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Jag ägnade flera år av
mitt liv åt min doktorsavhandling. Den har inte
så många läst. Men alla
kan Mera brännvin i
glasen, som jag la
20 minuter på.”
Hans Dalborg, tidigare
ordförande konsistoriet
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är till ända. De nya doktorerna har promoverats med
sedvanlig pompa och ståt. Kandidat-, magister-, master- och yrkesexamina har delats ut till välförtjänta studenter. Guldklockor och medaljer har högtidligen överlämnats till dem som med nit och redlighet tjänat universitetet – och staten – i 30 år. Årets pedagogiska pristagare har offentliggjorts.
Nu stundar midsommar innan det är dags att packa trunken för nästa stora
evenemang, Almedalsveckan och invigningen av Uppsala universitet Campus
Gotland.
Efter välförtjänt sommarvila återsamlas vi sedan i augusti för att tillsammans
fortsätta det oförtrutna arbetet med att utveckla Uppsala universitet. Även om
våra mål och strategier just nu revideras är vår grundläggande uppgift orubbad:
att bedriva forskning och utbildning av högsta akademiska kvalitet till största möjliga nytta för
samhället.
nnu ett läsår

Om vi ska ta
internationaliseringen
ett steg till krävs att vi
vässar vårt utbildningsutbud på den avancerade nivån.

utmaningar.
Om vi ska befästa positionen
som ett av världens ledande lärosäten handlar det om att bli
ännu bättre på att utnyttja det
breda universitet. Vi måste hitta
sätt att kombinera den disciplinära fördjupning som är vårt kännetecken med breda och tvärgående forskningssatsningar. De samhällsutmaningar som världen och Sverige står
inför känner inga ämnes- eller fakultetsgränser.
Det saknas inte

fortsätta att insistera på att Sverige behöver utbilda fler, inte färre,
ungdomar och att Uppsala universitet tillhör de lärosäten som har mest att erbjuda både när det gäller bredd och kvalitet. Av Kruut-projektet har vi lärt att
vi inte får slå oss till ro när det gäller utbildningens utveckling. Vi har mer att
göra både när det gäller den grundläggande utbildningens forskningsanknytning och aktiv studentmedverkan. Och om vi ska ta internationaliseringen ett steg till krävs att vi vässar vårt
utbildningsutbud på den avancerade nivån.
Vi ska också

omvärld
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I denna ljuva
sommartid

20

vi ladda batterierna ett slag
och med intresse följa hur andra sliter och jobbar i sommarvärmen. Får hustrun någon makrill
idag? Hur långt går fotbollsdamerna i hemmaEM? Och vem drar mest folk till Botaniska trädgården, Patti Smith eller Bryan Ferry? Eller
blir det Ulf Lundell som tar hem spelet?
Men först ska

Anders Malmberg, prorektor
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universellt

Universitetet planerar för
fortsatt positiv utveckling

Nya chefer på
Museum och kansli

• Från och med den 1 juni är Johan Lund-

borg ny chef vid kansliet för humaniora och
samhällsvetenskap vid universitetsförvaltningen. Han var tidigare universitetsdirektör
vid Örebro universitet. Museum Gustavianums nya chef blir från den 1 september
historikern Marika Hedin. Hon har tidigare
varit chef för Vasamuseet, där hon arbetat
för att etablera nya forskningssamarbeten
och göra forskningsresultat tillgängliga för
en bred publik. Hösten 2012 utsågs hon
till teknologie hedersdoktor vid Uppsala
universitet.

Forskningen blomstrar och
internationaliseringen av verksamheten ökar. Men på utbildningssidan finns orosmoln.
I början av juni tog konsistoriet
beslut om verksamhetsplan
för 2014.
och
utbildningen på forskarnivå ökar med
123 miljoner, dels genom regeringens
satsningar i forskningspropositionen
och dels genom att medel för nuvarande Högskolan på Gotland tillförs Uppsala universitet. Samgåendet äger formellt rum den 1 juli i år.
– Vi har en mycket positiv utveckling inom forskningen. Det betyder att
vi kan göra satsningar inom flera områden och därmed bidra med viktig
kunskap till samhället. Utmaningen är
att lyckas med kompetensförsörjningen
i den internationella konkurrensen, säger rektor Eva Åkesson.
Anslagen till forskningen

Internationellt utbyte ökar
Uppsala universitet fortsätter satsningen på ökad internationalisering, som
nu börjar ge tydlig effekt. Det visar den
uppföljning av verksamheten som utgör en del av underlaget till verksamhetsplanen. EU-anslagen ökar och när
det gäller antalet lärare och doktorander som spenderar en längre period vid
ett utländskt lärosäte, eller som kommer till Uppsala från annat land för en
längre period, syns en tydlig ökande
trend. Antalet avgiftsstudenter ökar
också, även om nivån som rådde före
avgiftsreformen ännu inte nåtts. Här
behövs fortsatta insatser.
– Denna positiva trend är glädjande
och vi fortsätter att satsa på internationalisering de kommande åren. Möten
över gränser är viktiga för både kvalitet

Festlig vårpromotion
Den 31 maj var det dags för Uppsala

universitets stora examensfest – vårpromotionen. 90 nya doktorer och 15
jubeldoktorer promoverades under
högtidliga former i universitetshusets
aula. Under promotionsakten fick de
nya doktorerna ta emot hederstecken:
hatt eller lagerkrans samt diplom. De
som blivit doktorer för femtio år sedan var enligt tradition inbjudna som
så kallade jubeldoktorer. På kvällen
fortsatte festen med middag och dans
i rikssalen på Uppsala slott.

Läs mer
Möt en av de 90 nya doktorerna
i reportaget på sidan 9 i denna
tidning.

Mål och strategier
ska revideras

• Dokumentet Mål och strategier för

Foto: Mikael Wallerstedt

Ledare

ÖNSKAS. Universitetet

vill utbilda fler studenter.

och perspektiv inom forskning och utbildning. Samtidigt är det angeläget att
statsmakterna underlättar en fortsatt
positiv utveckling genom att ta bort de
hinder för internationalisering som
finns, säger Eva Åkesson.
Minskat antal studieplatser
På utbildningssidan ökar anslaget med
152 miljoner, merparten ett tillskott
för verksamheten på Uppsala universitet Campus Gotland. Utrymmet för
studieplatser vid Uppsala universitet
har dock minskat i regeringsuppdraget
sedan 2011 (med motsvarande 517
platser mellan 2011 och 2012). Effekterna av detta har Uppsala universitet

delvis kunnat dämpa genom att ta i anspråk tidigare sparat anslag. Dessa sparade medel räcker dock endast till ett
mindre tillskott 2014. I budgetpropositionen uppdrogs också Uppsala universitet att bygga ut utbildningarna till
civilingenjör, läkare och sjuksköterska,
vilket i vissa fall medför interna omfördelningar av medel.
– Jag har sagt det flera gånger, men
det tål att upprepas. Alltfler studenter
vill läsa hos oss och vi vill gärna fortsätta att erbjuda möjligheter på en nivå
som vi har haft de senaste åren. Det är
mycket olyckligt att vi i denna situation
tvingas att dra ner på antalet platser.
anneli waara

Universen vann pris för reportage
I föreningen Redaktörer
interna mediers nationella
tävling för personaltidningar
och intranät vann tidningen
Universen nyligen pris i klassen
bästa arbetsplatsreportage.

Fler studenter
– ett av målen för
Campus Gotland

• Universitetets styrelse, konsistoriet, har

beslutat om mål och strategier för verksamheten vid Uppsala universitet Campus
Gotland efter samgåendet den 1 juli. Ett av
målen är att antalet helårsstudenter till år
2016 ska öka från nuvarande cirka 900 till
minst 1 500.
Viktiga utgångspunkter för verksamheten
är utvecklingen av nätbaserat lärande och
Liberal Arts Education. Genom Campus
Gotland ska Uppsala universitet även vara
en tongivande aktör i Östersjöregionala
frågor.

Universitetet
byter teleoperatör

• Avtalet med vår nuvarande operatör,

Alltele, går ut och därför har en förnyad
konkurrensutsättning genomförts. Telenor
kommer att bli den nya operatören på fastoch mobil telefoni. Nya SIM-kort kommer
att distribueras under augusti och preliminärt operatörsskifte är den 17 september.
Bytet berör både mobilabonnemang och
mobila bredband.

Det prisbelönade reportaget hade

rubriken ”Iskallt virus glödhett efter tidningsartikel” och publicerades i Universen
nr 6, 2012. Texten handlar om cancerforskaren Magnus Essand, vars avstannade
forskning om virus behandling mot neuroendokrina tumörer fick sig en oväntad
skjuts framåt tack vare en artikel i brittiska
The Telegraph. I en kampanj uppmanades
allmänheten att donera pengar till forskningen – en, i akademiska sammanhang,
okonventionell och kontroversiell finansieringsmetod.

Uppsala universitet ska revideras. Seniorprofessor Göran Magnuson är ordförande
och professor Coco Norén vice ordförande i arbetsgruppen som ska utarbeta
förslag till revideringar. Övriga ledamöter i
arbetsgruppen är docent Shirin AhlbäckÖberg, professorerna Sven-Erik Brodd,
Bengt Gerdin, Eva Brittebo, Ingrid Ahnesjö
och Hans Ellegren, kommunikationsdirektör Pernilla Björk och personaldirektör
Stina Nyström. Studentkårerna utser två
representanter. Utredare Tom Petersson
och presschef Anneli Waara utgör projektsekretariat.

Ur prismotiveringen:
”Att få besöka forskarenheten på Rudbecklaboratoriet är lärorikt och spännande
på samma gång. Genom en berättande
text fylld med fakta får vi ta del av en forskares vardag.”
helena edström

Lästips: På sidan 5 i denna tidning kan du
läsa hur insamlingskampanjen gått.

Förberedelser
inför lönerevision

• Förberedelser inför den årliga löne-

revisionen (1 oktober 2013-31 september
2014) har inletts.
Målsättningen är att ny lön kan utbetalas
i december månad för samtliga anställda.
Löneseminarier kommer att genomföras
för prefekter/motsvarande under maj och
juni månad.
Ytterligare seminarier kommer att hållas
efter sommaren.
UNIVERSEN # 4 -13
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Priset inom området teologi, humaniora och lärarutbildning går
till Mika Hietanen vid litteraturvetenskapliga institutionen. Ur motiveringen:
Hans ämneskunskap och problematiserande förmåga väcker studenternas
entusiasm och vilja att ta sig an ämnet
retorik på ett nytt sätt.

Foto: Jim Elfström

Priset inom området juridik och
samhällsvetenskap går till Javad
Amid vid nationalekonomiska institutionen. Ur motiveringen: Som lärare
lyckas han engagera, motivera och
förklara för studenter så att deras förståelse för ett ämne, som av vissa anses
”svårt”, har ökat.
Priset inom området medicin
och farmaci går till Mathias Hallberg vid institutionen för farmaceutisk
biovetenskap. Ur motiveringen: Han
förmedlar kunskaper med inlevelse
och engagemang. Med lyhördhet för
studenternas åsikter skapar han dialog i
undervisningen.

