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Arbetsflöden ska
bli mer effektiva

allvar och vi har haft fina dagar med vackra
höstfärger, men också lite regn och rusk. Tiden går snabbt och vi förbereder redan professorsinstallationen i november, nobelmottagningen i
december och vinterpromotionen i januari.
En viktig fråga under hösten har varit remissen om att möjliggöra en ny verksamhetsform för svenska lärosäten: högskolestiftelser. Uppsala universitet har
länge efterfrågat ökad autonomi. Större självständighet är viktig för att universitetet ska vara en kritisk röst i samhället och utvecklas fritt i förhållande till
politiska, ekonomiska eller andra krafter. Vi har också efterfrågat utökad institutionell autonomi för att kunna ingå avtal och delta i bolagsbildningar relaterade till nationella och internationella samarbeten.
Vi har försökt gå in i arbetet med stiftelseremissen med ett öppet sinne, lyssnat på synpunkter från olika håll och vägt argumenten för och emot. Remissen
har diskuterats i flera instanser, bland annat konsistoriet, akademiska senaten,
rektors prefektmöte, fakultetskollegier och även i en öppen hearing. En arbetsgrupp med representanter från vetenskapsområdena, studenterna samt förvaltningen har letts av prorektor Anders Malmberg med uppdraget att ta fram ett
svar på remissen. Remisstiden har varit kort, men jag vill ge en eloge till arbetsgruppen som, den korta tiden till trots, lyhört tagit fram ett balanserat och nyanserat svar i en komplex och viktig fråga.
När detta går i tryck är jag på
väg till konsistoriets möte där
vårt remissyttrande ska fastställas. Trots att vi har en principiellt
positiv syn på ökad institutionell
autonomi, för vi fram att det
finns avgörande brister i förslaget
och att underlaget är ofullständigt på flera viktiga punkter. Vårt
förslag till yttrande mynnar ut i
att vi avvisar förslaget i dess nuvarande form.
Precis innan pressläggning
kom dock ett oväntat besked från utbildningsminister Jan Björklund om att departementet avser utreda stiftelsefrågan ytterligare före beslut. Både utspelet
och tidpunkten förvånar – inte för det har saknats kritik utan för att det kommer innan sektorn fått tillfälle att formellt ta ställning. I någon mening är det
lovvärt att man är lyhörd för kritiska signaler, men detta gör inte att en redan
tidigare skakig process känns stabilare.
östen har kommit på
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Större självständighet är viktig för att
universitetet ska utvecklas
fritt i förhållande till politiska, ekonomiska eller
andra krafter.

frågan utreds vidare, och även förankras bredare politiskt.
I den processen önskar vi att flera alternativ kan
övervägas, inklusive en ny offentligrättslig
associationsform som lyftes fram 2008
i utredningen ”Självständiga lärosäten”, och
som Uppsala universitet var positiv till.
Det är också viktigt att vi internt inom
Uppsala universitet fortsätter att diskutera inte bara möjligheterna för ökad
reell autonomi, utan också hur vi kan
verka för vitaliserad kollegialitet, stärkt
akademiskt ledarskap och ett breddat
deltagande.
Vi ser gärna att

Eva Åkesson, rektor

Arbetsflöden utvecklas
och effektiviseras
I ett stort projekt ser
universitetet över sina
arbetsflöden inom områdena personal, ekonomi,
studenter och IT. Syftet
är att säkerställa kvalitet
och effektivitet i arbetet.
möta de interna och
externa krav som ställs på oss som vi
ska utveckla och effektivisera våra administrativa flöden, säger Therese Iveby Gardell som är övergripande projektledare för projektet.
Enligt projektets direktiv har de administrativa stödfunktionernas kvalitet
och ändamålsenlighet ifrågasatts i ett
antal interna utredningar vid universitetet, samtidigt som önskemål om stöd
inom nya områden ställs. Genom att
beskriva verksamheten utifrån arbetsflöden över organisatoriska gränser ges,
enligt direktivet, bättre förutsättningar flöden och kostnader, säger Therese Iveför att kunna prioritera, ta bort och till- by Gardell.
handahålla nya tjänster.
Universitetets utveckling av administrativa arbetsflöden ska genomföras
Statens servicecenters tjänster i form av ett projekt där behov, förbättI och med öppnandet av Statens servi- ringar och effektiviseringar ska identicecenter, som sedan 2012 säljer tjänster fieras och genomföras succesivt. Dessinom personal- och ekonomiadminis- utom ska nyckeltal för jämförelse och
tration, har även de externa kraven på uppföljning tas fram. Prioriterade omuniversitetet ökat. Enligt regeringen ska råden är personaladministration, ekomyndigheter som inte köper Statens nomiadministration och studentadmiservicecenters tjänster kunna visa att nistration samt IT-verksamheten.
de utför motsvarande tjänster till sam– Vi har valt dessa arbetsflöden för
ma eller lägre kostnad. Vissa lärosäten att de pågår inom och påverkar hela
har redan fått i uppdrag av Ekonomi- universitetet. Det är också flöden som
styrningsverket att redovisa sådana går in i varandra och påverkar varandra.
nyckeltal.
– Vi kan också bli uppmanade att Vill ha egen administration
göra det och då måste vi ha koll på våra Först ut i projektet är området löneadministration: 340 anställda ska genom
webbenkät och intervjuer under oktoArbetsflödesprojektet
ber och november bidra till en beskrivning av nuläget. Många av dem har adLäs mer om projektetet i Medarbeministrativa befattningar, men enkäten
tarportalen på webben: www.mp.uu.
går också ut till personer med arbetsse under fliken Vårt UU/Övergripande
titlar som controller, forskningsingenjör,
projekt.
informatör, intendent och webbredak-

Vi vill bryta upp
elfenbenstornet som vi
forskare sitter i och bjuda
in även aktivister och
konstnärer att delta.
May-Britt Öhman, forskare vid
Centrum för genusvetenskap
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• Uppsala universitets fakulteter har utsett

hedersdoktorer. Bland namnen finns de internationellt ansedda forskarna inom cancer- och
diabetesforskningen Eric Holland, Israel Vlodavsky och Andrew Mark James Shapiro, tidigare
vice ordföranden i Europadomstolen Elisabeth
Palm, journalisten Kjell Albin Abrahamson och
ekonomiprofessor David Mitch som studerat
utbildningens ekonomiska historia. Promotionen äger rum den 24 januari 2014.
Hedersdoktor är en titel som tilldelas person
som gjort framstående vetenskapliga insatser
eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Det är fakulteterna själva som utser
hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt.
Läs mer om alla hedersdoktorer:
www.uu.se/nyheter/

Therese Iveby Gardell är
översiktlig projektledare.

– Det är för att

tör. Det som förenar enkätpersonerna
är att de i olika grad har behörighet till
Primula, Tur & Retur och Raindance.
Enkätfrågorna rör bland annat hantering av löneärenden och anställningsavtal, administration av reseräkningar,
utlägg, pensioner och försäkringar.
– Vi kommer att kunna se hur anställda faktiskt och praktiskt arbetar i
flödet. Var gör vi lika, var gör vi olika,
vilket stöd ger administrationen? Undersökningen ger både hårda och mjuka data för oss att analysera.
I dagsläget går det inte att säga något om vilka förändringar projektetet
kan leda till för universitetet. Men en
viktig drivkraft är att Uppsala universitet vill äga självbestämmande över sin
egen administration.
– För att kunna argumentera för vår
verksamhet krävs att vi känner vår verksamhet. Vi har ett uppdrag att hushålla
med statens medel. Vi måste veta att vi
gör det kostnadseffektivt och kvalitetssäkert, säger Therese Iveby Gardell.
helena edström

Fullsatt på TA-personalens nätverksdag
Det förväntansfulla sorlet i Po-

redaktion

nya Hedersdoktorer

lacksbackens aula förbyttes till intresserad
tystnad då årets välbesökta TeA-dag inleddes med rektor Eva Åkerssons välkomsttal.
Deltagarna bjöds sedan på vitt skilda
berättelser om spännande expeditioner till
otillgängliga trakter i Indien, om vad det är
som kännetecknar en bra arbetsmiljö, om
antibiotikaresistens och hjärnans belöningssystem samt effekten av solidariska och
egocentriska val vi gör i livet. Allt sammanhållet av dagens moderator Stina Wollter,
som också avslutade med en betraktelse
om konst.
birgitta sinder wilén

Stina Wollter (th)
var moderator
för TeA-dagen.

TeA
TeA = nätverket
för teknisk- och
administrativ personal vid Uppsala
universitet.

En kort film
om TeA-dagen
finns på webben:
mp.uu.se

Plats 111
i världsranking

• Uppsala universitet hamnar på 111:e plats

och har tappat några placeringar sedan förra
året när Times Higher Education rankar de 200
bästa universiteten i världen.
Lärosäten i USA och Storbritannien finns
med bland de tio bästa i världen. Bland de fem
bästa svenska universiteten på listan får Uppsala universitet en tredjeplacering och ligger
långt framme inom områdena livsvetenskap,
medicin-hälsa och teknik.

Mottagning för nya studenter vid universitetshuset.

Foto: Mikael Wallerstedt

Självständighet viktig
fråga för universitetet

universellt

Foto: Mikael Wallerstedt

Ledare

Kraftig ökning
av antalet sökande

• Totalt sökte 54 391 unika personer till

Uppsala universitet inför vårterminen 2014,
en ökning med 39,1 procent jämfört med
vårterminen 2013. Antalet sökande till Campus
Gotland har dubblerats jämfört med förra årets
siffra för Högskolan på Gotland.
Antalet unika sökande till de kurser och
program som ges i Uppsala är 44 452 och
har ökat med 13,7 procent jämfört med vårterminen 2013.
Sökalternativ som räknas till Campus Gotland har fått lite drygt dubbelt så många sökande som Högskolan på Gotland hade vårterminen 2013 – 14 872 jämfört med 7 393.

