utifrån dess egna
premisser är något nytt.
På forskningsfronten har han återvänt till en tid som
sammanfaller med europeisk medeltid, som en gång
var utgångspunkt för hans doktorsavhandling.
– Ett sätt att förklara politisk islam är att spåra den
till 1700- och 1800-talens kolonialvälden och de stora
missförhållanden som rådde då. Jag undersöker om det
också går att spåra idéerna och föreställningarna i de
teologiska och filosofiska traditioner som växte fram
på 1000- och 1100-talen och perioden före den moderna eran. Jag vill vidga perspektivet.
Annica Hulth