ÖVERRASKNING. Vid Ångströmlaboratoriets reception överraskas pristagaren
Susanne Mirbt av kollegan Ingrid Ahnesjö,
pedagogiska utvecklaren Jöran Rehn och
prorektor Anders Malmberg.

Pedagogiska priset 2013
Årets pedagogiska pristagare undervisar i retorik,
nationalekonomi, farmaceutisk biovetenskap och
matematik.
Det fria pedagogiska
priset tillfaller Malin
Östman för hennes lärarinsatser vid Cemus.

hängivna lärare som
förmår skapa goda förutsättningar för
studenternas lärande är en förutsättning
för att Uppsala universitet ska kunna
erbjuda utbildningar av högsta kvalitet,
säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.
Pedagogiska priset väljs utifrån förslag från studenter och kollegor och utses av en beredningsgrupp som består
av två lärare och två studenter från fyra
olika nomineringsområden. Totalt in– Skickliga och

kom i år 133 nomineringar för totalt 76
personer.
Bedömningen görs utgående från
fyra huvudaspekter: undervisningsinsatser, samverkan med studenter och kollegor, pedagogisk ledning och spridning
av goda modeller. Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i universitetsaulan i november. Prissumman
är 20 000 kronor.

Priset inom området matematik,
naturvetenskap och teknik går till
Susanne Mirbt vid institutionen för
fysik och astronomi. Ur motiveringen:
Hon öppnar nya dörrar till matematikens okända djup och bredd, både för
de studenter som kämpar och de som
med lätthet tar till sig matematiken.
Fria priset på temat aktiv studentmedverkan går till Malin Östman
vid institutionen för geovetenskaper.
Ur motiveringen: Hon har utvecklat
undervisningsformer där studenternas
perspektiv, kunskaper och frågeställningar står i centrum och därmed gjort
studenterna till aktiva medskapare av
kursen.

helena edström

”Det finaste som finns är när studenten utropar aha”
Ibland kan en dag på jobbet bli
en oförglömlig dag. Så var det
för fem lärare vid universitetet
i slutet av maj. De gick till jobbet som vanligt, men kom hem
som mottagare av universitetets pedagogiska pris.
och utanför Polacksbackens restaurang har ett litet drama
just utspelat sig.
– Vi har ett problem, den ovetande
prisvinnaren har just ställt in lunchmötet
där vi skulle överraska henne, säger prorektor Anders Malmberg och skrattar.
Han och den pedagogiska utvecklaren Jöran Rehn är ute på den årliga
överraskningsturnén på universitetets
olika campus. Med sig har de fem blombuketter och lika många prismotiveringar till årets pedagogiska pristagare vid
Uppsala universitet.
Efter några telefonsamtal från kollegor dyker hon så upp ändå, Susanne

Mirbt, den pedagogiska pristagaren
inom området matematik, naturvetenskap och teknik. Prorektorn kliver fram,
harklar sig, och läser högtidligt ur motiveringen.
– Med en fenomenal medkänsla och
förståelse för varje individs behov får
du studenterna att prestera mer.

Det är lunchtid
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Aha-upplevelser
En stund senare, med blomkvasten i
hand och överraskad blick, konstaterar
Susanne Mirbt att det känns fantastiskt.
– Men det finaste som finns är när studenten utropar aha! Det ger mig som lärare minst lika mycket som att få ett pris.
Susanne Mirbt är lektor vid institutionen för fysik och astronomi och hon
undervisar i matematik på det teknisktnaturvetenskapliga basåret. Det är en
utbildning för de som vill studera teknik
och naturvetenskap men som saknar behörigheten. Och kanske är aha-upplevelser lite extra viktiga just där.

– Den största utmaningen inom matematiken är att övertyga studenterna
om att de klarar av mer än de tror, säger
Susanne Mirbt.
Det finns många outtalade sanningar, konventioner, inom matematiken
som gör att studenter kan uppleva ämnet svårare än det är. Ett exempel på
outtalad sanning är att siffran 1 oftast
inte sätts ut före ett ”X” i en matematisk ekvation.
– Ettan finns ju där egentligen, men
konventionen är att inte skriva ut den.
Så en liten men viktig pedagogisk insats
från läraren är att sätta ut ettan tills studenterna förstår konventionen.
En bärande grundsten i Susanne Mirbts pedagogik är att aktivera studenterna i undervisningen.
– Det finns ett kinesiskt ordspråk som
säger att en bra lärare talar enbart när hen
får en fråga. Det ligger jättemycket i det.
Man måste vara lyhörd för var studenterna är någonstans med sina problem.

Tipset är alltså att som lärare inte
prata för mycket. Själv brukar Susanne
Mirbt efter cirka tio minuters undervisning, ge studenterna en minut till att
smälta de matematiska resonemang hon
gått igenom på tavlan.
– Ofta säger jag till studenterna att
de ska låtsas att bänkgrannen inte varit
med de senaste tio minuterna. Så nu
måste de förklara det vi gått igenom för
den ovetande bänkgrannen.
Enligt Susanne Mirbt är den typen
av stimulerande övningar ett bra sätt att
få studenterna att aktivt använda sin
kunskap. Ljudnivån i salen ser hon som
en indikator på hur bra hon lyckats med
sina senaste tio minuter. Är det för tyst
repeterar hon lite mera.
– Det är positivt för inlärningen när
studenterna får skratta, interagera och
klura ut problem tillsammans. När studenter får förklara för varandra får de
en viktig boost i självkänslan.
helena edström

Unik virusbehandling testas
– tack vare donationer
Uppsala universitet har
fått en donation på 14
miljoner kronor till forskningen om en ny virusbehandling mot neuroendokrina tumörer. Därmed
påbörjas planeringen av
världens första studie på
människor med ett genetiskt modifierat virus som
specifikt angriper neuroendokrina tumörer.
stort steg framåt. Donationen gör det möjligt att ta steget
från preklinisk till klinisk forskning, säger Magnus Essand, professor i genterapi vid institutionen för immunologi,
genetik och patologi.
Universen har tidigare berättat om
forskningsprojektet, som allmänheten
kan stödja genom Onkolytiska virusfonden som bildades i september 2012.
– Kliniska studier med nya läkemedel är väldigt dyra att genomföra och
det är svårt att få forskningsanslag till
detta från de stora nationella forskningsfinansiärerna. Därför är det svårt att genomföra kliniska studier i akademisk
regi. Nu blir detta möjligt och vi kan
börja planera för en klinisk fas I-studie,
säger Magnus Essand.
Hans forskargrupp har under sex års
– Det här är ett

tid utvecklat en ny experimentell virusbehandling med ett onkolytiskt virus,
även kallat ”cancerätande” virus, som
alltså nu kan testas kliniskt under ledning av Kjell Öberg, professor i onkologisk endokrinologi.
Många har bidragit
Totalt har cirka 2 000 personer över
hela världen varit med och bidragit till
Onkolytiska virusfonden. Den bildades
efter en uppmärksammad artikel i brittiska The Telegraph och har vuxit
snabbt, särskilt efter donationen från
Vince Hamilton som utgör 90 procent
av det samlade kapitalet.
Vince Hamilton är styrelseordförande
i företaget Tethys Oil, ett svenskt energibolag som har olje- och naturgastillgångar i Oman på den Arabiska halvön
och i Europa. Bakgrunden till donationen
är att han själv lider av neuroendokrin
cancer och vill stötta forskningen om nya
behandlingsmetoder.
– Jag vet inte än om jag kan delta i
den kliniska studien, men jag vill gärna
hjälpa andra som sitter i samma båt.
Om testerna lyckas och kan användas
bredare finns det förhoppningsvis pengar att tjäna som i så fall kan gå tillbaka
till forskningen, säger Vince Hamilton,
som planerar att starta en stiftelse för
stöd till forskning kring neuroendokrin
cancer.
annica hulth

Uppsala universitet blir
störst inom fortbildning
Från 1 juli tar Uppsala universitet över webbaserade fortbildningar för statsanställda
från myndigheten Krus, Kompetensrådet för utveckling i
staten. Uppsala universitet blir
därmed Sveriges största aktör
inom fortbildning av offentliganställda.
att Uppsala universitet tar över sex stora fortbildningar
från den nu nedlagda myndigheten Krus.
Detlef Clöwe, chef på Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning,
gläds åt beskedet.
– Vi ser fram emot att axla det ansvaret. Hittills har fler än 13000 statsanställda tagit del av Krus utbildningar och de har varit en nyckelfaktor för
att fortbilda anställda inom den ofNu står det klart

fentliga sektorn, säger Detlef Clöwe.
I mars 2012 beslutade regeringen att
Krus skulle läggas ner. Stabsmyndigheten hade under tre års ansvarat för statlig kompetensförsörjning men regeringen ansåg att finansieringsmodellen
gjorde myndigheten för sårbar.
Fungerar som brobyggare
Från den 1 juli ansvarar Uppsala universitet för utbildningarna: Att arbeta i staten, De sex värdegrundsprinciperna, Bemötande, Jämställdhet och genus,
Lagligt och lämplig, Lagligt och lämpligt
för dig som är chef.
Uppsala universitet kommer därmed
årligen att fortbilda tusentals offentliganställda och blir Sveriges största aktör
inom området.

KLARTECKEN. Tack vare donationen
kan Magnus Essand, professor i genterapi, starta en klinisk studie.

Foto: Mikael Wallerstedt

Årets pristagare

Klinisk studie
Det kommer att ta cirka 30 månader
att genomföra den kliniska fas I-studien,
som kan komma igång först i slutet av
2014. Först ska en klinisk viruspreparation produceras och testas för att få
tillstånd från myndigheter och etiska
kommittéer. Därefter hoppas man
kunna genomföra den kliniska studien
på mellan 6 och 12 månader. Om resultaten är lovande följs det av fas II och fas
III-studier. En eventuell läkemedelsprodukt ligger alltså flera år framåt i tiden.

Neuroendokrina tumörer…
… är en ovanlig cancerform. Enligt
Cancerfondens statistik rapporteras
350 nya fall årligen i Sverige, att jämföra med 10 000 fall av prostatacancer
eller 7 000 fall av bröstcancer. Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett så
kallat excellent center för diagnos och
behandling av neuroendokrina tumörer och tar emot patienter från hela
världen.

Högskolan blir allt
mer forskningstung
En tydlig trend är att balansen mellan forskning och
utbildning förändras. Det
visar Universitetskanslersämbetets årsrapport som ger en
samlad bild över den svenska
högskolan.
tillbaka växer forskningen och utbildningen på forskarnivå. Ökade forskningsintäkter har
gett lärosätena förutsättningar att
anta fler doktorander och samtidigt
ge dem bättre försörjningsvillkor.
Dessutom har antalet professorer och
lektorer blivit fler.
Under 2012 påbörjade drygt
3 700 personer en forskarutbildning
Sedan flera år

i Sverige. De utländska nybörjarna
var rekordmånga och utgör nästan 40
procent av alla nya doktorander.
De minskade intäkterna till utbildning speglas i utvecklingen av antalet nybörjarstudenter. Förra läsåret
13 procent färre nya studenter på
högskola än läsåret innan. Det är den
största nedgången som noterats under de senaste 20 åren. Det är främst
antalet utländska studenter som
minskat efter införandet av studieavgifter. En annan orsak är att antalet
platser blivit färre på grund av att regeringens tillfälliga utökning av anslagen upphörde.
helena edström

annica hulth
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SAMLARE. Adam Mayes, ämnesansvarig

för speldesign vid Högskolan på Gotland
ser fram emot nya intryck från Uppsala
universitet.