Konsistoriets
mötestider 2014

• Universitetets styrelse, konsistoriet, har be-

slutat om sammanträdestider 2014. 20 februari,
2-3 april, 16 juni, 9 september, 25-26 november
och 17 december. Under hösten 2013 återstår
ett sammanträde den 11 december.
Konsistoriet ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter – vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Läs mer om konsistoriet och ta del av
protokoll i Medarbetarportalen: mp.uu.se

Foto: Mikael Wallerstedt
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Pedagogisk inspiration
över områdesgränserna
– Lyssna lite extra noggrant på varandra idag. Den här konferensen manifesterar idén om det breda kollegiala utbytet.
Det här är en mötesplats som kan bidra
till att våra utbildningar blir ännu bättre.

att träffas såhär är
samtalet mellan kollegor som uppstår
över ämnesgränserna, säger läraren Linn
Areskoug.
Syftet med konferensen, som återkommer vartannat år, är att uppmuntra
till ett prövande och granskande förhållningssätt till undervisning. Tanken är att
skapa en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad samverkan
mellan lärare och områden.

Aktiva studenter
De 165 anmälda lärarna och forskarna
kunde under dagen välja bland föreläsningar, runda bordssamtal och ”verkstäder” inom så varierande teman som IT i
undervisningen, ämnesöverskridande samarbeten, muntlig framställning, examinationsformer, normer och villkor inom universitetet och studentaktivt lärande.
Uppsala universitet har nyligen summerat en treårssatsning på pedagogisk
utveckling. Projektet Kreativ utveckling

– Det bästa med

– Vi vill med konferensen hylla ett
förhållningssätt som innebär att lärare
vågar ta reda på och testa nya idéer
inom undervisning och lärande. Sedan
är det viktigt att sprida idéerna till kollegor, säger Åsa Kettis, chef för enheten
för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik som anordnar konferensen.
Även invigningstalare rektor Eva
Åkesson vill uppmuntra till nytänkande
och utbyte över gränserna.

Vad tycker du?

vid Uppsala universitet, Kruut, arbetade under 2010-2012 med att synliggöra pedagogiska utvecklingsinsatser
och sprida erfarenheter över institutions-, fakultets- och områdesgränser.
Under projektet blev tydligt att det
runtom på universitetet pågår en mängd
initiativ där studenter förstärker utbildning och lärande, exempelvis genom att
agera mentorer för varandra.
– Vi vet att vi har en stark studentgrupp vid universitetet. Kanske borde
vi bygga vidare på det och skapa en
Uppsalamodell för studentmedverkan,
säger Åsa Kettis.

helena edström

Universen frågade några lärare:
1. Vad är mest spännande på konferensen.
2. Vilket pedagogiskt område tycker du är mest intressant just nu?
3. Vilket är ditt bästa pedagogiska tips?

Läkemedelsforskningen vid BMC får ett lyft när Kjell
och Märta Beijers Stiftelse satsar på nya forskningsområden. Stiftelsen har beviljat anslag på totalt 30
miljoner kronor fördelat på fem år till de så kallade
Beijerlaboratorierna i Uppsala.
fortsätter att stödja
Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning vid Uppsala universitet, men
satsar också på två helt nya områden:
Läkemedelsforskning vid Uppsala universitetet och husdjursforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Dessa
tre grenar ska samverka under namnet
Beijerlaboratorierna från och med 2014.
Donationen på tio miljoner kronor
under fem år till läkemedelsforskningen
ska i första hand användas för utveckling
av
peptidhärmande
läkemedel.
– Vi är mycket glada över det generösa
anslaget som kommer att få stor betydelse för utvecklingen av läkemedelsforskningen inom den farmaceutiska fakulteten, säger professor Mats Larhed.
Forskningen om peptidhärmande
läkemedel går ut på att härma kroppens
egna substanser, vilket har varit framgångsrikt i läkemedel mot HIV, Hepatit
C och tuberkolos. Nu vill forskarna gå
vidare med åldersrelaterade sjukdomar
som demens och hjärt- och kärlsjukdoBeijerstiftelsen

mar. De kommer också att forska om
läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar som reumatism och eksem samt
infektionssjukdomar.
– Vi ska göra vårt bästa för att ge bra
valuta för satsningen, men att skräddarsy molekyler tar tid och kräver tålamod,
säger Mats Larhed.
Unga forskare
Anders Wall, som är ordförande i styrelsen för Beijerstiftelsen, betonar att
det är en långsiktig satsning. Han var
med och startade Beijerlaboratoriet för
genforskning 1990, som sedan dess har
tagit emot anslag på över 80 miljoner
från Beijerstiftelsen.
– Det har varit en ömsesidig glädje,
vi har sett resultat och forskarna har
uppskattat att vi har varit långsiktiga i
vårt engagemang.
Att ge anslag till unga forskare som
kunnat etablera egna grupper är en del
av framgångsreceptet vid Beijerlaboratoriet för genforskning. Anders Wall är

Foto: Mikael Wallerstedt

Under en intensiv dag i oktober kunde lärare utbyta
kunskap och erfarenheter om pedagogiska grepp i
utbildningen. Konferensen i universitetspedagogisk utveckling på Blåsenhus lockade 165 lärare och forskare.

Satsning på läkemedelsforskning

GLADA MINER. Anslaget till läkemedelsforskningen glädjer fundraisern Thomas Fredengren och professorerna Mats Larhed,Ted Ebendahl och Ulf Pettersson.

glad över att stiftelsen kan fortsätta
stödja spjutspetsforskning i Uppsala.
– Vi har nu hittat ytterligare forskningsområden där Uppsala kan vara ledande
och vi ser stödet till unga forskare som
en viktig framtidssatsning.
Anslaget på tio miljoner kronor

under fem år till SLU går till forskning
om hur man kan förbättra aveln hos
mjölkkor
och
därmed
öka
produktiviteten, förbättra djurens hälsa
och minska miljöeffekterna.
annica hulth

Torsten Jarkrans, universitetslektor
vid institutionen för informationsteknologi

1. Nya studentaktiva grepp för att öva muntliga presentationer
som ju är en jätteviktig kunskap när studenten väl kommer
ut i arbetslivet.
2. E-lärande, att man använder IT-lösningar för att utveckla
undervisningen. Men också det här med att gå ifrån traditionella föreläsningar och istället vända på konceptet. Att man
gör praktiska laborativa övningar först, för att efteråt diskutera i grupp.
3. Att försöka ersätta föreläsningar med inspelade moment.
Studenten kan titta på en inspelning i sin egen takt och skicka
in sina frågor. Sedan har man en lektion då läraren tar upp
alla studenternas frågor. Jag har inte hållit på med sådant,
men det är ett bra tips.
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Linn Areskoug, universitetslektor vid litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

1. Framförallt uppskattar jag samtalet som uppstår mellan kollegor över ämnesgränserna. Jag kommer nu från en workshop
om privilegievandring – hur vi ser på normer och normstrukturer i den högre utbildningen och på universitetet. Det har
varit särskilt bra.
2. Det är den utveckling som sker just nu – att vi börjar
prata mer om hur vi undervisar och att det har betydelse hur
vi gör när vi undervisar. Hur vi arbetar i rummet, alltså våra
föreläsningssalar, spelar roll.
3. Muntliga samtal, att träffa människor i verkligheten. Och
med verkligheten menar jag verkligheten, inte nätutbildningar
och så.

Foto: Mikael Wallerstedt

Foto: Mikael Wallerstedt

Foto: Mikael Wallerstedt

Universitetet kritiskt till
Lättare att boka
förslag om högskolestiftelser tid för vägledning

Sven Söderkvist, doktorand vid
institutionen för psykologi

1. Jag är här för att få inspiration när det gäller olika sätt att
engagera studenterna mer. Jag vill hitta vägar till ett mer aktivt
lärande där studenterna inte är passiva mottagare av information utan aktiveras till att göra mer av jobbet själva.
2. Det är lite präglat av att jag är intresserad av sådant som
kan förbättra min egen undervisning. Jag undervisar ofta vid
laborationer i statistik. De kan upplevas som ganska tråkiga
men det finns många olika sätt att göra laborationerna både
roliga och engagerande.
3. Att utvärdera! Att våga fråga om något är bra eller dåligt
och sedan våga anpassa efter utvärderingars resultat. Att
ständigt ha ett utvecklingsarbete och faktiskt fråga studenterna vad de tycker och faktiskt ta till sig det de säger. Sådan
prestigelöshet är bra.

I det förslag till remissyttrande
som läggs på konsistoriets
bord påtalas avgörande brister
i regeringsförslaget för ökad
autonomi för svenska lärosäten. Konsistoriet föreslås därför avvisa det föreliggande förslaget samtidigt som fortsatt
autonomiprocess välkomnas.
Regeringen har i

olika propositioner
de senaste åren uttalat en önskan om
att den politiska styrningen av universitet och högskolor bör minska. Uppsala universitet har länge ställt sig positivt till en sådan utveckling.
Enligt regeringens förlag om en ny
stiftelseform, kallad högskolestiftelse,
kan ett lärosäte bli en egen juridisk person med större handlingsfrihet jämfört
med dagens myndighetsform. Bland annat skulle det bli enklare att ta emot
och förvalta donationer, äga bolag och
bygga upp egna tillgångar.
Sedan stiftelseförslaget presenterades
i juni har det diskuterats internt inom
flera av universitetets fakultetskollegier
och -nämnder, i akademiska senaten

samt rektors ledningsråd och prefektmöte. Dessutom anordnades i oktober
en välbesökt öppen hearing för anställda och studenter. Förslaget till universitetets remissyttrande har tagits fram
av en arbetsgrupp under ledning av prorektor Anders Malmberg.
Frågan utreds vidare
I förslaget till yttrande, som efter Universens pressläggning behandlas i konsistoriet, konstateras att regeringens förslag innehåller brister och att underlaget
är ofullständigt. Flera svenska lärosäten
har yttrat liknande kritik mot stiftelseförslaget.
Remisstiden går ut i mitten av november, men mot bakgrund av den kritik som yttrats inom universitetssektorn
överväger nu regeringen att utreda frågan vidare innan beslut tas. Det konstaterade utbildningsminister Jan Björklund i en TT-artikel vid Universens
pressläggning.
Läs mer i rektor Eva Åkessons ledare på
sid. 2.
helena edström

Nyligen lanserade centrala
studie- och karriärvägledningen ett bokningssystem där
studenten kan boka tid med
en vägledare. Nytt är även att
vägledning erbjuds via Skype,
som tillsammans med de vanliga vägledningstjänsterna nu
kan bokas via systemet.
tillgängligheten
och skapa en tydligare ingång till vägledningen men också att kunna ge ökad
service för de studenter som inte fysiskt
befinner sig i Uppsala. En grupp som
ökat i och med de internationella masterstudenterna och starten av Campus
Gotland.
Fortfarande erbjuder centrala studievägledningen drop in-verksamhet samt
vägledning via telefon och e-post. Genom lanserandet av bokningssystemet
hoppas man underlätta för studenten
att när som helst hitta och boka tid med
en vägledare.
– TekNat-fakulteten har sedan tidigare online-bokning, så det är inget nytt
för universitetet men det är nytt för den
Syftet är att öka

centrala vägledningen, säger Madelene
Rönnberg vägledare vid enheten för studie- och karriärvägledning.
Systemet kan också medföra att vägledningen inte får så stort besöksbortfall,
tack vare påminnelsefunktionen som
dagen innan påminner studenten om
kommande besökstid.
Bokningssystemet har varit i drift sedan den 16 september så det är för tidigt att uttala sig om vilka effekter det
nya bokningssystemet kommer att ge.
Men redan nu märks det att studenternas efterfrågan på möjligheten att boka
via webben är stor.
− Årets arbetstoppar känner vi till,
exempelvis inför15 april och 15 oktober, då det är sista ansökningsdag för
kurser och program. Förhoppningen är
att vi ska kunna se trender i bokningsfrekvenser och då lättare kunna planera
verksamheten efter det, säger Madelene
Rönnberg.
niklas kronvall

Mer information finns på webben.
Se www.uu.se/vagledning och
www.uu.se/karriar
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Inventering ska säkra
forskningens infrastruktur

l är av brett nationellt intresse.
l ger förutsättningar för världsledande

forskning.
l utnyttjas av ett flertal forskargrupper.
l är så omfattande att enskilda

grupper inte kan driva dem själva.
l har en långsiktig planering för

vetenskapliga mål, finansiering och
utnyttjande.
l är öppen och tillgänglig för forskare,

industri och andra aktörer.

Minskade investeringar
I uppdraget ingår också att ge förslag
till hantering av infrastruktur – bland
annat processer för prioritering av ny
infrastruktur. Universitetens nyinvesteringar i infrastruktur har minskat de senaste tio åren. Samtidigt har Wallenbergstiftelsen helt slutat med
utlysningar för infrastruktur och för att
Vetenskapsrådet ska dela ut pengar
krävs att infrastrukturen har ett brett,
nationellt eller internationellt intresse.

Uppsalaforskare gläds
åt Nobelpristagare
Higgspartikeln, cellernas transportsystem och datorprogram
för förståelsen av kemiska
reaktioner – nu är 2013 års
Nobelpris tillkännagivna.
Forskarna James E. Rothman, Randy

W. Schekman och Thomas C. Südhof
delar på årets Nobelpris i medicin/fysiologi för att på olika sätt ha klarlagt
det maskineri som styr transport och
leverans av molekyler i cellen.
Erik Fries, professor i cellbiologi vid
Uppsala universitet var med och gjorde
de försök som lade grunden till den
forskningsupptäckt Rothman nu belönas för och har förväntat sig att upptäckterna av Rothman, Schekman och
Südhof skulle leda till Nobelpris.
– Ja, det trodde jag. Men jag trodde
att uppmärksamheten hade gett sig nu.
De var mer i ropet på 80-talet.
Martin Karplus, Michael Levitt och
Arieh Warshel tilldelas årets Nobelpris i
kemi. På 70-talet lade de grunden till de
kraftfulla datorprogram som används för
att förstå olika kemiska förlopp. Tillkänna-
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givandet är ett efterlängtat besked bland
teoretiska kemister vid Uppsala universitet.
– Vi är många som har väntat länge
på det här. Det här är tre verkliga pionjärer inom teoretisk kemi, säger Johan
Åqvist, professor vid institutionen för
cell-och molekylärbiologi som själv
samarbetat med Arieh Warshel.
Viktig pusselbit
Nobelpriset i fysik går till François Englert och Peter W. Higgs för upptäckten
av Higgspartikeln – en viktig pusselbit
i förståelsen av de mest grundläggande
naturlagar som styr universum.
– Alla partikelfysiker är mycket glada över att teorin om Higgs boson slutligen har belönats, säger Richard Brenner, professor vid institutionen för fysik
och astronomi.
linda koffmar/
annica hulth/anneli waara

Läs mer om 2013 års Nobelpriser på
www.uu.se/nyheter

Joseph Nordgren håller i utredningen.

Vill du bidra?
Arbetsgruppen för infrastrukturprojektet inom Uppsala universitet tar
gärna emot förslag och synpunkter via
e-postadressen infra@uadm.uu.se

Hur kan man skydda sig?
Var extra uppmärksam på din e-post.
Svara inte utan skicka misstänkta
brev till security@uu.se eller ring
säkerhetsenheten på 018-471 75 60.
Mata inte in dina uppgifter i webbformulär som öppnats via e-postlänkar.

– Det är som att minnena
spritter till liv av beröring!
En lördag i oktober återförenas
trettiosex vänner som en
höstdag 1963 skrev in sig som
medicinstuderande vid Uppsala universitet. Mycket har
förändrats, men inte allt…

Petra Einarsson
är Årets alumn
Hon är VD för Sandvik Materials Technology och första
kvinna i Sandviks koncernledning. Nu har Petra Einarsson
utsetts till Årets alumn vid
Uppsala universitet.
Enligt motiveringen

nomi vid Uppsala universitet, minns
studietiden som en rolig och spännande
period i en stimulerande miljö.
– Den främsta egenskap som jag utvecklade under tiden i Uppsala var att
reflektera och tänka kring ekonomirelaterade frågor samt att alltid försöka
utveckla saker till det bättre.
Har du några råd att ge unga studenter som vill satsa på en karriär inom
näringslivet?
– Satsa på det du brinner för och gör
det du tycker är roligt! Planera inte för
mycket utan låt ditt engagemang styra
din karriärbana. Jag vill även uppmana
unga personer till att våga ta de chanser
och utmaningar som dyker upp även om
det kan kännas läskigt ibland.
gunilla sthyr

vändarnamn, kontonummer eller koder
via e-post eller webbformulär. Utskicken ser ofta äkta ut och kan exempelvis
ha universitetets logotyp eller avsändaren ”Administratör” eller ”Helpdesk”.
Allvarligt på smartphones
– Men universitetets IT-personal frågar
aldrig efter ditt lösenord i e-post, kom
ihåg det, säger Veronika Berglund.
Nätfisket är enligt henne allvarligast
på smarta telefoner och annan mobil
utrustning.
– På en mobil utrustning finns webbsidorna oftast i förenklad form och sällan syns hela adressen, vilket gör det
svårt att avgöra om en webbsida är äkta
eller falsk, säger Veronika Berglund.
gunilla sthyr

Varningstecken
Säkerhetsenheten vid universitetet uppmanar anställda att vara uppmärksamma på nätfiskeförsöken. Några varningstecken:
l Frågor om personlig information: användarnamn, lösenord, koder, kreditnummer…
l Hot med negativa konsekvenser: ”Ditt konto kommer att stängas av/låsas/tas bort om
du inte genast…” ”Din postlåda är full och du måste logga in…”
l Länkar i e-posten: Nätfiskelänkar går ofta till helt andra ställen än de ser ut att göra.
Var uppmärksam innan du klickar på en länk.

Femtio år och en dag

helena edström

har hon utmärkt sig i sin karriär på Sandvik och
är en god ambassadör för Uppsala universitet. Hon har visat ett stort engagemang för frågor omkring mångfald och
ett inkluderande ledarskap och hon är
en god förebild för dagens och framtidens studenter.
Petra Einarsson startade som trainee
på Sandvik och har sedan dessa haft
många olika roller inom ekonomiområdet; account manager, business controller, ekonomidirektör och affärsområdeschef. Nu leder hon ett
affärsområde med 7 300 anställa och
en omsättning på 15,4 miljarder kronor.
Tidigare i år utsågs hon av tidningen
Veckans affärer till Sveriges mäktigaste
näringslivskvinna.
Petra Einarsson, som pluggade eko-

problem att det skickas falska e-postbrev och att folk svarar. Den mest lyckade attacken mot universitetet hade
över 50 personer som svarade men alla
dessa skickade inte sina lösenord, säger
Veronika Berglund, biträdande säkerhetschef vid universitetet.
Nätfiske, engelskan ”phishing”, försöker få dig att lämna ut lösenord, an-

illustration: shutterstock

Säkra drift och underhåll
Framtida arbetssätt bör enligt honom
integrera forskargruppers visioner med
institutioners och fakulteters strategiska
planering. Då kan universitetsledningen
ge det stöd som krävs för att kombinera universitetens långsiktiga perspektiv
med anslagsgivares mer kortsiktiga ansvar. Former för nationell samverkan
och internationella engagemang behöver också utvecklas.
– Men att jobba strategiskt handlar
inte bara om nya inköp. Lika viktigt är
det att säkra den kompetens som krävs
för drift och underhåll, säger Joseph
Nordgren.
Utifrån höstens enkät kommer nyckelpersoner att väljas ut för en fördjupad
enkät. Efter årsskiftet hålls diskussioner
i seminarieform. Resultatet presenteras
i form av en rapport i februari.