Vad tycker du?
Snart ska personalen vid Högskolan på Gotland istället bli
anställda vid Uppsala universitet. Hur känns det? Och vad
kan Uppsala lära av Gotland?
Text:
FOTO:

Johan Arvidsson, ladok-handläggare
vid studentservice:
– Det känns spännande och nytt.
Det är en helt ny
organisation och säkerligen ett helt nytt
arbetssätt. Så man
vet inte riktigt vad
som väntar.
– På Högskolan
på Gotland är vi
duktiga på smidighet och att hitta förenklande och nya arbetssätt. Kortfattat kan man
säga färre blanketter, mindre byråkrati och
kortare beslutsvägar.

Förväntansfull
nedräkning

Christina Wessman-Engberg,
registrator:
– Det känns riktigt
bra, jag tror att
det kommer att bli
kanonroligt. Det
här samgåendet
kommer att betyda
mycket för både oss
på Gotland och er
i Uppsala. Det är
roligt att få vara med om det här.
– Jag tror att Uppsala kan lära sig mycket
av oss när det gäller våra arbetssätt som liten
högskola.

Om en dryg vecka slår Uppsala universitet upp dörrarna
till Campus Gotland i Visby.
En solig försommardag i maj hälsade de gotländska blivande
kollegorna på i Uppsala för en dag fylld av sightseeing.
bäst en sightseeing
i Uppsala för gotlänningar? Naturligtvis
med lunch på Gotlands nation. Så är
också fallet när ett sextiotal anställa vid
Högskolan på Gotland en solig försommardag hälsar på i Uppsala. Sedan nationens förste kurator Kristina Melin
berättat lite om den 330 år gamla nationen och Uppsalas nationsliv är det
dags för gotlänningarna att inta en välbehövd lunch. Nationens soldränkta
festsal, med fönster ut mot Fyrisån, bokstavligen vibrerar av röstsorlet som uppstår när samtalet mellan blivande och
förväntansfulla kollegor tar fart.
– Det har varit en lång förmiddag!
Hur startar man

Jag klev upp klockan fem i morse för
att hinna med båten, men nu är vi här
och det ska bli trevligt, säger Marianne
Thorén, examenshandläggare vid studentservice på Högskolan på Gotland.
Brett universitet inspirerar
Vid en av bordsändarna träffar Universen en hel delegation anställda från institutionen för speldesign, teknik och
lärande. Speldesign kommer att bli ett
nytt ämnesområde tillika ny institution
vid Uppsala universitet när lärosätena
går ihop den 1 juli.
Hur känns det att bli en del av Uppsala universitet?

PROMENAD. Trapporna leder upp till Carolina Redivivas bokskatter.
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Helena Edström
Mikael Wallerstedt

– Jag har sett fram emot det här
länge. Att få tillhöra ett internationellt
framstående universitet som Uppsala
kommer att ge kraft till området speldesign, säger Steven Bachelder, professor och ämnesansvarig i konstnärlig gestaltning.
Kollegan Adam Mayes, som är adjunkt och ämnesansvarig för speldesign,
fyller i.
– Som designers är vi en sorts samlare av omvärldsintryck. Vi inspireras av
allt som vi kan använda oss av. Nu får
vi chansen att ta intryck från forskare
och lärare inom exempelvis psykologi,
medicin, samhällsvetenskap – det kommer att bli fantastiskt att gå ihop med
ett brett universitet som Uppsala, säger
han.
Första studenten gotlänning
Efter lunchen går sightseeingstråket via
universitetsbiblioteket Carolina Rediviva till Museum Gustavianum där besökarna bjuds på Gotlandsanknytning.
En av universitetets allra första studenter var nämligen gotlänningen Olle Jo-

hansson, alias Olaus Johannis Gutho.
Han studerade i Uppsala i slutet av
1400-talet och i en glasmonter finns
hans bok med noggranna lektionsanteckningar på latin uppställd.
Det är dags att hasta vidare. Uppsalaturens slutmål är universitetshuset där
rektor Eva Åkesson hälsar de blivande
kollegorna välkomna. Nu återstår bara
en guidning av universitetshuset innan
bussen till Gotlandsbåten avgår. Men
Universen hinner först växla några ord
med ytterligare en speldesigner. Ernest
Adams bor i England men är gästlärare
i speldesign. Sex gånger per år åker han
till Gotland för att under några veckors
tid delta i undervisningen.
Vad tror du att Uppsala kan lära sig
av Gotland?
– På Gotland har vi en extremt praktisk approach, åtminstone på institutionen för speldesign. Vi bygger saker och
sedan testar vi hur de fungerar. Kanske
är det ett arbetssätt som kan komma till
nytta även inom Uppsala universitet.
helena edström

Campus Gotland invigs under Almedalsveckan
Forskare från Uppsala universitet medverkar vid flera
programpunkter under årets
Almedalsvecka den 1 till 7 juli.
Dessutom invigs Uppsala universitet Campus Gotland.
Måndag den 1 juli blir

Högskolan på
Gotland en del av Uppsala universitet.
Samgåendet infaller samma dag som
starten för Almedalsveckan och firas förstås på plats i Visby under måndagen.
Heldagsprogrammet omfattar en invigningsceremoni och öppna seminarier.
Vid invigningen, som startar klockan 8
på morgonen, sker uppropet av de första
studenterna vid Uppsala universitet
Campus Gotland.
Dagen fortsätter sedan med seminarier inom olika teman. Vem ska ta ansvar
för kulturarvet, vad kan Sverige göra för
att motverka väpnade konflikter i världen, framtidens universitet – fler, färre

och onödiga samt universitet som brobyggare i Östersjöregionen, är några av
seminarierubrikerna.
Vetenskap under Almedalen
Under hela Almedalsveckan bidrar Uppsala universitet med programpunkter.
Nationellt centrum för kvinnofrid tar
den 2 juli upp frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och den
3 juli den svåra frågan om när mäns våld
mot kvinnor ska ta slut.
Den 3 juli bjuder universitetet även
in till ett seminarium kring frågan om
vetenskapen behövs i Almedalen och
forskares roll i debatten. I den namn-

Universitetet i Almedalen
Hitta alla Uppsala universitets programpunkter den 1 – 7 juli på webben:
www.uu.se/almedalen2013

kunniga panelen finns bland andra Moderaternas tidigare chefsstrateg Per
Schlingmann, Aftonbladets politiska
chefredaktör Karin Pettersson, filosofiprofessor Folke Tersman och statsvetare Katarina Barrling.
Morgonen den 4 juli rivstartar universitetet med ett frukostseminarium
kring den heta frågan om cannabis ska
legaliseras i Sverige och vad forskningen säger om en legaliserings konsekvenser. Universitetets strategiska forskningssatsning U-CARE lyfter samma dag
frågan om hur patienters upplevelser
kan tas tillvara i den kliniska forskningen. Mer om droger blir det när universitetets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, U-FOLD, tar
upp frågan om hur farliga droger är och
relevanta behandlingsstrategier.

helena edström

Viktor Jakobsson, webbredaktör vid
SWEDESD, internationellt center för
lärande för hållbar utveckling:
– Det känns intressant för att vi kommer
att träffa och jobba
ihop med många
nya personer.
– Jag har ju inte
jobbat i Uppsala så
jag vet inte riktigt
hur det fungerar här.
Men personligen är
jag väldigt stolt över
det gotländska intresset för miljöfrågor och arbetet för hållbar
utveckling på Gotland.
Marianne Thorén, examenshandläggare vid studentservice:
– Det ska bli trevligt, jag ser fram emot det
här. Jag har redan
haft lite kontakt
med mina nya examenskollegor och
med antagningskollegorna och det har
känts bra.
– Vi är små och
smidiga. Stora universitet kan inte bli
små, men kanske kan de bli smidiga? Vi är bra
på att lösa problem både internt och externt
och våra distansstudenter tycker att det är
smidigt att studera hos oss.
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Doktorand och innovatör
En helt ny typ av karbonat, salt av kolsyra, med extremt hög vattenupptagningsförmåga. Det är en av
universitetets senaste innovationer.
Bakom idén står doktoranden Sara Frykstrand, en
av fem som nyligen fick innovationsstipendium.

Innovationsstipendiater
Sara Frykstrand, avdelningen för nanoteknologi och funktionella material,
Maria Pettersson, avdelningen för
tillämpad materialvetenskap, Sandra
Feldt, avdelningen för tillämnpad
materialvetenskap, Frida Riddar,
avdelningen för tribologi och Hauke
Carstensen, avdelningen för materialfysik.

Tidig utveckling
Två andra stipendiater är Maria Pettersson, som utvecklat nötningsbeständiga
beläggningar som kan användas i ledimplantat och Sandra Feldt som tagit
fram en alternativ elektrolyt till Grätzelsolceller.
Innovationsstipendiet har inrättats
av Innovationsstiftelsen vid Handelsbanken i Uppsala och ska premiera doktorander och studenter som hittat en
kommersiell potential i sina forskningsresultat. Stipendiaterna får 5-15 000
kronor vardera och utses av Innovationsstiftelsen och Ångström Academy vid
UU Innovation.
– Doktoranderna och studenterna är
nominerade av sina handledare eller kolleger, för att de lyckats kombinera bra
vetenskapligt arbete med något som går
att använda kommersiellt, sade Claes
Djurberg, patentingenjör vid UU Innovation.
Stipendierna delades ut av Johan

INNOVATIVT. Doktoranden Sara Frykstrand fick stipendium för sin utveckling av ett helt
nytt karbonat av bankdirektören Johan Lindholm (t v) och prorektor Anders Malmberg.
Lindblom, bankdirektör vid Handelsbanken i Uppsala, tillsammans med prorektor Anders Malmberg, som också talade på temat ”Vetenskap och nytta”.
Bland annat lyfte han fram doktorander
och studenter som en viktig resurs för
universitetets arbete med samverkan

och innovationer.
– Årets stipendier är ett antal väldigt
spännande exempel på den utvecklingskraft som uppstår när akademi möter
näringsliv och praktiska utmaningar,
sade han.
annica hulth

Innovationer tillsammans
med Peking University

Forskare tog bussen
till Östhammar

Det kommer att bli lättare för
forskare vid universitetet att
vidareutveckla och sprida sina
innovationer i Kina.

Genusfrågor och miljökommunikation var två av punkterna på agendan, när en grupp
forskare inom humaniora och
samhällsvetenskap tog bussen
till Östhammar för att diskutera framtidsfrågor. I vintras
var forskarna i Heby och nästa
stopp på kommunturnén är i
Älvkarleby till hösten.

Uppsala universitet är

det första europeiska universitet som blir samarbetspartner med Peking University i satsningen
på
uppbyggnad
av
innovationsstöd och kunskapsöverföring
i Kina. Stanford University och The
University of Hong Kong är partners
sedan tidigare.
Avtalet innebär att Uppsalaforskare
bland annat får tillgång till ett nytt internationellt innovationscentrum och
värdefull kunskap om den kinesiska
marknaden.
– Peking University kommer bara att
ha den här typen av avtal med högst 15
lärosäten världen över. Det visar både
på Uppsala universitets goda internationella rykte och på att det stöd för
innovationer som byggts upp här fungerar och respekteras internationellt, sä-
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Sara Frykstrand, som fick ett stipendium
på 15 000 kronor.

Foto: TEDDY THÖRNLUND

doktorand vid
avdelningen för nanoteknologi och
funktionella material. Under forskarutbildningen har hon utvecklat en helt ny
karbonatstruktur som, enligt motiveringen, ”forskare i 100 års tid har hävdat
är omöjligt att göra”. Det är den höga
vattenupptagningsförmågan som gör
ämnet intressant för industrin.
– Det kan användas när man behöver torra miljöer, till exempel när man
tillverkar batterier. Men förhoppningen
är att det också ska kunna användas till
andra saker, till exempel laddas med läkemedel och användas i kroppen, säger
Sara Frykstrand är
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ger Lars Jonsson, näringslivschef vid
Uppsala universitet Innovation, UU Innovation.
Uppsala universitet kommer bland
annat att få tillgång till kontorsplats i
det nya internationella innovationscentrumet ITTC. Man kommer också att
få tillgång till data och analyser av den
kinesiska marknaden och få möjlighet
att använda Peking Universitys alumnnätverk. I gengäld förväntas UU Innovation presentera innovativa idéer som
via Peking University matchas mot olika marknads- och investeringsmöjligheter i Kina.
– Genom att tidigt vara med i den
här processen och arbeta med en högt
betrodd och respekterad kinesisk partner
får Uppsala universitet och de bolag och
projekt som årligen knoppas av härifrån
möjligheter att dra fördel av de stora
satsningar på innovationsområdet som
sker i Kina just nu, säger Lars Jonsson.
anneli waara

är ett initiativ av
Akademin för regional utveckling i
Uppsala län, RUSA, där Uppsala universitet deltar med forskare från ett antal institutioner och UU Innovation som
koordinator.
– Varje kommun har sina specifika
frågor och vi skräddarsyr programmet
för varje kommun. Det avgör också vilka forskare som deltar under dagen, säger Anna Grönberg, projektledare på
UU Innovation.
I Östhammar var det tio forskare
som mötte 25 kommunpolitiker och
Kommunturnén

tjänstemän. En fråga som togs upp var
hur attraktiv kommunen är ur ett genusperspektiv. Genusvetaren Anneli
Häyrén Weinestål föreläste om kopplingen mellan arbetsliv och boende ur
ett genusperspektiv. Finns det något
kommunen kan förbättra, så att fler familjer ska vilja bosätta sig i Östhammar?
En annan given diskussionspunkt var
miljökommunikation, eftersom det finns
planer på att placera slutförvaret av
kärnkraft i Forsmark. Två forskare från
SLU, Hanna Bergå och Hans Peter Hansen, ledde den diskussionen.
Maths Isacson, professor i ekonomisk
historia, gjorde en historisk exposé över
Östhammars historia – ”från vallonbruk
till energibruk”.
Totalt finns det åtta kommuner i
Uppsala län och alla som vill kan få besök av forskarna från Uppsala, för att få
input till sitt strategiska utvecklingsarbete.
annica hulth

”Doktorstiteln har
aldrig varit drivkraften”
Det finns inget recept att följa för den som vill bli forskare.
För Rebecka Janols var nyfikenheten drivkraften. Och en
envis vilja att förstå och förbättra.
Doktorstiteln? Den fick hon på köpet.
Text: Helena Edström FOTO: Mikael Wallerstedt
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”Jag vågade inte titta på publiken”
>>>

tidigt på
morgonen och vid lunchtid har
den förväntansfulla familjen anlänt Uppsala. I solgasset vid universitetshusets klockport inväntar de huvudpersonen för dagen.
Hon är lite försenad, och en farbror
mumlar skämtsamt att hon visst vant
sig vid den akademiska kvarten.
Men så kommer hon, uppklädd i böljande vitt, och känslorna svämmar över
för samtliga närvarande.
ilen lämnade Falun

kunnat drömma
om att vi skulle stå här. Jag är så stolt
över hennes styrka och målmedvetenhet, säger Inger Janols.
Det är en mycket rörd mamma som
kramar om sin dotter. Rebecka Janols,
doktorand vid institutionen för informationsteknologi, som alldeles strax ska gå
– Jag hade aldrig
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in i universitetshuset och under högtidliga former ta emot sitt doktorsdiplom.
doktorstiteln började för 12 år sedan. Då flyttade Rebecka Janols från familjens gula radhus
i Falun till sin första studentlya i Uppsala. Efter det teknisk-naturvetenskapliga basåret blev det en plats på civilingenjörsprogrammet i system i teknik
och samhälle för teknikintresserade Rebecka.
– Jag ville få ett bredare perspektiv
på teknik. Teknik är inte bara teknik.
Både samhälle och människor påverkas
av tekniska system, säger Rebecka Janols
när Universen några dagar innan promotionen träffar henne på ett café.
Hennes tevatten hinner kallna medan hon nostalgiskt berättar om de inspirerande lärare och spännande seminarier
Hennes resa mot

som under grundutbildningen eldade
på hennes nyfikna sida. Det som fångade henne mest var området människadatorinteraktion, vilket också blev inriktningen på hennes civilingenjörsexamen.
– Jag höll på att få jobb på det företag där jag gjorde mitt examensjobb, men
på grund av nedskärningar blev det inget av det. Och det var nog tur, säger hon.
ibland leda till något gott. Rebecka Janols blev kontaktad
av Bengt Sandblad, professor i människa-datorinteraktion. Han hade varit ämnesgranskare till hennes examensjobb
och uppmuntrade henne nu att börja
forska vid institutionen.
– Jag var först väldigt tveksam till doktorandtjänsten. Jag hade precis avslutat
en nära fem år lång utbildning på Polacksbacken. Skulle jag nu fortsätta cykla samEn motgång kan

ma väg, till samma ställe, i fem år till?
Men det skulle visa sig att upplevelsen blev en helt annan när cykelturen
ledde fram till det egna arbetsrummet,
jobbdatorn och den egna forskningen.
– Jag delade fikarum med mina forna lärare, men jag hade fått en ny roll.
Jag trivdes jättebra, jag var forskare.
I ett digitaliserat samhälle har Rebecka Janols forskning hög aktualitetsfaktor. I sin avhandling har hon studerat
införandet av IT-system inom Uppsala
läns landstings sjukhus och primärvård.
Landstingsledning, vårdanställda och
IT-leverantörer har intervjuats om hur
de tycker att det fungerat när system
för patientadministration, remiss- och
läkemedelshantering satts i drift. Ett av
avhandlingens budskap är att organisationer måste göra en ordentlig hem-

KÄNSLOSAMT. När Rebecka Janols gjort sig redo för promotionsdagens festligheter väntar en solig promenad genom
universitetsparken och ett känslosamt möte med bror Henrik och mamma Inger. Någon timme senare lämnar en rörd
Rebecka Janols universitetshuset med lagerkrans och doktorsdiplom.

läxa innan ett nytt IT-system införs.
– Organisationen bör starta med att
ta fram nya arbetsrutiner, och sedan välja ett IT-system som passar bra ihop med
rutinerna. Om man gör det i omvänd
ordning, och låter det nya systemet styra sättet att jobba, uppstår risk för konflikter, stress och försämrad arbetsmiljö.
Som en slutspurt i ett mentalt mara-

ton, så skulle Rebecka Janols vår kunna
beskrivas. När hon i påsk lämnade in
avhandlingen var det som om hjärnan
slutade fungera.
– Det var helt tomt. Jag hade tänkt
på avhandlingen dag och natt i flera år,
men plötsligt var det svårt att tänka på
någonting alls, säger hon.
till nervositet inför disputationen. Rebecka Janols
bor sedan ett och ett halvt år tillbaka i
Aukland i Nya Zeeland. Där har hon
slutfört sin doktorsavhandling med ett
forskningsprojekt i samarbete med forskare vid University of Aukland. Vid disputationen i Uppsala i maj skulle hon
för första gången på över ett halvår träffa nära och kära.
– Jag vågade inte titta på publiken
eftersom jag var rädd att bli ofokuserad
Tomheten utvecklades

Teknik är inte
bara teknik. Både
samhälle och människor påverkas av
tekniska system.

om jag såg min familj och mina vänner.
Man vill liksom inte tappa tråden på sin
egen disputation, säger Rebecka Janols
och skrattar.
ska hon åka till Polacksbacken och packa ner arbetsrummets innehåll i en flyttkartong. Tio år av
studier och forskning i Uppsala närmar
sig därmed sitt slut.
Eller blir det en fortsättning?
Hon räknar med att bo kvar i Nya
Zeeland i ett år till, medan hennes man
slutför sin postdoktortjänst där. Sedan
blir det flytt tillbaka till Sverige.
– Jag stänger inte dörren till forskningen, men just nu är jag sugen på att jobba
för en IT-leverantör, myndighet eller på
sjukvårdssidan. Min forskning har gett
mig en massa kunskap som jag vill använda för att förbättra verksamheter.
Efter intervjun

Men först är det alltså dags för promotion i universitetshusets aula. Rebecka Janols håller med sin mamma Inger. Det känns som en dröm och ett
äventyr att hon nu ska promoveras.
– Vissa kanske är ute efter en doktorstitel, att det är själva drivkraften. Så
har det inte varit för mig. Jag har velat
lära mig saker och bli riktigt duktig på
något. Det är min nyfikenhet som tagit
mig hit. l

90 nya doktorer
Uppsala universitets stora examensfest
– vårpromotionen – gick av stapeln
den 31 maj. 90 nya doktorer promoverades i universitetshusets aula.
På kvällen fortsatte festen med middag
och dans i rikssalen på Uppsala slott.
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forskningsnytt

forskning
U-Can....

Högre risk för upplopp

• Risken för att det ska uppstå upplopp är

...samlar in och organiserar prov som tas från
patienter före, under och
efter cancerbehandling. Information om patienterna
och röntgenbilder samlas
också in. Till den sista december 2012 hade 3 846
patienter inkluderats, med
diagnoserna kolorektalcancer, hemtologiska tumörer,
lymfom, prostatacancer,
hjärntumörer och gynekologisk cancer.

4 frågor till Ngyen Thu Nga:

Spädbarnsdödligheten halverades
När lokala hälsogrupper engagerades på
landsbygden i Vietnam minskade spädbarnsdödligheten med 50 procent. Det visar forskning vid institutionen för kvinnors
och barns hälsa. Ngyen Thu Nga skrev sin
avhandling inom projektet och var nyligen
i Uppsala för att promoveras.