– Det är ett världsomspännande

över
Domkyrkoplan. Lördagslediga barn
leker framför föräldrarnas kameror, turisterna kisar mot tornen och just här,
vid Museum Gustavianums trappsteg,
återförenas i detta nu de trettiosex
studiekamrater som en höstdag 1963
skrev in sig som läkarstudenter i
medicinska fakultetens annaler. Gruppen växer snabbt, namn hittas och
minnen vaknar till liv.
– Vi var som en skolklass. Jag kommer fortfarande ihåg våra många samtal
och starka sammanhållning, berättar
Lotta Wedar som rest hit från Halmstad.
I nästa ögonblick står Lottas förre make
vid hennes sida och båda skiner upp i
stora leenden.
Oktobersolen strålar

tar inte bara
emot nya studenter. Alumnverksamheten är starkt förankrad och trots att Ofvandahls fortfarande serverar morgonkaffet och att en dotter är på besök tar
sig rektor Eva Åkesson tid att välkomna
gruppen åter till sitt Alma mater.
Uppsala universitet

– Det här är en stund jag gärna bidrar till. Dels är det oerhört viktigt att
vi vårdar banden till våra gamla studenter, dels uppskattar jag det personligen.
Att se alla dessa gamla vänner mötas
igen får mig att känna hur mycket jag
längtar efter mina kemistkompisar.
trottoar är alla äntligen samlade. Som så många andra Uppsalastudenter skingrades gruppen över
världen. Flera har inte sett varandra sedan
examensdagen och med bara en dag tillsammans finns mycket att berätta.
– Jag bor i USA sedan drygt 35 år
och har rest hit enbart för den här dagen, säger Börje Axelsson, just influgen
från Oklahoma. Jag var med gruppen
innan jag tog my degree i Linköping och
minns framför allt vänligheten och sammanhållningen.
På Akademigatans

där igen, sida vid sida i
Hörsal Minus. Tom Lundin, professor
emeritus och fortfarande aktiv vid fakulteten, visar ett bildspel som för både
honom och kamraterna ett halvt sekel
tillbaka: välkomstbrevet signerat rektor
Torgny T:son Segerstedt, sidor ur kurslitteraturen och, till glada skratt, porträttfoton från höstterminen 1963.
– Som Bob Dylan sjöng när ni kom
till universitetet var tiderna redan då i
förändring, Nyligen konstaterade han
att Things have changed, och Torgny
Så sitter de

Foto: Jim Elfström

Infrastruktur för forskning kan
vara forskningsanläggningar,
maskiner, instrument, databaser,
biobanker och storskaliga beräkningsresurser.
För att Vetenskapsrådet ska
finansiera infrastruktur krävs
bland annat att den...

universitetets institutioner fått svara på en enkät över
vilken infrastruktur man har. Maskiner,
instrument, databaser, biobanker –
hjälpmedel som behövs för att forskningen ska kunna genomföras.
–Vi behöver en nulägesbeskrivning
över vilken infrastruktur vi har och hur
vi driver och underhåller den, säger professor Joseph Nordgren som på rektors
uppdrag håller i inventeringen.

Foto: TOMMY WESTBERG

Infrastruktur för forskning

Under hösten har

Nätfiske är ett av vår tids största IT-säkerhetsproblem.
Det är ett försök att lura av användare personliga
uppgifter via e-post eller webbformulär. Just nu ökar
nätfisket i omfattning.

– Förr kunde en framstående forskare få många miljoner från en finansiär för att skaffa ett instrument som
fick begränsad beläggning. Nu måste vi
kunna visa på en bred användarbas –
lokalt, nationellt eller internationellt,
säger Joseph Nordgren.

Foto: Stefan Estassy

Just nu pågår en inventering av universitetets infrastruktur för forskning. Syftet är att tydliggöra nuläge
och framtida behov. Samtidigt ska ett förslag till långsiktig samordning tas fram.

Var uppmärksam på nätfiske

– Men är det verkligen du! En varm kram och femtio år är som bortblåsta.
Segerstedt är inte längre rektor. I stället
står jag här, som den gången tultade omkring på en skånsk lantgård, säger rektor
Eva Åkesson då hon övertar podiet för
att leda vägen tillbaka genom Uppsala
universitets senaste femtio år. Och framtiden, nja den är mer oviss medger hon,
eller för att citera författaren Arthur C.
Clarke, åtminstone inte vad den brukade vara.
stationen var en
fascinerande upplevelse. Jag gick förbi
adressen där jag en gång bodde och upptäckte att huset var borta. På ett sätt är
det skönt att inse att mitt Uppsala är
– Vandringen från

något som inte längre finns, säger Gunilla Källenius.
Halvannan timme senare är guidningen av Gustavianum klar. På eftermiddagen ska Tom Lundin förevisa Psykiatrins
Hus följt av middag vid Uplands Nation,
men först väntar lunch på Restaurang
Borgen… jaha, KFUM-huset. De forna
studiekamraterna tar på sig höstkapporna och strosar längs gränden ner mot
Konsistoriehuset och S:t Eriks Torg. Kisar
man bara en aning skulle man kunna tro
att det var 1963 års läkarstudenter, nyfiket inbegripna i samtal om livet och vad
som väntar runt hörnet.
magnus alsne
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Foto: Roger Stenberg/Dramaten

Rektorsråd och
Dramatenregissör
Olle Jansson är rektorsrådet som rör sig mellan två världar. Den vetenskapliga
och den teatrala. Universen åkte till Stockholm för att träffa universitetets egen
Dramatenregissör.
Helena Edström FOTO: Mikael Wallerstedt
ftermiddag i Målarsalen ,

en teaterscen
nästan högst upp i huset på Dramaten i Stockholm. Skådespelarna har tvättat av sig sminket
och bytt om från scenkläderna de burit sedan tidig
morgon.
– Vad säger ni om repliken ”jag ska bara visa något
i trapetsen”. Den är lite mysko, va?
Muntlig genomgång efter dagens repetition av pjäsen Streber pågår. Regissör Olle Jansson går igenom
pjäsen scen för scen med ensemblen. Skratt är en återkommande ingrediens i samtalet.
– Det kanske låter trivialt, men jag har gjort det till
en praktisk utmaning att alltid ha roligt på jobbet.
Naturligtvis måste skratt och allvar balanseras. Men
jag har åtminstone bestämt mig för att inte bli arg.
Det finns så många regissörer som går runt och är arga,
säger Olle Jansson när Universen träffar honom en
stund senare.
rektorsråd vid Uppsala universitet
Campus Gotland och sedan över tio år bosatt på Gotland. Att han samtidigt är högaktuell som regissör med
en pjäs av Stig Dagerman på Dramaten är faktiskt inte
konstigt alls. Ända sedan 20-årsåldern har han sysslat
med teater. 1990 tog han examen från Teaterhögskolan i Stockholm. Efter några år som frilansande skådespelare på scener som Teater Galeasen, Riksteatern,
Folkteatern i Göteborg, Dramaten och Uppsala Stadsteater sökte han sig tillbaka till Teaterhögskolan och
blev teaterlärare. 2002 blev han rektor för högskolan.
Den mer befogade frågan är alltså hur denne teaterman hamnade på Uppsala universitet.
– När jag slutade som rektor 2010 lade jag ett år
på att fundera på vad jag skulle göra. Skådespela, satOlle Jansson är

Streberbbb
l Pjäsen Streber skrevs 1947-48 av Stig Dagerman och

Premiär. Olle Jansson är regis-

sören bakom Dagermanspjäsen
Streber som just nu visas på
Dramaten.
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är historien om människan som vacklar mellan egennyttan och tron på det gemensammas bästa. Pjäsen sätts
upp som en samproduktion mellan Riksteatern och
Dramaten. På premiärdagen på Dramaten den 5 oktober skulle Stig Dagerman fyllt 90 år.
Pjäsen visas på Dramaten fram till den 12 december,
sedan följer en riksturné.

sa på att vara chef, köra buss? Jag hoppades på en urinstinkt.
Någon vision om en självklar framtid kom inte. Däremot ett konkret erbjudande om jobb på Högskolan
på Gotland, vilket ledde fram till jobbet på Uppsala
universitet.
Dramaten och universitetet – ganska olika sorters
arbetsplatser?
– Faktiskt finns det många likheter. Det är anrika
institutioner som samlar de allra främsta kompetenserna inom en lång rad yrkeskategorier.
Men, tillägger han, det finns saker som universitetet skulle kunna lära sig av Dramaten.
– Om det är något teaterfolk är bra på så är det att
jobba i projekt. Man måste lära sig att kompromissa,
samarbeta och bejaka varandra. Annars blir det ingen
premiär!

Skådespelarna
om regissören
Mattias Silvell (ovan), spelar Blom (Strebern)

– Det är på många sätt en befrielse att arbeta med Olle.
Han är oerhört prestigelös och strävar efter att få oss att
känna oss fria. Han litar mycket till oss skådespelare.
– Han har en demokratisk grundsyn, men backar inte från
ledaransvaret.
– Olle är en jäkel på att strukturera, vilket är en stor
tillgång och avstressande för oss skådespelare. Vi fick
till exempel ett repetitionsschema två-tre veckor innan
repstart, vilket jag aldrig har varit med om tidigare. Oftast
förväntas man vara stand-by i åtta veckor under repetitionerna.

Fortfarande återstår fem arbetsdagar

innan Streber ska ha premiär. Pjäsen utspelar sig i 40-talsmiljö.
Fyra vänner har köpt en bilverkstad för att i socialistisk anda driva den med idealism, gemenskap och hårt
arbete. Men av dem, Strebern, är missnöjd. Han drömmer om att klättra i samhället och kan tänka sig att
svika både vänner och ideal för att nå sitt mål. Gemenskap står mot egennytta, gruppens hårda krav mot
individens behov av frihet. Olle Jansson hoppas att
teaterbesökarna uppskattar den mix av spänning och
moraliska dilemman som pjäsen erbjuder.
– Publiken kommer att stå ansikte mot ansikte med
människans bästa och sämsta sidor.
bländande skådespeleriet.
Det är regissör Jansson övertygad om.
– Efter alla dessa veckor av textnötning och repetitioner så har skådespelarna all kunskap i kroppen.
Det finns där och det är bara att kasta sig ut i spel.
Efter premiären går Olle Jansson tillbaka till sin
tjänst som rektorsråd på heltid. Han säger sig vara tacksam till kollegorna som täckt upp under hans tjänstledighet, men erkänner samtidig att han gärna skulle fortsätta kombinera arbetet på Uppsala universitet Campus
Gotland med teatern. Åtminstone ibland.
– Det ger mig en oerhörd stimulans att röra mig
mellan dessa världar. l

Foto: Roger Stenberg/Dramaten

Text:

Och det är nära nu, det

Eva Melander, spelar falskspelaren och direktören

– Det är en styrka att Olle själv är skådespelare och
pedagog. Det märks i hans tilltro och blick för processen
och vad som komma skall.
– Det vi levererar idag, det känns som att han kan se vart
det tänkas landa framöver. Det gör honom lugn och stabil
samtidigt som det märks att han vet vad det är han
strävar efter, vilket är en trygghet.
– Väldigt bejakande. Har man en idé så säger han alltid:
prova.
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Sveriges största
vårdaktör under luppen
Vårdguiden 1177 tar varje dag emot
tusentals samtal från föräldrar som söker
råd för sina sjuka barn – varav många
tolkar rekommendationerna bokstavligt.
– Tilltron är positiv, men medför även
risker, säger forskaren Elenor Kaminsky.

Rynkig hud kan kopplas
till sjukdom

Hon får pris för forskning om ranking
Rankingar har ökat i betydelse de
senaste åren, både i konkurrensen om
studenterna och som verktyg för förändringar. Företagsekonomen Linda Wedlin
vet mer än många om fenomenet. Hon
har utsetts till en av årets Oscarspristagare för sin forskning om rankingar och
deras globala betydelse.
Text:

Annica Hulth

FOTO:

Mikael Wallerstedt

rankingresultat från Times Higher Education, som visade att Uppsala universitet hade halkat ned från plats 106
till 111. Inte så konstigt, menar Linda Wedlin.
– Det är väldigt små skillnader som mäts och placeringen kan ändras av en ändring på decimalnivå. Det
är oklart hur mycket av dessa förändringar som är
kopplade till verklig förändring vid lärosätena.
Lika oklart är det om goda rankingresultat verkligen
leder till ökade studentströmmar. Linda Wedlin har hittills inte sett forskning som visar så tydliga samband.
Faktum kvarstår dock, rankingar och olika typer av kvalitetsmätningar har ökat i betydelse de senaste åren.
– Universitetsledningar vill gärna använda dem, i
alla fall när det går bra. Numera används också rankingresultat av länder och av EU för att visa på framgång i forskningen: ”Titta här, vi har så här många universitet på Topp-100-listan”.
Men rankingar är inte bara viktiga i marknadsföringen.
– I min avhandling om handelshögskolor visade jag

att ranking användes för att argumentera för olika förändringar inom organisationen. Det tror jag är en viktig förklaring till att de har spridit sig – de är användbara på olika sätt.
Universitet i förändring
Linda Wedlins forskar om universitetens organisation
och styrning tillsammans med kring 10 andra personer på företagsekonomiska institutionen.
”Swedish universities in transition” kallas gruppen,
som nyligen fick anslag från Vetenskapsrådet till ett
stort projekt om organisatoriska processer vid svenska
universitet i samband med autonomireformen.
Forskarna kommer att följa utvecklingen på nära
håll, berättar Linda Wedlin.

yligen kom årets
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Oscarspriset bbb
l Mottagarna av årets Oscarspris är Linda Wedlin vid

företagsekonomiska institutionen och Philipp Rümmer
vid institutionen för informationsteknologi.
l Priset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest
välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt
vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”.
l Pristagarna delar på 120 000 kronor från Oscar II:s
jubelfestdonation och utses av universitetets styrelse,
konsistoriet, på förslag av fakultetsdekanerna. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.
l Prismotivering: ”Filosofie doktor Linda Wedlin, företagsekonomiska institutionen, får priset för sin innovativa
och banbrytande forskning inom ämnet företagsekonomi
kring frågan om universitetsrankningar och dess globala
betydelse i en tid då universitetens utveckling, autonomi
och ställning hett diskuteras.”

– Jag och min kollega Tina ska intervjua några
svenska universitetsledningar om hur de har reagerat
och vad de har startat för förändringsprocesser. Vi vill
visa dynamiken på fältet och jämföra äldre universitet
med unga, statliga med icke statliga.
Det var i januari 2011 som autonomireformen infördes i Sverige – och den har väckt mycket debatt.
Framför allt har det handlat om att universitet nu kan
välja bort den kollegiala beslutsformen och avskaffa
fakultetsnämnder.
– Det är intressant även för oss, men vi tittar också
bredare på universitetens ledning och styrning. Hur
ser man på frihet och självständighet och vad vill man
göra med den? Det handlar inte bara om huruvida
man har kollegialt beslutsfattande eller inte utan också hur man ser på till exempel kvalitet och kvalitetsutvärdering.
Genomslag för utvärdering
En av doktoranderna ska studera kvalitetsutvärderingen KoF, Kvalitet och Förnyelse, vid Uppsala universitet och vad den har fått för genomslag i organisationen. En annan doktorand tittar på mindre högskolor
och hur de agerar, med de ökade kraven på kvalitet i
konkurrens med universiteten.
– Olika reformer på senare tid har slagit fast att
samma villkor och samma kvalitetskriterier och resurstilldelning ska gälla för högskolorna. Vi är intresserade av hur de agerar och hur de har utvecklats, säger Linda Wedlin.
– En av våra ambitioner är att försöka se hur autonomireformen påverkar hela högskolesektorn i Sverige.
Vad det faktiskt betyder att man börjar klassa
universitet och högskolor som konkurrenter och
självständiga aktörer och organisationer som ska kunna
agera fritt gentemot varandra och internationellt. l

KÖNSSKILLNAD. Fler pappor än mammor hänvisades

vidare till annan vårdinstans, visar avhandlingen.

framför allt rörde öron-, hud- och feberärenden. I 48
procent av fallen gavs råd om egenvård i hemmet, men
mest anmärkningsvärt var att pappor i studien i dubbel utsträckning hänvisats vidare till annan sjukvårdinstans, medan mammorna i motsvarande utsträckning
fått egenvårdsråd. Detta trots att åkommorna papporna ringt för inte kunde bedömas vara svårare.
magnus alsne

Bokcirklar i Uppsala län kartläggs
Det har blivit populärt att samlas i grupp och diskutera litteratur.Vilken funktion fyller egentligen
bokcirklar? Det ska Kerstin Rydbeck undersöka.
Nu söker hon kontakt med deltagare i bokcirklar i
Uppsala län.

1. Varför startar du ett projekt om bokcirklar?
– Som litteratursociolog studerar jag litteratur ur ett socialt
perspektiv och har under många år velat starta ett projekt
om bokcirklar. Jag är förvånad att ingen annan har gjort det.
– Jag vill ta reda på vilka som är med – deras ålder, yrkesbakgrund och kön. Vad läser de, hur organiserar de arbetet och
vad får de ut av det? Jag är framför allt intresserad av vad det
fyller för funktion för dem som är med.
– Alla som brukar träffas
och diskuterar böcker är
välkomna att höra av sig.
Det spelar ingen roll om
man läser skönlitteratur,
facklitteratur eller för
den delen politisk eller
religiös litteratur.

Kerstin Rydbeck, professor vid
institutionen för ABM.

2. Hur vanliga är

bokcirklar idag?
– Det är väldigt populärt
och finns i alla möjliga
olika sammanhang. Till
exempel drivs cirklar
av studieförbund och

Forskning har visat att samma gen som orsakar
Shar-Pei-hundens rynkiga hud också orsakar en
för rasen vanlig febersjukdom. Nu kan samma
internationella forskargrupp visa att den även
ligger bakom ett brett spektrum av inflammatoriska symptom som drabbar hud, öron och
kropp hos denna ras. Studien har letts av forskare vid SciLifeLab i Uppsala och Broad Institut
i Boston. Som i tidigare studier använde de en
metod där de jämförde genomet hos friska och
sjuka hundar.

Öppnar för studier
av folksjukdomar

EpiHealth, som hittills har kartlagt livsstilsfaktorer och gener hos över 10 000 svenskar i
åldrarna 45 till 75 år, öppnar nu sin databank för
forskare.
– På sikt vill vi bidra till en individuellt anpassad vård, säger professor Lars Lind.
Epidemiology for Health, eller EpiHealth, är
ett strategiskt forskningsområde med fokus på
att studera hur livsstilsfaktorer och gener i samspel bidrar till uppkomsten av våra vanliga folksjukdomar. Ambitionen är att på sikt undersöka
300 000 personer i åldrarna 45-75 år.

Många försvarade
demokratin på 30-talet

4 frågor till Kerstin Rydbeck:

FOTO: ALBERTO TISCORNIA

göra med sin nya frihet och självständighet?
Och hur ska de hävda sig i konkurrensen?
Linda Wedlin följer utvecklingen på nära håll.

FOTO: matton

årdguiden 1177, tidigare

FÖRÄNDRING. Vad vill universitetsledningarna

Sjukvårdsrådgivningen, som utvecklats under åren 2003-2013
kommer nästa år att ta emot över sex miljoner telefonsamtal, vilket gör det till landets sannolikt
största vårdaktör. Redan i fjol besvarades 5,2 miljoner
samtal, varav närmare hälften rörde barn.
I en aktuell avhandling granskar Elenor Kaminsky,
institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, verksamheten ur föräldrarnas, telefonsjuksköterskornas
och chefernas perspektiv.
– Mina resultat visar bland annat en variation för
hur telefonsjuksköterskorna uppfattar sitt arbete, liksom att råden skiljer sig beroende på om det är mamma eller pappa som ringer, vilket strider mot intentionen om vård på lika villkor. Jag blev också
överraskad över antalet intervjuade föräldrar som tolkar rekommendationerna bokstavligt trots att de upplever fortsatt oro. Denna tilltro är naturligtvis positiv,
men också förknippad med uppenbara risker, säger
Elenor Kaminsky.
I sin avhandling analyserade hon innehåll och utfall
i 110 samtal från föräldrar till Vårdguiden 1177. I korthet ringde mammorna 73 procent av samtalen, vilka

Shar-Pei-hundens rynkiga hud är genetiskt
intressant.

bibliotek, men de allra flesta bildar en egen grupp med vänner som träffas och diskuterar böcker och äter eller fikar
tillsammans.

3. Är det mest kvinnor som ägnar sig åt det här?
– Ja, det märks redan nu på dem som hör av sig. Det är
kanske inte så förvånande eftersom alla undersökningar
som gjorts visar att kvinnor läser mer än män och lånar fler
böcker på folkbiblioteken. Framför allt när det gäller skönlitteratur är kvinnor de stora läsarna medan män läser mindre
generellt sett.
4. Går läsandet av böcker ner i Sverige?
– Det finns mätningar som visar att det är så, samtidigt produceras det och säljs mer böcker än någonsin. Det är ganska
komplext. Å ena sidan går läsandet ned och å andra sidan är
det väldigt populärt att träffas och diskutera böcker. Där tror
jag att nätet har betytt otroligt mycket. Det finns massor av
bokbloggar och virtuella bokcirklar som verkligen har satt
fart på läsardiskussionerna.
annica hulth

Bokcirkeluppropet i Uppsala län
l Läs mer om bokcirkeluppropet på webben:

www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt.
Uppropet pågår fram till årsskiftet.
l Delta i uppropet genom att svara på frågorna
i webbenkäten: doit.medfarm.uu.se/kurt5334

Bilden av 1930-talets Sverige och det intensiva
arbete med att reformera samhället som ägde
rum har präglats av föreställningar om social
ingenjörskonst och expertvälde. I sin avhandling
riktar idéhistoriken Petter Tistedt ljuset på de
många aktiviteter som arrangerades för att
engagera medborgarna i samhällsutvecklingen
och ger därmed en intressant och bredare bild
av decenniet. Han har studerat och ställt nya
frågor om de välkända 1930-talsdebatterna om
befolkningens framtid – den så kallade ”befolkningsfrågan” – och hur fritiden skulle användas.
I dessa debatter medverkade samhällsvetare,
journalister, folkbildare, formgivare och politiker,
men de engagerade också allmänheten.