Materialet används för
l att utveckla bättre
diagnostik och bättre
karaktärisera olika tumörsjukdomar
l att utveckla och utvärdera nya mediciner och
andra nya behandlingsmetoder
l att undersöka vad som
gör att en behandling
fungerar eller inte

institutionen för immunologi, genetik och patologi på
Rudbecklaboratoriet. Här pågår forskning om
flera av våra vanligaste cancerformer, som bröstcancer,
tjocktarmscancer och leukemi.
Sedan tre år tillbaka samlas prover från cancerpatienter före, under och efter behandlingen inom den
strategiska satsningen U-Can. Det är en utmärkt bas
för forskningen, menar Tobias Sjöblom:
– Det unika med U-Can är att vi följer patienterna
under hela behandlingen. Det finns gott om biobanker med prover från när patienterna fick sin diagnos,
men vi fortsätter att samla prover från varje patient,
vilket är en logistisk utmaning.
Det har gått bra, bland annat tack vare forskningssköterskor ”som har järnkoll på sina patienter”, och
skickliga patologer, men har också krävt samarbete
mellan olika avdelningar på sjukhuset och forskarna
på Rudbecklaboratoriet.
an är forskare vid
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Utvecklar resistens
Forskarna har samlat ihop prover från 80 patienter,
där de som utvecklat resistens kan jämföras med en
grupp patienter som klarat behandlingen bra. För att
få ihop ett bra material har de behövt söka över hela
Europa.
– Vi ska använda de tekniker som finns inom SciLifeLab. Dels letar vi efter mutationer som kan kopplas till resistens och dels efter prediktiva biomarkörer
som kan säga vilka som svarar och inte svarar på behandling, berättar Richard Rosenquist Brandell.

Gentest till forskningen
Plattformen har fått stöd från Kjell och Märta Beijers
stiftelse och väntas komma igång till hösten. Även här
bygger det på samarbete: Om en patient testas för 50
gener, kan läkaren rapportera om 10 gener som är kliniskt relevanta till patienten. De återstående kan användas inom forskningen.
Det kommer att behövas experter på bioinformatik men också bioetik för att hantera all genetisk information, men både forskare och läkare kan dra nytta av kunskapen, menar Richard Rosenquist Brandell.
– Vi kommer att kunna göra en bättre prognos och
välja bättre behandling för patienten och det gynnar
också sjukhuset. Själva grunden är patologin, men genetiken förfinar diagnostiken.
Han ser framför sig en explosion av ny kunskap
under de närmaste fem åren.
– Som genetiker tycker jag att det är väldigt spännande tid.
Tobias Sjöblom håller med:
– Det är nu det händer, det är nu preklinisk och
klinisk forskning möts. Det gäller att vi hänger med i
utvecklingen. l

• Det blodförtunnande läkemedlet Waran

används för att minska risken för blodpropp.
Det är mycket viktigt att läkemedlet doseras
rätt men idag är det svårt att förutsäga vilken
dos en patient behöver, särskilt hos barn. I en
ny avhandling från Uppsala universitet har apotekaren Anna-Karin Hamberg skapat ett dataprogram för individanpassad Waranbehandling
som kan användas både för vuxna och barn.
De flesta som ordineras Waran är vuxna men
läkemedlet ges också till barn som till exempel
varit med om en hjärtoperation. Om dosen är
för liten ökar risken för blodpropp och om den
är för hög ökar risken för blödning.

Senaste rönen
om Alzheimers

3. Vad händer nu?

• Ledande forskare från hela världen sam-

– Efter att jag tagit min doktorsexamen återvände
jag till Vietnam och där ska jag fortsätta mitt arbete
med nyfödda på barnsjukhuset.

lades nyligen i Uppsala för att diskutera de
senaste resultaten om immunterapi mot neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis
Alzheimers sjukdom och ALS. Tidigare kliniska
studier vid Alzheimers sjukdom riktad mot
amyloid-beta som initierar sjukdomen, har visat
lovande resultat. Dessa har nu följts upp med
ett flertal studier.
– Immunterapi vid Alzheimers sjukdom och
andra liknande sjukdomar befinner sig i ett
väldigt lovande skede, säger professor Lars
Lannfelt.

4. Och blir det någon fortsättning på projektet?

– Vi hoppas att vi kan sprida modellen till fler provinser. Vietnam är ett stort land med 90 miljoner invånare och det finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Till och med i provinsen där jag jobbar
finns stora skillnader mellan olika distrikt. Vi inriktar
oss först och främst på de distrikt där de är fattigast
och där spädbarnsdödligheten är som störst.

TILLBAKA. Ngyen Thu Nga har återvänt till sitt arbete i

Vietnam men kom till Uppsala för att promoveras.

annica hulth

Hybrid för framtidens elektronik
Vilket material ska man satsa på för
framtidens teknologi? Organiska molekyler med sina utmärkta magnetiska
egenskaper, eller kanske grafen som kan
ge mångdubbelt snabbare transistorer?
Forskare från Uppsala och Berlin visar nu
i den ansedda tidskriften Advanced Materials att det går att skapa det bästa av två
världar.
ligger fokus på
att bygga de minsta spinntransistorerna, bestående av endast en eller några molekyler, som kan
transportera ström baserat på molekylens magnetiska
spinnmoment.
Organiska molekyler som till exempel järnporfyrin
har utmärkta magnetiska egenskaper som gör att de
anses vara särskilt lämpliga. Grafen är ett annat material med attraktiva egenskaper. Det är ett kolbaserat
material som bara är ett atomskikt tjockt och den
nom molekylär spinntronik

elektriska transporten sker med hög hastighet. Transistorer baserade på grafen kan vara flera storleksordningar snabbare än befintlig teknologi.
– Vår upptäckt pekar på att det är möjligt
att konstruera nya hybridmaterial som kombinerar de unika egenskaper av grafen och
metallorganiska molekyler. Detta kan utvecklas vidare och bana
väg för förverkligandet
av hybrid-elektronik i
framtiden, säger professor Peter Oppeneer,
som lett projektet tillsammans med profes- Peter Oppeneer, professor i fysik,
sor Wolfgang Kuch vid har lett projektet tillsammans
Berlins Fria Universitet. med professor Wolfgang Kuch
annica hulth vid Berlins Fria Universitet.
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Han är förutom forskare också läkare på klinisk
genetik och följer den tekniska utvecklingen med intresse. Nu jobbar han för att återföra en del av den
nya genetiska kunskapen till patienterna.
– Om vi tidigare letade efter tre gener hos en leukemipatient, kan vi nu leta efter 50 gener till samma
kostnad. Vi vill skapa en plattform där vi använder
den nya tekniken i samarbete mellan universitetet och
sjukhuset.

Rätt dosering för barn

Därför svänger
curlingstenar

• Hittills har ingen kunnat ge en bra förklaFOTO: STAFFAN CLAESSON

Text:

När en patient behandlas mot cancer är flera olika
verksamheter inblandade: onkologi, kirurgi, patologi,
röntgen… När man bygger upp en insamling måste
alla dessa komma överens. Det har krävts långa diskussioner kring vem som ska göra vad och vem som
ska betala. Men det är det värt, tycker Tobias Sjöblom.
– Det är nödvändigt för att kunna ta nästa steg mot
den individualiserade medicinen. Det räcker inte med
att bara samla in prover, även informationen om patienterna måste struktureras. Därför bygger vi en ny
generation IT-system för cancervården tillsammans
med landstinget.
U-Cans biobank ska vara klar om två år, men redan
nu har de första forskningsstudierna startat. En av dem
drivs av Tobias Sjöblom och professor Richard Rosenquist Brandell och handlar om kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
Det är en obotlig cancersjukdom där vissa patienter kan leva utan symtom i flera år, tack vare moderna
läkemedel, medan andra patienter utvecklar resistens
mot läkemedlen och får snabbare återfall.

– Jag utbildade mig till barnläkare vid Hanoi University och började sedan jobba vid Vietnam Sweden
General Hospital, som är det ledande sjukhuset i provinsen Quang Ninh. Där arbetar vi med barns överlevnad, med fokus på nyfödda, eftersom dödligheten
är stor just hos nyfödda.
– Sjukhuset har flera svenska rådgivare och jag hade
turen att träffa professor Lars-Åke Persson från Uppsala universitet, som blev min handledare.

– I den provins där jag jobbar är det en väldigt bra
modell eftersom den har sin bas i lokalsamhället och
inte på sjukhuset. I en randomiserad studie visade vi
att det var en effektiv modell som inte kostar så mycket, eftersom vi involverar politiska grupper, hälsovårdsarbetare och kvinnoorganisationer som redan
finns på plats. Vi startar mödra- och nyföddhetsgrupper som arbetar tillsammans mot samma mål.

FOTO: Annica Hulth

Kunskapen ökar om genetiken bakom
cancer – och vilka patienter som svarar
bra på olika typer av behandlingar. Det kan
leda till att cancervården blir mer individanpassad och effektiv.
– Men det kräver ett nära samarbete
mellan forskare och kliniker, säger Tobias
Sjöblom.

1. Hur kom det sig att du började forska om det här?

2. Ni har startat upp lokala grupper som samarbetar
kring spädbarnsvården. Det visade sig att överlevnaden ökade med 50 procent.Varför fungerar det så
bra?

INDIVIDUELLT. Cancer är en sjukdom som yttrar sig olika för olika personer och här finns mycket att utforska.Tobias Sjöblom i labbet med Lucy Mathot och Sara Kiflemariam.

Mer effektiv cancervård
kräver samarbete

högre i områden med stor boendesegregation.
Det visar forskare från Uppsala och Stockholms universitet i en ny studie som publiceras
i nästa nummer av tidskriften Urban Geography. Analysen bygger på statistik över bilbränder
i Sverige mellan åren 2002 och 2009 och visar
att det finns olika faktorer som för med sig en
ökad risk för att upplopp ska uppstå. Husby tillhör de områden där forskarna kan se att risken
för oroligheter varit stor.
– Åldersfördelningen, andelen fattiga och
den höga andelen synliga minoriteter i Husby
gjorde att när en gnista uppstod fanns det olja
i faten, inte vatten, förklarar John Östh, kulturgeograf vid Uppsala universitet.

ring till varför curlingstenar egentligen svänger.
Nu har dock mekanismen avslöjats av en
grupp forskare vid Uppsala universitet, som
till vardags studerar friktion och nötning inom
tekniska och industriella materialsystem. De beskriver i den vetenskapliga tidskriften Wear hur
ojämnheterna i stenens framkant orsakar fina
repor i isen. Stenens rotation ger reporna en
liten vinkel mot glidriktningen. När bakkantens
ojämnheter strax därpå glider över samma yta,
kommer de att möta reporna från framkanten
i en korsande vinkel. Resultatet blir att stenen
kommer att styras svagt i repornas riktning. Det
är denna ”självgenererande spårstyrning” som
ger upphov till curlen.
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I nyhetsmedier och debattforum framträder bilden av
en svensk studentgeneration
i språkkris. Universitetslärare
runtom i landet vittnar om
studenter som inte kan sätta
punkt och stor bokstav, som
inte kan slutföra resonemang
och som inte klarar av att läsa
tung kurslitteratur.
Men är det en rättvisande
beskrivning? Universen besökte
Språkverkstaden för att prata
språk med lärare och studenter.

Universen har tidigare skrivit om historielärarna Hanna Enefalk och Lars M
Andersson som startade debatten om studenters bristande språkkunskaper.