Välkänd vulkan
med bara en kammare

Vulkanen på den Skottska halvön Ardnamurchan är en välkänd plats i geologkretsar för att
studera insidan av en vulkan och dess bergarter.
Den förekommer i läroböcker och forskare har
sedan länge varit säkra på att den har tre magmakammare. En forskargrupp ledd från Uppsala
universitet visar nu med hjälp av visualiserade
fältmätningar i 3D att den berömda vulkanen
bara har en enda stor tefatsformad magmakammare. Forskarna har använt en 3D-modell
för att visualisera vad som finns under markytan.
– Vi vet att de här typerna av magmakammare förekommer under de isländska vulkanerna
och har hittats i berggrunden under Nordsjön,
säger Valentin Troll, professor i petrologi.
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Fördjupning

Fördjupning
FOKUSERAD. Program för talsyn-

tes och rättstavning underlättar
men studenten Lisa Lundqvist kan
konstatera att dyslexin gör universitetsstudierna extra tidskrävande.

Universitetet:

Viktigt att identifiera behovet

tränat upp mig, ofta räcker det med att scanna in de första sidorna i en bok så jag kommer in i vad
den handlar om. Det går ju också att
beställa talsyntesböcker, men det beror
på om man fått litteraturlistorna i tid.
Det kan ta upp till åtta veckor att få en
bok inläst och ibland ges inte den tiden,
säger Lisa Lundqvist.
Sätten att tillgodogöra sig de artiklar
och böcker man förväntas läsa under sin
utbildning varierar. Vissa föredrar att
läsa texter på en smartphone genom att
ta kort på texterna som ska pluggas in.
Ett annat hjälpmedel, som tagits fram
av en student, är en Läslinjal. Det är en
tvåfärgad plastlinjal där den övre halvan
är gul och genomskinlig. Den fungerar
bra som lässtöd, i den gula rutan syns
ungefär en till två rader text och den är
lätt att flytta över sidan när man läser.
Även Uppsala universitets språkverkstad, i Campus Engelska parken, erbjuder hjälp. Här kan alla studenter på
grund- och avancerad nivå få vägledning
i både muntlig och skriftlig framställning på såväl svenska som engelska.
– Nu har jag

PLUGGA MED DYSLEXI:

”En förkylning kan förstöra allt”
Att vara dyslektiker kan ibland leda till att man inte vill, eller
tror sig kunna, genomföra en universitetsutbildning. Lisa Lundqvist
har bevisat att det går, efter kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap tvekar hon inte att gå vidare till ett masterprogram.
Text:

Birgitta Sinder Wilén FOTO: Mikael Wallerstedt

letar sig in
genom de tunna, vita gardinerna
i den vackra Geijersalen i Campus Engelska parken när Lisa Lundqvist
kliver upp för trappstegen till den bakersta raden. I vanliga fall sitter hon gärna längst fram med sin diktafon, men
idag filmas föreläsningen och hon nöjer
sig med penna och anteckningsblock.
Dessutom har dagens föreläsare försett
studenterna med flera läsanvisningar,
vilket är en bra hjälp för alla men kanske särskilt för en dyslektiker.
ftermiddagsljuset
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– Det här trodde jag inte att jag skulle klara av när jag gick i gymnasiet. Att
jag ändrade mig beror på en kombination av en längtan efter att jobba på
museum och min pojkväns önskan att
plugga på Uppsala universitet. Nu har
jag just påbörjat min masterutbildning
med inriktning mot musei- och kulturarvsvetenskap, det känns bra, säger Lisa
Lundqvist.
kan tas
emot på många olika sätt. Ibland uppAtt få en dyslexidiagnos

täcks inte läs-och skrivsvårigheterna förrän studenten har börjat på universitetet.
Många gånger går det att genomföra
både grundskole- och gymnasieutbildning utan större problem, men väl på
universitetet ställs det andra krav på till
exempel läshastighet. Lisa Lundqvist,
som fick sin diagnos redan på lågstadiet,
ville då inte riktigt acceptera att något
var fel.
var nog - vadå
”kan inte läsa”, jag har ju precis lärt mig
och jag kan ju bokstäverna. Och jag
ville egentligen inte ta emot någon hjälp
så jag fick hänga med så gott det gick
ända till sjätte klass då jag började ta
emot hjälpen som skolan erbjöd.
När Lisa Lundqvist skulle söka till
Uppsala universitet gjordes en ny dyslexiutredning som visade att hon förmodligen aldrig kan träna bort sina läs– Min första reaktion

och skrivsvårigheter. Ett besked som var
jobbigt att få.
– Hade jag börjat träna när jag fick
min diagnos hade jag antagligen kunnat
få bort min dyslexi. Men det var ändå
skönt att få ett besked, jag kunde acceptera mina svårigheter och berätta om
dem istället för att försöka dölja dem.
En dyslexiutredning visar inte bara
på vilka läs-och skrivsvårigheter man
har utan också vilka kompenserande
hjälpmedel man bör erbjudas av lärosätet. I Lisa Lundqvists fall rekommenderades bland annat särskilda datorprogram som hon demonstrerar för
Universen i Lässtudion, ett litet rum
inne i det stora biblioteket i Campus
Blåsenhus.
– Ett av mina problem är att höra
dubbelkonsonanter. Sje-ljuden är också
knepiga att stava rätt, men stavning kan
man öva och bli bättre på, säger hon

har gemensamt är
tidsåtgången. Lisa Lundqvist ägnar
många kvällar och helger åt pluggande
och visst vore det skönt att kunna slappa en helg emellanåt, men det finns det
sällan tid för. En rest-tenta eller en förkylning kan ställa hela studieplanen på
ända, och till och med sommarloven ägnas oftast åt studier.
– Dyslexi är något jag alltid kommer
att ha. Jag får försöka att inte jämföra
mig med andra, det har jag fått träna på,
säger Lisa Lundqvist. l
Det alla metoder

En student med dyslexi kan
få stöd både av universitetet
och av studentföreningen
Dyslektikerna. Men eftersom
bemötandet vid institutionerna ser olika ut efterlyser
studenterna mer information
till lärarkåren.
att tidigt informera
alla nya studenter om möjligheten att
få stöd, inte minst eftersom det finns
personer som först en bit in i terminen
förstår att de behöver hjälp. Det går oftast bra att ta sig igenom grundskola och
gymnasium, men på universitetet ställs
andra krav, säger Catrin Schulze, som
vid studentavdelningen arbetar med råd
och stöd till studenter med dyslexi.
Det gäller först och främst att identifiera vilka svårigheter en student har.
Ofta handlar det om att de måste läsa
långa texter på kort tid, de måste tillgodogöra sig föreläsningar och att klara
av examinationer. Något som de flesta
klarar av utan hjälp, men som kan bli
oöverstigliga hinder för den med läs-och
skrivsvårigheter. Hjälpen kan till exempel bestå i talböcker från myndigheten
för tillgängliga medier, MTM, eller anteckningsstöd.
– Det är oftast inget problem att få
anteckningsstöd. Det vanligaste är att
studenten själv frågar en kurskamrat,
säger Catrin Schulze, som tillägger att
den som antecknar också får ett arvode
för sitt arbete.

FÖRBEREDD. Läraren
Anne-Christine Norlén förbereder sig extra mycket
när hon vet att hon har
dyslektiker bland åhörarna.

Foto: Mikael Wallerstedt

medan hon väntar på att datorn ska
öppna programmen.
I Lässtudion har Lisa Lundqvist
spenderat åtskilliga timmar, det märks
när hon berättar om hur rättstavningsprogrammet StavaRex fungerar. Programmet markerar ett stavfel och ger
även förslag på vad man kan tänkas
mena med sitt ordval.
– Om man tillexempel skrivit ”lisa”,
kommer det upp en ruta där man tillfrågas om man menar ”Lisa”, ”att leasa en
bil” eller ”naturen är en lisa för själen”.
Däremot fungerar programmet inte
optimalt för långa texter så innan Lisa
Lundqvist kunde lämna in sin C-uppsats
fick tre familjemedlemmar hjälpa till
med korrekturläsningen.
Det går även att scanna in texter
med hjälp av en sorts kamera som fotograferar texten. Ett annat program omvandlar sedan bilden till en ljudfil, men
att lyssna på talsyntes kan vara ganska
mödosamt. Vissa ord uttalas fel och kan
bli nästintill obegripliga och rösterna är
av förklarliga skäl inte behagliga att lyssna på.

– Det är viktigt

Skillnader mellan institutioner
Studentföreningen Dyslektikerna intygar att universitetet tillhandahåller bra
stöd, men samtidigt påpekar man att
det är skillnader mellan institutionerna.
– Samordningen mellan institutio-

Dyslektikernas tips
Studentföreningen Dyslektikernas tips
till universitetet:
l Föreläsningsmaterial och litteraturlistor i god tid.
l Tillgång till dator och eget rum vid
salstentor.
l Utan diskussion få möjlighet att
använda diktafon och/eller anteckningsstöd.
l Tillgång till hjälpprogram via inloggning med student-ID.
l Universitetsgemensamma
regler för förlängd tid, muntliga
tentor, hemtentor, salstentor och
inlämningsuppgifter.
l Skapa större förståelse och kunskap
om dyslexi bland lärare.

nerna måste förbättras. Det ska vara
samma regler och riktlinjer för alla studenter med dyslexi, oberoende av vilken
institution man är vid eller vilken person man träffar, sammanfattar Jenny
Ohlsson, ordförande Dyslektikerna.
På studentavdelningen är man medveten om att studenterna kan behandlas
olika vid olika institutioner.
– Det är inte självklart att alla lösningar fungerar på alla institutioner,
men det finns en villighet att lösa problemen, säger Catrin Schulze.
Viktigt vara förberedd
På institutionen för ABM, arkiv bibliotek
och museer, har man löst det så att alla
lärare fått möjlighet att gå en pedagogisk
kurs i hur man bemöter och stödjer studenter med olika funktionshinder.
– Jag har även utöver det gått en utbildningshalvdag om ”vad varje lärare
vid universitetet bör veta om studenter
med dyslexi”. Det var väldigt givande,
den kan jag verkligen rekommendera,
säger Anne-Christine Norlén, universitetsadjunkt vid institutionen.
Numera förbereder hon sig lite extra
om hon vet att hon har dyslektiker
bland sina åhörare.

– Det är bra med Powerpoints som
är väl strukturerade i punktform. Har
jag långa texter så tänker jag alltid på
att läsa dem högt. En del studenter med
dyslexi vill gärna ha Powerpoints före
föreläsningen och då delar jag ut det.
Det gäller att vara lyhörd för den enskilde studentens behov, eftersom behoven av stöd varierar.
Ju mer lärare vet om studentens
funktionshinder, desto mer kan de anpassa undervisningen efter den enskilda
individen, men det är svårt att anpassa
om man inte känner till behoven. Rädslan hos studenten att sticka ut eller bli
ifrågasatt är inte ovanlig.
– En del som fått diagnosen sent i
livet, kanske först som student vid Uppsala universitet, kan känna sig lite obekväma att berätta om det för sina lärare. Det är synd, men jag tror nog att det
faktiskt aldrig hänt att någon annan student har ifrågasatt en förlängd deadline
eller liknande. Jag tror de förstår att vi
är rättvisa i vår bedömning och att om
någon behöver förlängd skrivtid så finns
det en orsak till det, säger Anne-Christine Norlén.
birgitta sinder wilén

Dyslexi
l Med dyslexi avses en särskild typ av läs- och skrivsvårigheter, som utmärks av svårigheter med att läsa isolerade ord och att stava rätt. Ytterst handlar det om hur hjärnan
lagrar och tolkar språkljud. Det är vanligt att personer med dyslexi också har problem
med till exempel arbetsminne och att lära sig saker genom rabbelinlärning. Dyslexi förekommer på alla begåvningsnivåer.
l Det finns ingen entydig definition, varken av dyslexi eller av läs- och skrivsvårigheter, och
det går därför inte att exakt ange hur många personer som i Sverige har dessa svårigheter.
l En vanlig bedömning är att 5–8 procent av befolkningen har betydande svårigheter att
läsa och skriva.
l Konsekvenserna av att ha svårt att läsa och skriva beror på vilka krav som omgivningen ställer på en individ. Lever man i vår högteknologiska del av världen blir handikappet
större än om man växer upp i ett jordbrukssamhälle.
Källa: Svenska Dyslexiföreningen
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Till sist

Vicerektor Ulf Danielsson Vetenskapsrådet kallar
till öppen hearing
kliver på tåget

– De blir snabbare, det brukar
de märka redan efter tre till fyra
träningar. Det händer väldigt
mycket väldigt fort när man börjar tänka på sin löpteknik.

UPPFÖR. Backträning ger styrka

för Katarina Hörnaeus, Leif
Karlsson och Oskar Eriksson.

stavligen en nyckel till framgång.
I år har Katarina Hörnaeus placerat sig delad femma i Blodomloppet i Uppsala, vunnit 10-kilometersloppet Rönnebergaloppet,
och kommit fyra på Runrundan
halvmaraton.
– Självförtroendet har ökat
i och med träningen. Jag har
känt att jag har blivit snabbare

l Universitetets idrottsklubb, UIK, erbjuder motionslöpning med in-

struktör två gånger per vecka. Måndagar och onsdagar kl. 17.30 med
start vid Svettis vid Svandammen. För ytterligare information kontakta
Leif.Karlsson@fek.uu.se
l Alla anställda är gratis medlemmar i UIK som erbjuder träningstider
inom flera idrotter. Läs mer på webben: www.persorg.uu.se/uik/

och blivit peppad på att våga
mig ut på längre distanser.
Nu närmar sig vintern, en
period då många lägger löparskorna på hyllan. Men både
Katarina Hörnaeus och Leif
Karlsson vill uppmuntra till
fortsatt spring i slottsbacken.
– Det är sandat runt slottet
och man kan sätta dubbar på

Namn som nämns

Malin Lagerström vid institutionen för neurovetenskap och Fredrik Swartling vid institutionen för
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Otto Cars, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper får ett anslag på närmare fem
miljoner kronor från AFA Försäkring. Forskningen handlar om att
testa effekterna av olika kombi-

helena edström

Ulf Danielsson, professor i
teoretisk fysik och vicerektor.
kan. Och jag är väl inte alltför
insnöad utan hyfsat allmänbildad. Det ska nog kunna fungera!
Men det blir ingen lätt
match för Ulf Danielsson och
hans medtävlare. De kommer
att få tampas med namnkunniga tävlande som bland annat
programledaren och författaren

Surtsey firas
med fotoutställning

14 november 1963 dök vulkanön Surtsey upp ur havet
utanför Island. Världen blev vittne till en av de mest kraftfulla
geologiska händelserna i modern tid. I en unik fotoutställning
firas nu 50-åringen Surtsey. Spektakulära ögonblick genom
Surtseys historia, fångade av geologen och fotografen Karin
Eriksson, visas. Utställningen öppnar den 19 november och
pågår fram till och med den 19 december.
Plats: Evolutionsmuseet Paleontologi, Norbyvägen 22,
Uppsala
När: 19 nov–19 dec, tisdag–torsdag kl. 13–16, söndag kl. 11–15
Mer info: www.evolutionsmuseet.uu.se

Helena von Zweigbergk, journalisten och författaren Göran
Everdahl, författaren Jan Guillou, journalisten Elisabet Höglund, golfspelaren Helen Alfredsson och ishockeyspelaren
Kenta Nilsson.

nationer av antibiotika och utveckla metoder i automatiska system för bättre klinisk vägledning.
Per Artursson, professor vid institutionen för farmaci, tilldelas
Forska Utan Djurförsöks forskningspris till Björn Ekwalls Minne. Per Artursson erhåller priset
för sina vetenskapliga insatser
inom området design och tillför-

satsningar
l Ämnesrådet för medicin och

hälsas strategi 2013-2016
l Utmaningar och roller i svensk

medicinsk forskning.
När: måndag 2 december,
kl. 13:15-15:00
Var: BMC, rum C8:305

omfattar professorernas installationsföreläsningar, installationsakten
i universitetshusets aula kl. 15:00
fredagen den 15 november och
den efterföljande installationsmiddagen på Uppsala slott, som äger
rum samma dag kl. 18:00.
De populärvetenskapliga installationsföreläsningarna är öppna
för allmänheten och hålls i universitetshuset, sal IX mellan den 11
november och den 14 november.
Se www.uu.se för specifikt schema.
Anställda och pensionerade har

möjlighet att beställa biljetter till
åhörarplats i aulan.
Biljetterna kostar ingenting och
beställs via akademiskafester@
uadm.uu.se. Biljetterna skickas per
post. Biljetterna kan också uthämtas
i universitetshuset samma dag som
installationen.
Anställd eller pensionerad kan
beställa högst två middagsplatser
à 750 kr. Intresseanmälan görs på
akademiskafester@uadm.uu.se,
dock senast den 6 november kl.
12:00. Var och en underrättas om
plats och reservplats via mail.

anna malmberg

Akademiska Sällskapet
håller jubileumsfest
Akademiska Sällskapet, den gemensamma personalföreningen för Uppsala universitet och SLU, fyller 70 år och inbjuder till
jubileumsfest fredag den 15 november, kl. 18:00.
Gamla som nya medlemmar är välkomna.
Plats: Mickes kök, Evolutionsbiologiskt centrum
Anmälan: senast 11/11 till: Marja Fahlander,
471 5952 eller marja.fahlander@physics.uu.se
Kostnad: 300 kronor. Betalning till plusgiro 27
90 94-7, senast 11/11.
Mer info: www.akademiskasallskapet.uu.se/

På gång
Foto: Staffan Claesson

immunologi, genetik och patologi, är två av totalt sex unga
forskare som utsetts till Ragnar
Söderbergforskare i medicin
2013. De får åtta miljoner kronor
fördelat på fem år för att vidareutveckla sina vetenskapliga idéer.
Forskarna har valts ut för sina nydanande idéer, uppvisad vetenskaplig skicklighet och för driftiga ambitioner att utveckla
medicinsk forskning.

skorna. Vi fortsätter med träningarna även under vintern.
Om man kör lite konditionsträning under vintern blir det så
mycket roligare att köra igång
på allvar när våren kommer, säger Leif Karlsson.

Fredag den 22 november är
På spåret tillbaka med en ny säsong. Uppsalaprofessorn Ulf
Danielsson, som är specialist på
strängteori och kosmologi, är en
av dem som kliver på tåget för
första gången. Han tävlar tillsammans med Martina Thun
som är programledare för Morgonpasset i P3, även hon är ny
i sammanhanget.
– Jag känner inte Martina sen
tidigare men det kändes bra när
vi träffades och jag tror att vi kan
komplettera varandra. Hon kan
ju en massa saker som inte jag

Professorsinstallationen
Foto: Mikael Wallerstedt

Bättre självförtroende
Många springer, utan att kanske
tänka på det, framåtböjda med
krum rygg och med en fotnedsättning långt framför kroppen.
Det är en arbetsposition som
bromsar löpsteget. Om kroppen
är upprätt och foten sätts ned i
linje med kroppens tyngdpunkt
blir steget lättare och kraften
framåt större.
– Jag märkte det redan efter
första träningen. Det blev lättare att springa, inte lika forcerat, säger deltagaren Katarina
Hörnaeus, till vardags forskningsingenjör på SciLifeLabs
masspektrometriplattform.
I många år har hon, som hon
själv beskriver det, sprungit på
hobbynivå men utan något
egentligt mål. När hon i april för
första gången deltog i idrottsklubbens löpträning var det bok-

l Pågående och kommande

Gå på professorsinstallation!

om jag
var intresserad av att vara med
och jag hade inte vett att säga
nej, säger Ulf Danielsson.

Vill du vara med?