Studenter är olika rustade
för akademiskt språk
Text:

Helena Edström FOTO: Mikael Wallerstedt
tudenters språk är

vardag för de tolv lärare
som i olika grad är verksamma vid Språkverkstaden vid Uppsala universitetet. Varje år handleder
de runt 700 studenter kring akademiska texter och
muntliga anföranden, på både svenska och engelska.
– Det är inte självklart att en ny student från första
dagen på universitetet klarar av att skriva på ett akademiskt sätt. Det krävs träning och handledning för
de flesta, säger Språkverkstadens föreståndare Sonja
Entzenberg, doktorand vid institutionen för nordiska
språk.
I nyhetsmedier och debattforum har universitets-

Språkverkstaden… bbb
l … är gratis och tillgänglig för alla studenter på grundoch avancerad nivå. Tolv lärare ger studenter individuell
handledning i skriftlig och muntlig framställning på
svenska och engelska. Stöd erbjuds även institutioner,
fakulteter och andra enheter när det gäller utvecklandet
av studenters kommunikationsträning. Språkverkstaden
finns på campus Engelska parken, i rum 16-0015. Utflyttade verkstäder finns på biblioteken på BMC, Ekonomikum och Ångströmlaboratoriet samt i Blåsenhus.
Läs mer: www.sprakverkstaden.uu.se
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lärare den senaste tiden vittnat om kraftigt försämrade
språkkunskaper bland studenterna. Men Språkverkstadens lärare känner inte riktigt igen sig i beskrivningen.
Snarare tycker de att bilden bör nyanseras.
Alla får utvecklas
– Det finns en stor spännvidd i språkkunskaperna. Vi
handleder studenter som är superduktiga och som vill
bli ännu bättre. Men vi träffar också studenter som är
ledsna och som upplever att de inte får stöd och förståelse från sina lärare, säger Sonja Entzenberg.
– Diskussionen borde inriktas på det faktum att
studenter har olika förkunskaper och olika behov av
stöd kring språket när de börjar på universitetet, säger
Johanna McElwee, handledare för engelska texter vid
Språkverkstaden och lektor vid institutionen för nordiska språk.
En grundprincip vid Språkverkstaden är att alla
studenter som söker stöd, oavsett om de är skickliga
eller ovana, ska få möjlighet att utveckla sitt akademiska språkbruk. Det är ett synsätt som borde gälla
på alla universitetets utbildningar, anser Språkverkstadens lärare.
– Vi möter studenter som knappt övat på att skriva akademisk text, sedan förväntas de plötsligt klara
av att skriva ett examensarbete på 40 sidor. Det sänder en märklig signal till studenterna, säger Johanna
McElwee.
Pedagogiska grepp kan hjälpa
Kanske, menar Språkverkstadens lärare, synliggör debatten om studenters språkkunskaper egentligen brister inom universiteten. För frågan är hur väl universiteten klarar av uppdraget att stötta sina studenter i
den akademiska språkutvecklingen.

– Universitetslärare måste lägga allt mer tid på administration. När det väl är lektionstid är det svårt eller kanske omöjligt för lärare att hinna ge varje student
individuellt språkstöd. Man kanske inte ens har tid för
språkövningar, säger Sonja Entzenberg.
En dyster lägesbeskrivning måhända, men Språkverkstaden tycker att det finns pedagogiska grepp som
inte behöver vara särskilt tidskrävande. Som mindre
skrivuppgifter som ökar i svårighetsgrad under utbildningens gång och som alltid följs upp med lärarens
textrespons och chans till revidering. Skrivuppgifterna bör varvas med närläsning av för utbildningen centrala akademiska artiklar eller bokavsnitt.
– Vi ser ofta att studenter har problem med djupläsningen. De förväntas plöja tusentals sidor av kurslitteratur, vilket är vansinnigt mycket text. Låt studenterna träna på djupläsning av centrala texter ibland,
det kommer garanterat att ha positiva effekter på skrivandet, säger Sonja Entzenberg.
För Språkverkstadens lärare är det viktigt att ha ett
konstruktivt synsätt på frågan om studenternas språkkunskaper. Utgångspunkten
är att universitetet har ett
ansvar att bidra till språkutvecklingen hos de studenter som faktiskt antagits
till utbildningarna, anser
Sonja Entzenberg.
– Vi har de studenter vi
har. Och när vi möter svårigheter är frågan: vad ska
vi göra? Ger vi upp, eller
försöker vi lösa de problem
Sonja Entzenberg
vi ser? l

”Måste finnas tid
till språkhandledning”
Språkfrågor måste få ta plats i utbildningen.
Det anser två studenter som under uppsatsarbetet tar hjälp av Språkverkstaden.
Text:

Helena Edström FOTO: Mikael Wallerstedt
ystnad råder i Språkverkstadens

Foto: Mikael Wallerstedt

Ingen student ska förväntas klara det
akademiska språket från dag ett. Universitetet har ett ansvar att bidra till alla studenters akademiska språkutveckling. Det
anser lärare vid Språkverkstaden.

COACHNING. Textens röda tråd och målgruppsanpassning står i fokus när Pär Wedin och Gabrielle
Larsson får språkhandledning av Johanna McElwee.

korridor i
hus 16 på campus Engelska parken. Ett svagt
sorl skvallrar om att det pågår ett samtal mellan lärare och studenter bakom den stängda dörren
till handledningsrummet.
– Egentligen är ordet språkverkstad missvisande. Vi
sitter ju inte här och snickrar på texter. Jag skulle kal�la det för språkcoachning istället, studenter får hjälp
med att utveckla sitt akademiska språk, säger Gabrielle Larsson som pluggar sista terminen på masterprogrammet i nationalekonomi.
Hon fick kontakt med Språkverkstaden genom sin
institution, som uppmuntrade studenterna att söka
språkhandledning under uppstasarbetet.
Det är viktigt att få möjlighet att utveckla sitt akademiska språk under pågående utbildning, anser Gabrielle.
– Min förståelse för det akademiska språket på både
svenska och engelska ökar i takt med att utbildningen
pågår. Idag känner jag mig trygg i den akademiska
svenskan medan texter på engelska är en större utmaning. Och det är väl precis som det ska vara när man

är student – man lär sig allt eftersom.
En viktig fråga är hur mycket en student förväntas
klara av när han eller hon är ny på universitetet, anser
Pär Wedin, som just nu pluggar arabiska. Han använde sig av Språkverkstadens stöd när han skrev sin cuppsats i statskunskap på engelska.
– Grundskola och gymnasium måste förstås lära ut
grundläggande regler kring både svenska och engelska.
Men när det gäller att författa akademiska texter har
universiteten ett ansvar att vidareutbilda studenterna,
säger Pär Wedin.
– Jag förstår att lärare vill fokusera på huvudämnet
– statskunskap, biologi eller matematik exempelvis –
och inte på språkundervisning. Men samtidigt måste
det finnas tid till språkhandledning inom utbildningen.
Studiemotivation
Båda studenterna känner till debatten om studenters
bristande språkkunskaper som just nu pågår i medierna. Men de känner inte igen sig i beskrivningen att
kunskaperna generellt sett har gått och blivit radikalt
försämrade. Under sina år vid universitetet har de exempelvis inte hört kurskamrater oroa sig över grundläggande språkfrågor som svensk stavning och grammatik. Kanske, resonerar de, beror det på att de omger
sig med en stor andel studiemotiverade studenter. Söktrycket och intagningskraven är höga till både ekonomprogrammet och statsvetarprogrammet.
– Det är absolut inte min bild att de flesta studen-

ter är dåliga på att läsa och skriva. Kanske är problemet större på utbildningar där intagningskraven är
lägre, säger Gabrielle Larsson.
– Det känns som att det finns många aspekter för
universitetet att titta närmare på – som vilka utbildningar och vilka studenter som har störst problem med
språket. Då kan man sätta in förstärkt stöd där det
verkligen behövs, säger Pär Wedin. l

Gabrielles och Pärs språktips till...
Studenter:
l Utnyttja det stöd som finns via lärare och
Språkverkstaden.
l Ta hjälp av vänner och andra studenter.
Läs varandras texter.
l Läs akademiska texter som publicerats i vetenskapliga
tidskrifter.
l Släpp prestigen! Om man vill utvecklas så måste
man be om hjälp.
Lärare:
l Betygsätt studenternas språk, då fokuserar

studenterna mer på språket.
l Ställ upp som stöd eller hänvisa till Språkverkstaden

och artiklar eller böcker med språktips.
l Ha tålamod – studenter måste få tid att utveckla

språket.
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Hyllning till mannen
bakom fossilens tempel

Fossilskatt. I Evolutionsmuseets hus för paleontologi finns den värdefulla Kinasamlingen, berättar museichef Mats Eriksson för åhörarna.
ÖPPENHET. Stefan Eriksson tror att stor insyn kan

motverka fusk.

Tävling kan leda till fusk
Den hårda konkurrensen bland forskare
gör att publiceringsetiken ibland kommer
på undantag. Det gör att vi måste fundera på om systemet vi har idag verkligen
tjänar de värden det borde tjäna, säger
Stefan Eriksson.
Text:

Kim Bergström FOTO: Mikael Wallerstedt
Det är något hårddraget
den verklighet många forskare lever i. Det gör att
det finns tydliga incitament att tänja på de etiska

ublicera eller dö.

Publiceringsetik
Boken Publiceringsetik är den första svenska boken
som belyser etiska aspekter av vetenskapligt publicerande. Den ges ut av Studentlitteratur och förutom
forskningsfusk tar den bland annat upp tillbakahållande
av forskningsresultat, hanteringen av medförfattarskap,
open access och peer review, samt hur man kan försöka
komma till rätta med de publiceringsetiska problem som
finns. Författare är Stefan Eriksson och Gert Helgesson.
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gränserna när det gäller att publicera forskningsresultat.
Det hävdas i den nyutkomna boken Publiceringsetik,
där Stefan Eriksson vid Uppsala universitets Centrum
för forsknings- och bioetik är en av författarna.
Granska egna artiklar
– Det finns forskare som förvränger sina data, bilder
och resultat för att försköna dem – eller helt enkelt
hittar på dem! Forskare fuskar också med peer reviewsystemet, exempelvis genom att med hjälp av falska
e-postkonton bli utsedd att granska sina egna artiklar
eller genom att tipsa om en duktig reviewer som är
ens vän, som sedan återgäldar tjänsten.
Andra problem är ”spök-” och ”gåvoförfattarskap”
– att forskare står med som författare utan att egentligen ha deltagit.
– Läkartidningen konstaterade i en undersökning
att ungefär hälften av avhandlingarna på de medicinska
fakulteterna innehåller artiklar med gåvoförfattare.
Det är än så länge svårt att säkert säga hur mycket
vanligare det blivit med olika typer av fusk. Men att
det blivit vanligare är Stefan Eriksson rätt säker på.
– När det gäller plagiat vet vi att det blir vanligare. Det beror säkert delvis på att det är mycket
lättare att plagiera när texter ligger lätt åtkomliga på
internet.

Problemet är definitivt internationellt. Det har
bland annat visat sig av att flera tyska politiker blivit
påkomna med att ha fuskat till sig doktorstitlar.
Vad vill vi med systemen?
Problemet med fusk har lett till större krav på att
forskningsresultat ska gå att reproducera. Det har exempelvis dykt upp kommersiella aktörer som mot ersättning erbjuder sig att reproducera resultat innan
publicering. Stefan Eriksson tror att det kan vara en
metod att komma åt vissa övertramp. Han tror också
att forskningen kanske kommer att bli mer övervakad,
med regelrätta inspektioner.
Vi kanske också måste se över forskningens incitamentsstrukturer, och om publiceringssystemen levererar det vi vill att det ska leverera, säger han.
Tror på öppenhet
– Hur mäter vi meriter och excellens? Hur fördelar
vi anslag? Har vi skapat ett system där det lönar sig
att pilla på sanningen? Vilken funktion har peer review, kommersiella tidskrifter och open access? Tjänar
verkligen systemet idag de värden det borde tjäna?
I slutändan tror ändå Stefan Eriksson på öppenhet.
– Alla aktörer ska ha så mycket insyn som möjligt.
Då blir det svårt att dölja fusk. l

Den största samlingen av kinesiska
ryggradsdjursfossil utanför Kina finns i
Uppsala. Universitetet har en synnerligen
skicklig pengainsamlare att tacka för det.
Nu hyllas Axel Lagrelius med en byst på
Evolutionsmuseets hus för paleontologi.
Text:

Helena Edström FOTO: Jim Elfström
i Evolutionsmuseets hus för paleontologi finns Lagrelius-samlingen. Det är den
största samlingen av förhistoriska kinesiska
n våning upp

ryggnnradsfossil utanför Kina. Samlingen är uppkallad efter Axel Lagrelius – mannen som såg till att det
vetenskapligt värdefulla fossilet kunde transporteras
från Kina till Uppsala under 1920-talet.
– Min farfar var en engagerad mecenat som vurmade för vetenskapen och för den kinesiska forskningen. Jag tror att han skulle vara lycklig över att
bysten av honom får stå precis här, säger barnbarnet
Maria Renheim.
Hon och fyra andra representanter för familjen Lagrelius är på besök i Uppsala för att donera en byst av
Axel Lagrelius till Evolutionsmuseet.
I de vetenskapshistoriska berättelserna står ofta
forskarna bakom de stora upptäckterna i centrum.
Men för att kunna genomföra vetenskapliga expedi-

Barnbarn. Maria Renheim berättar om sin vetenskapligt intresserade farfar. Axel Lagrelius byst i gips
är gjord av konstnären Eric Alexander Hedland.

tioner runtom i världen var forskarna beroende av
starka finansiärer, eller personer som kunde samla ihop
de pengar som krävdes. Axel Lagrelius var just en sådan nyckelperson. Under 1910- och 1920-talen var
det hans insatser som pengainsamlare som möjliggjorde uppsalaprofessorn Carl Wimans paleontologiska framgångar med bland annat Kinasamlingen.
– Det är tur för Uppsala universitet att Wiman fick
kontakt med Lagrelius. Utan honom hade vi varken
haft Kinasamlingen eller museets paleontologiska hus,
säger Jan Ove Ebbestad, museiintendent vid Evolutionsmuseet.
Tidigare utspridda
Det paleontologiska museet byggdes för att ställa ut
och studera fossilen från Kina. Materialet var så omfattande att det länge fanns utspritt i lokaler runtom i
Uppsala. När huset stod klart 1931 kallades det i tidningarna för ”ett tempel åt fossilen”. Bygget gick loss
på runt 800 000 kronor, pengar som Lagrelius samlat
in genom att lobba gentemot både hov och riksdag.
– Idag skulle farfar ha kallats fundraiser, men av samtiden har han också kallats Sveriges störste tiggare, säger barnbarnet Anders Lagrelius om sin förfader.
1927 utnämndes Axel Lagrelius till hedersdoktor
vid Uppsala universitet. Men även om han dog för
snart 70 år sedan kan han komma att fortsätta att bidra till forskningen. Han var nämligen en notorisk dagboksskrivare och familjen Lagrelius har just lämnat in
detaljerade dagböcker för åren 1879–1943 till Stockholms Stadsarkiv.
– Dagboksanteckningarna synliggör en fantastisk
historia. De bidrar till att levandegöra upptäcktsresorna, personerna och samlarna bakom fossilfynden,
säger Jan Ove Ebbestad. l
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medaljörer

30 år

i rikets tjänst
I mitten av maj fick 57 anställda ta emot NOR-utmärkelsen i form av
en guldmedalj, guldklocka eller skål. Utmärkselsen får de för 30 år av nit
och redlighet i rikets tjänst.
Eva Andersson, forskningsingenjör vid institutionen medicinsk biokemi och mikrobiologi.
Torvald Andersson, förste forskningsingenjör vid
institutionen för teknikvetenskaper.
Birgitta Bergmark, utbildningshandläggare vid
universitetsförvaltningen, Nils Bingefors, forskningsingenjör vid institutionen för fysik och astronomi, Hans-Olof
Blom, professor i fasta tillståndets elektronik, Lena Bohlin,
ekonomi- och personaladministratör vid institutionen för
neurovetenskap, Rut Boström, universitetslektor vid institutionen för nordiska språk, Rie Bjerg Bäcklund, kursadministratör vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,
Karin Kajsa Bäckström, utbildningshandläggare vid
universitetsförvaltningen.
Lage Cerenius, universitetslektor vid institutionen
för organismbiologi.
Elizabeth Öberg Dehlin, fakultetsekonom vid
universitetsförvaltningen.
Mats Ekström, tekniker vid evolutionsbiologiskt
centrum, Katarina Ellingson, systemansvarig vid
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institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,
Margareta Emtner, universitetslektor vid institutionen för
neurovetenskap.
Agneta Brandtberg-Falkman, biblioteksassistent
vid institutionen för organismbiologi, Christina Fjellström, professor i hushållsvetenskap, Kjell Fransson, förste
forskningsingenjör vid institutionen för fysik och astronomi,
Gun Frisk, forskare vid institutionen för immunologi, genetik
och patologi.
Bengt Götesson, forskningsingenjör vid institutionen för teknikvetenskaper.
Lena Hagqvist, avdelningsdirektör vid universitetsförvaltningen, Peter Hansell, professor i integrativ
fysiologi, Bo Hiding, projektledare vid universitetsförvaltningen, Leena Huss, professor i finsk-ugriska språk, Tore
Hållander, ekonomiadministratör vid International Science
Programme.
Håkan Jansson, datasamordnare vid institutionen
för folkhälso- och vårdvetenskap, Ulla Johansson,
ekonomi- och personaladministratör vid institutionen

för ekologi och genetik, Inger Jonasson, projektledare vid
institutionen för immunologi, genetik och patologi, Bengt
Jonsson, professor i datorteknik.
Carina Källestål, forskare vid institutionen för
kvinnors och barns hälsa.
Konstantin Lampou, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lena Lenhammar, forskningsingenjör vid institutionen för medicinska vetenskaper,
Franco Liberati, utländsklektor vid institutionen för moderna språk, Kerstin Lidholt, förste forskningsingenjör vid
institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Peter
Lillhager, forskningsingenjör vid institutionen för kirurgiska
vetenskaper.

Lena Moberg, forskningsingenjör vid institutionen
för medicinska vetenskaper.
Leif Nyberg, expeditionsvaktmästare vid institutionen för geovetenskaper, Ingrid Nylander, professor i farmaceutisk farmakologi, Magnus Nyman, professor
i idé- och lärdomshistoria, Elisabet Näsman, professor i
sociologi.
Mats Olsson, utredare vid universitetsförvaltningen.

P

Joachim Parrow, professor i datalogi, Inger Persson, lokalvårdare vid universitetsförvaltningen.

R

Håkan Rundlöf, förste forskningsingenjör vid
institutionen för kemi – Ångström, Anders Rydberg,
professor i mikrovågsteknik, Lena Rönnberg, universitetsadjunkt vid företagsekonomiska institutionen.

S

Linnéa Sjöblom, biträdande programdirektör vid
international Science programme, Stenbjörn Styring,
professor i molekylär biomimetik, Tore Sundqvist, förste
forskningsingenjör vid institutionen för informationsteknologi,
Marianne Svarvare, laboratorieassistent vid institutionen
för biologisk grundutbildning, Peter Svedlindh, professor
i fasta tillståndets fysik, Lars-Göran Svensk, datasamordnare vid institutionen för informatik och media, Catharina
Svensson, professor i molekylär virologi.

V
W

Gunilla Vejdarve, ekonomi- och personaladministratör vid The Svedberg-laboratoriet.

Gerhart Wagner, professor i prokaryot mikrobiologi, Eva Wallin, ekonomi- och personaladministratör vid institutionen för biologisk grundutbildning,
Torbjörn Wictorin, informationssäkerhetssamordnare vid
universitetsförvaltningen.

Ö

Christina Grusell Österberg, förste
trädgårdsmästare vid Uppsala linnéanska trädgårdar.
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Jakten på den perfekta striken

Bryan Ferry

Patti Smith
TIPSARE. Trädgårdsdirektör Mats Block tipsar gärna om sevärdheter i de linneanska trädgårdarna.

Växter, världsartister och
Viotti i sommarens Botan
Artister, tegelutställning, fårklippning och växtmarknad. Uppsala linneanska
trädgårdar, eller Botan som det kallas
i folkmun, bjuder på konst och kultur i
världsklass i sommar.
Text:

Kim Bergström FOTO: Mikael Wallerstedt

sommar lierat sig ännu
tydligare med de linneanska trädgårdarnas
kärnverksamhet växter, historia och Linné.
Världsartister som Patti Smith och Bryan Ferry kommer att spela i Barockträdgården, liksom den svenske
legendaren Ulf Lundell.
– Artisterna ger oss en möjlighet att erbjuda något
extra, och ger besökare som annars inte kommit till
Botan en möjlighet att upptäcka allt fantastiskt vi har
att erbjuda, säger Mats Block, trädgårdsdirektör vid
Uppsala linneanska trädgårdar.
Varför väljer dessa stora artister att spela i Botaniska trädgården?
ulturen har denna
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– De har spelat överallt. Nu vill de nog spela på
nya, spännande ställen. Och Barockträdgården är en
otroligt häftig miljö.
Sommaren i Botan kommer även att erbjuda en
utställning av den internationellt uppmärksammade
svenske skulptören och keramikern Ulla Viotti. Hon
arbetar mycket i tegel, som har en lång historia i Uppsala. Ulla Viotti är också släkt med Elias Fries, professor i botanik och praktisk ekonomi vid universitetet
på 1800-talet, och Fries har ett särskilt förhållande till
Linné.
– Linné kategoriserade väldigt mycket, dock inte
svamparna. Men det gjorde Fries. Det finns alltså
många, väldigt olika kopplingar mellan Viotti, Uppsala och Linné, säger Mats Block och skrattar.
KULinarisk sommar
Det kommer även i sommar att bli promenader
bland av blommor, krydd- och medicinalväxter från
förr och nu, marknad med fårklippning och lammmönstring, visningar av serviser och kakelugnar och
slåtterdag på Linnés Hammarby.
– Men vi har också tagit några nya grepp, säger Mats