Ulf Landegren, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi samt scientific
director vid Scilifelab vid Uppsala universitet tilldelas Hjärnäpplet – Uppsala universitets pris
för framgångsrik kunskapsöverföring. Han får priset för sina entreprenörsinsatser inom området
molekylära analyser inom medicin och biologi. Priset består av
en statyett, diplom samt ett stipendium på 50 000 kronor, och
delas ut vid professorsinstallationen den 15 november.

besöker Vetenskapsrådet Medicin
och hälsa Uppsala universitet. I
samband med besöket inbjuds
universitetets forskare till öppen
hearing inom ämnesområdet medicin och hälsa. Hearingen kommer
att fokusera på:
l Utfallet av 2013-års bidragsbeslut inom medicin och hälsa

– Jag blev tillfrågad

Foto: Mikael Wallerstedt

i Uppsala
viner en kylig septembervind
och några träningsklädda anställda hoppar på stället för att
hålla värmen. Det är dags för
löpträning och ledaren Leif
Karlsson samlar ihop gruppen.
– Vi tar oss upp mot slottsbacken och värmer upp där.
Till vardags är han kursadministratör vid företagsekonomiska institutionen. Men två
kvällar i veckan håller han i
Universitetspersonalens idrottsklubbs kostnadsfria löpträning
för anställda.
– Den här träningen passar
alla. Det spelar ingen roll om
du vill komma igång med att
träna, är nybörjare på löpning
eller har sprungit i många år.
Passen består av korta intervaller med efterföljande pausar
på grusvägarna runt slottet. Alla
kan hålla sitt eget tempo utan
att hamna på efterkälken. Men
oavsett om man är snabb eller
långsam finns det en sak som är
gemensam för alla deltagare,
menar Leif Karlsson.
Vid Svandammen

Måndag 2 december 2013

Snart är det dags för
en ny säsong av TV-programmet På spåret. Säsongens laguppställning
består av sex debutantpar och tre mer erfarna
lag. En av debutanterna
är Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik
och vicerektor.

Två gånger i veckan samlas anställda för att träna
löpning tillsammans. Nybörjare och erfarna löpare
har en sak gemensamt – alla kan fila på tekniken.
– Redan efter en träning blev det lättare att
springa, säger Katarina Hörnaeus.

Foto: Tommy Westberg

På lätta fötter i slottsbacken

Bostad

sel av läkemedel och för innovativt utformande och framgångsrik
implementering av in vitro-metoder inom farmaci och toxikologi.

3/11: Orkidéer & rosenskärm.
Visning av rara krukväxter och
fascinerande orkidéer i orkidérummet. Tropiska växthuset,
Botaniska trädgården kl. 13:00.

Berit Höglund, institutionen för
kvinnors och barns hälsa, har av
Riksförbundet för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning,
FUB, och Stiftelsen ALA utsetts
till mottagare av 2013 års Karinpris om 50 000 kronor. Hon tilldelas priset för sin avhandling, liksom hennes arbete med en lättläst
broschyr som barnmorskemottagningar delas ut till kvinnor
med utvecklingsstörning/kognitiv
nedsättning.

5/11: Rådslag om Uppsala University Press. Sedan i våras pågår
en utredning vars syfte är att utreda förutsättningarna för ett
Uppsala University Press samt att
bättre samordna distributionen av
tryckta skrifter från universitetet.
För att samla in synpunkter från
berörda vid universitetet hålls ett
rådslag. Plats: Geocentrum Axel
Hamberg-salen, Villavägen 16, kl.
12:15.

6/11: Anders Wall-föreläsningen.
Det är dags för den 10:e Anders
Wall-föreläsningen i entreprenörskap i universitetsaulan i Uppsala
kl. 13:00. Föreläsare är bland andra Björn Wahlroos (styrelseordförande i UPM, Sampo Group
och Nordea), Mia Brunell Livfors
(VD Kinnevik) och Mernoosh
Saatchi (grundare av Humlestorm).
10/11: Museidagen. Fly novembermörkret. Utmana kompisar
och familj på klurig tipspromenad. Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. På Museidagen är
det öppet hus med fri entré på
Uppsalas museer. Kl. 12-16.

11/11: Blue Monday: Nationernas kulturscen. Ensembler och
körer från Uppsalas nationer gästar. Arrangör: Kollegiet för utövande musik vid Uppsala universitet. Universitetsaulan kl. 16:45.
13/11: Lika villkorsdag. Anställda och studenter vid universitetet
är välkomna till lika villkorsdagen! Årets tema är breddad rekrytering. Föreläsare: Irene Molina,
Lena Sohl, Jannika Chronholm
Andersson, Staffan Andersson,
Rose-Marie Widlund, Malin
Löfstedt.
Dagen avslutas med utdelning av
Lika villkorspris 2013. Blåsenhus,
Betty Pettersson-salen kl. 09:00.

Uthyres
l Möblerad lägenhet, alt. del av
lägenhet, centralt belägen i Uppsala, uthyres för kortare perioder
fr o m 1 december. Kontakta; tel.
nr 073 7589620 eller britta.gullin@gmail.com.
l 3:a med utsikt i Ekebydalen,

nära universitetet, uthyres mellan
21 Nov.-18 Jan. 2014. Ej barn.
Lägenheten är full möblerat och
lämnas med allt, inkluderat bredband, tv, etc. Tel. betalas av hyresgäst. Pris enligt överenskommelse.
Ring 018-50 25 13 eller
018-471 72 13. Referenser önskas.
l 4:a i centrala Uppsala (Bäverns

Gränd) uthyres i tre mån (slutet
nov-feb). Fullt möblerad, lämplig
för gästforskarfamilj eller liknande.
Pris enligt överenskommelse. Kontakta stenbjorn.styring@kemi.uu.se.

Önskar hyra
l En gästforskare söker bostad fr
o m 1 januari 2014, minst ett år.
Allt av intresse. Vänligen kontakta
gunilla.eriksson@orgfarm.uu.se på
institutionen för läkemedels-kemi.
l En gästforskare med familj sö-

ker bostad fr o m 1 februari 2014,
minst ett år. Allt av intresse. Vänligen kontakta gunilla.eriksson@
orgfarm.uu.se på institutionen för
läkemedelskemi.
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profilen
May-Britt Öhman

Foto: mikael wallerstedt

May-Britt Öhman

IDENTITET. För fem år sedan fick May-Britt Öhman veta att hon var same och att hennes släkt tills nyligen haft renmärke.
”Först då föll alla bitar på plats.”

Titel: Forskare i teknovetenskap vid
Centrum för Genusvetenskap
Läser just nu: Familjen Bliss’ magiska bageri av Kathryn Littlewood
På fritiden: Läser sagoböcker och
fantasy. Joggar, promenerar eller
åker skidor med Lexie (schäfertik
på 7 år).
Ser gärna på: TV-serier. Både repriser som Vänner och Seinfeld och
nya som Grey´s anatomy, Big Bang
Theory och How I met your mother.
Även dokuserier som Top Model,
Biggest Looser och Discovery.
Dold talang: Är duktig på att falla
utan att skada mig – jag tränade
judo i ungdomen och falltekniken
sitter uppenbarligen kvar. Väldigt bra
eftersom jag har dålig balans och faller titt som tätt.
Gör mig glad: Sol, lagom kallt/
varmt väder och god hälsa samt
goda efterrätter.
Gör mig arg: All slags rasism,
diskriminering och orättvisor.

”Teknik handlar om människor”
– För mig är det viktigt att forskning om samer drivs av samerna själva,
säger May-Britt Öhman.
Själv hann hon bli 42 år innan hon kom underfund med sin samiska identitet.
Ungefär samtidigt började hon forska om samer som bor längs Luleälven.
är på gång i universi- dricksvatten i områden där vattenkraften byggs ut.
tetshuset. På flaggstängerna vajar samiska flagHon har rest runt och intervjuat kvinnor som är
gor och inne i en av salarna ska en kåta, modell aktiva i rennäringen längs Luleälven. Till en början med
mindre, resas.
ett ”utifrån-perspektiv”, men ganska snart insåg hon
Symposiet ”Re-Claimings, Empowerings, Inspirings” att hon själv är same och att hennes släkt tills nyligen
– om urfolk och deras rätt till platsen där de bor – ska haft renmärke.
pågå i tre dagar med kring 60 deltagare från hela värl– Jag var 42 år när jag fick veta, först då föll alla biden.
tar på plats. Mamma visste nog hela tiden, men det var
Huvudkoordinatorn May-Britt Öhman är forskare inget som man pratade om i vår familj. Det var en
i teknovetenskap vid Centrum för
skam, som ett svart hål.
genusvetenskap. Hon har inte bara
Själv har hon tagit till sig den nya
bjudit in forskare utan även de som
identiteten, fått nya vänner och valts
Det
forskas
forskningen handlar om – samer och
in i styrelsen för Svenska samernas
om sexualitet,
andra urfolk.
riksförbund. Men hon tycker inte att
– Vi vill bryta upp elfenbenstor- känslor och om mänskdet har ändrat hennes forskningsinnet som vi forskare sitter i och bjuda
riktning.
liga relationer.
in även aktivister och konstnärer att
– Frågor om miljö har jag hållit
delta, presentera och ställa frågor. En Ingenting är tabu att
på med sedan jag var 18 år. Och Luviktig sak för mig är att samerna bör prata om.
leälven är ju min hemmaälv. Jag bruvara i täten och leda forskningssatskar säga att jag har tre hem, i Stockningar om samer och samers territorier.
holm, Luleå och Jokkmokk.
May-Britt Öhmans egen forskning handlar om dammSom doktorand forskade hon om dammsäkerhet i
säkerhet och risken för översvämningar och förorenat Tanzania, men gick sedan över till forskning på hem-

maplan om Luleälven. Hon hade fått tips om att
dammsäkerheten var eftersatt.
– Jag insåg att mitt hjärta, min hemstad Luleå, låg
nedströms från Sveriges största damm Suorva. Det
skulle få enorma konsekvenser om den brast, hela staden skulle behöva evakueras för lång tid framöver. Den
insikten är min drivkraft.

et märks att något

Inga tabun
Till Centrum för genusvetenskap i Uppsala kom hon
2009, efter att disputerat i teknikhistoria på KTH
(Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm.
– Innan dess fick jag hela tiden hålla på och förklara
vad genus var, det var så tröttsamt. Här blir jag inspirerad varje dag, det forskas om sexualitet, känslor och om
mänskliga relationer. Ingenting är tabu att prata om.
Forskningsområdet – feministisk teknovetenskap –
analyserar teknik och naturvetenskap ur ett humanistiskt perspektiv. Det handlar både om människorna
som producerar kunskap och det sammanhang de rör
sig i och om människorna som påverkas av kunskapen
och tekniska konstruktioner.
– När det gäller dammsäkerhet finns kunskapen och
informationen, men det gäller att den når ut till beslutsfattare och allmänhet så att viktiga åtgärder kan
göras, säger May-Britt Öhman.
Symposiet i universitetshuset ser hon som ett steg
i den riktningen.
annica hulth