Block. Hit hör skördeutställningen KULinariskt, som
bland annat är ett samarbete med bondens egen marknad. Medan den utställningen pågår kör vi också en
växtmarknad och Bondens Matfestival, och under kulturnatten kommer det att bli en KULinarisk kulturnatt i Botan. l

Mats Blocks sommartipsbbb
l Ulla Viottis konstutställning. Tegel-Trädgården blir

häftig.
l Tropiska växthuset om det regnar. Missa inte

Victoriablomningen.
l Fika bland äppelträden i Linnés Hammarby i augusti.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Koncentration och starka handleder är
viktiga, annars kan gränsen mellan strike
och klotränna vara hårfin. Det vet deltagarna i universitetets bowlingmästerskap
som avgjordes i slutet av maj.
Text:

Helena Edström FOTO: Mikael Wallerstedt

Fyrishovs bowlinghall har biblioteksassistent Torsten Carlsson öppnat starkt
med en strike och tre spärrar. Han skruvar slaget
från vänster in i banan och välter sju käglor. Han är den
ende vänsterhänte i startfältet. Är det en fördel?
– Nja, det är nog osäkert. Vi kan ju hoppas, säger
han medan han koncentrerar sig på att pricka de tre
återstående käglorna och fixa ytterligare en spärr.
Torsten Carlsson är en av deltagarna på universitetets bowlingmästerskap för anställda, som årligen
anordnas av Universitetspersonalens idrottsklubb, UIK.
Viss bowlingvana krävs för att vara med, dels för att
man måste kunna reglerna och dels för att man måste orka spela sex serier i följd. För att ytterligare utjämna skillnaderna mellan de tävlande, och därmed
göra bataljen mer spännande, har vissa tävlande fått
handicap.
– Banan måste luta! utropar någon från bana två.
Det är John Norlin, biblioteksassistent på Carolinabiblioteket, som konstaterar att bowling är en frustrationssport.
– Helt plötsligt stämmer det och så helt plötsligt…
så stämmer det inte alls, säger han med ett leende.
å bana fyra i

”Inget varar för evigt”
Mästerskapet avgörs genom att poängen från sex omgångar räknas ihop. Så det gäller att hålla fokus uppe,
liksom styrseln i handleden. Och plötsligt uppstår så
vild glädje på bana tre.
Två tävlanden har hamnat i vad de kallar ett strikestim. Kan de ha hittat den gyllene vägen till en hel
tävlingsomgång av strikes? Men då hakar maskinen
som ställer upp käglorna upp sig, och de tävlandes
vinstvittring är som bortblåst.
En bit bort står en koncentrerad Lars Jansson. Han
har öppnat respektingivande med två spärrar och tre
strikes och verkar kunna ha något stort på gång.
– Inget varar för evigt i bowling. Man tror att man
har hittat det perfekta slaget och så nästa gång så är
känslan borta, säger Lars Jansson, 1:e biblioteksassistent på Carolinabiblioteket.
Ödmjukheten till trots så är han ändå lite av en
favorit i tävlingen. Han har hela fem vinster i bagaget
från tidigare universitetsmästerkap.
– Det är klart, man vill ju gärna vinna. Men mycket kan hända på sex omgångar, så jag satsar på att göra
mitt bästa och se hur långt det räcker.
Efter drygt två timmars intensivt spel står det klart

Bowlingmästerskapet...bbb

Gå den guidade visningen. När man ser ut från Linnés
arbetsrum känner man historiens vingslag.
l Får du besökare från utsocknes, ta med dem till
Linnéträdgården och gå på en visning av trädgården
och Linnémuseet. Det ligger bra till och går fort.
l Alla anställda och studenter har fri entré till basutställningarna!

… vanns av Lars Jansson, 1:e biblioteksassistent på Carolinabiblioteket. Han gjorde totalt 1094 poäng på sex
serier. Bästa serien gav 213 poäng av 300 möjliga.

Fler sommartips finns på sidan 22 i denna tidning.

Mer information: www.persorg.uu.se/uik

Bowlingbbb

FOKUS. John Norlin letar den perfekta striken.

att det räckte långt för Lars Jansson att göra sitt bästa.
Han tog hem sin sjätte vinst i universitetets bowlingmästerskap.

lI bowling ska spelaren med hjälp av ett klot välta tio
uppställda käglor. En spelserie består av mellan tio och
tolv kägeluppställningar. Vid varje uppställning har spelaren två försök att välta samtliga käglor.
Strike = när spelaren välter alla käglor vid första försöket.
Spärr = när spelaren behöver två slag på sig för att slår
ner alla käglor.

– Det blev jämnt mot slutet, jag spelade sämre och
de andra närmare sig. Men det höll hela vägen och det
var kul, konstaterar vinnaren. l
VINNARE. Lars

Jansson vann
mästerskapet.

Vill du spela? Den som vill träna för att kunna delta
i kommande bowlingmästerskap har möjlighet att göra
det under säsong på tisdagar mellan kl. 17-18.

UNIVERSEN # 4 -13

21

Till sist

Årets alumn följer lusten

I slutet av maj bjöd Uppsala

GLOBAL. Känd kunskap måste

spridas över världen anser
Stefan Swartling Peterson.

Foto: Mikael Wallerstedt

Varje år delar Uppsala uni-

versitet ut utmärkelsen ”Årets
alumn” till en alumn som gjort
framstående insatser inom sin
karriär eller utfört något annat
värt att uppmärksamma. Tidigare
har Peter Englund, Svenska Akademiens ständige sekreterare

och Stefan Swartling Peterson,
professor i global hälsa, utsetts
till Årets alumn.
Sista dag för nominering är
den 1 september 2013. Årets
alumn vid Uppsala universitet
2013 tillkännages under den
nationella alumnveckan första

Tre Uppsalaforskare får stipendier från Stiftelsen Konung Carl
XVI Gustafs 50-årsfond för ve-
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Hugo de Boer, forskare vid institutionen för organismbiologi, får
100 000 kronor för forskning om
DNA-baserad identifiering av hotade växter i internationell handel.
Andrea Garcia Bravo, postdoktor
vid institutionen för ekologi och
genetik får 85 000 kronor för
forskning kring kvicksilvermetylering i våra sötvatten.
Swantje Löbel, forskare vid institutionen för ekologi och genetik,
får 85 000 kronor för forskning
kring effekter av skogsbruk på
trädlevande mossors och lavars
framtida förekomst och mångfald.
Medicinska biblioteket vid universitetsbiblioteket har fått Med-

Dag Hammarskjöldsföreläsningarna…
… är återkommande och
hålls till minne av Dag Hammarskjöld och de värderingar
som inspirerade honom som
FN:s generalsekreterare och
som person: medkänsla, humanism och engagemang för
internationell solidaritet och
samarbete.

veckan i oktober. Nominera
via webben: www.uu.se/
alumn
Alumn = kommer av latinets
”alumnus” som betyder lärjunge
eller skyddsling. I dag används
ordet synonymt med tidigare
student.

har sedan hon
lämnade presidentposten fortsatt med flera internationella
uppdrag och är känd för sitt engagemang för fattigdomsbekämpning och arbete för hållbar
utveckling och mänskliga rättigheter.
När hon, efter att deltagit
vid kransnedläggningen vid Dag
Hammarskjölds grav, gav sin
korta föreläsning tog hon bland
annat upp representationens
betydelse för politiken. Agendan blir en annan om både män
och kvinnor tillsammans utformar den, menade Halonen.
Ett annat viktigt område där
Halonen menar att det är viktigt
att kvinnor får en helt annan
makt och ett annat inflytande än
idag är inom sexuell hälsa. Hon
Tarja Halonen

På gång
icinska studierådets pedagogiska
bukett. Enligt motiveringen är
personalen är mycket hjälpsam
och kunnig. Medicinska studierådet består av studenter på läkarprogrammet.
David Gräslund och Rasmus Lüning, studenter på juristprogrammet, utsågs till bästa svarandelag
i SM i juridik 2013. Juryn utsåg
också Uppsala universitet till landets bästa lärosäte i juridik. Den
rikstäckande tävlingen arrangerades i samarbete med en advokatbyrå och finalen hölls i Högsta
domstolens lokaler i Stockholm.
Anna Sporre, student på civilingenjörsprogrammet i miljö- och
vattenteknik, har utsetts till årets
Discoverystipendiat av Discovery

Networks Sverige. Som utvald
kandidat kommer hon att vara
med och projektleda ett vattenarbete i Kambodja under hösten
2013.
Anders Larsson, tidigare doktorand vid institutionen för informatik och media, uppmärksammas för sin avhandling ”Doing
things in relation to machines:
studies on online interactivity”
som utsetts till årets bästa avhandling inom två ämnesområden – informationssystem samt
medie- och kommunikationssystem. Priserna delas ut av Svenska
informationssystemakademin
(SISA) och Föreningen för svensk
medie- och kommunikationsforskning (FSMK).

Foto: David Skoog

Foto: Staffan Claesson

Maarit JänteräJareborg, professor vid juridiska
institutionen,
har fått Söderbergska priset i rättsvetenskap
2013 för sina vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten. Priset på 1 miljon kronor
delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien som belöning för insatser av högt vetenskapligt värde.

tenskap, teknik och miljö:

Kvinnors delaktighet
i en hållbar värld var
temat då Tarja Halonen,
Finlands förra president
och årets Dag Hammarskjöld lecturer, höll
sin föreläsning i universitetsaulan i maj.

Nominera Årets alumn 2013

Namn som nämns
Fem pedagogiska pristagare har
utsetts vid Uppsala universitet.
Läs pristagarintervju och motiveringar på sidan 4 i denna tidning.

KRANS. Tarja Halonen deltog vid kransnedläggningen vid Dag Hammarskjölds grav.

1-7/7: Uppsala universitet i Almedalen. Hitta alla programpunkter på webben: www.uu.se/
almedalen2013
12/7: Patti Smith & Her Band +
First Aid Kit uppträder i Botaniska trädgården från klockan 17.
För mer information besök webbsidan http://welcomeuppsala.se/
event

påpekade att sexuella rättigheter
är ett känsligt område men att
det av många anledningar är viktigt att kvinnor får kontroll över
sin egen situation.
– Barnen är vår framtid. Men
varje barn ska få vara efterlängtat och få växa upp i säkerhet.
Halonen hade också en särskild uppmaning till de studenter i publiken som i framtiden
ville arbeta för en bättre, mer
hållbar värld:
– Ni har mycket mer information än vad vi hade tidigare.
Var modiga!
Efter en kort frågestund följde en ceremoni där Tarja Halonen fick ta emot Dag Hammarskjöldsmedaljen från rektor Eva
Åkesson.

8/8-10/8: Se jättenäckrosen Victoria blomma. Besök Tropiska
växthuset i skymningen för att se
henne utslagen. Extraöppet kl.
19-22. För aktuell information
om blomningen, se www.botan.
uu.se
20/7: Slåtterdag på Linnés Hammarby. Var med vid slåttern på
Hammarbys ägor. Visningar i kålgård och humlegård. Försäljning
av säsongens grönsaker. Från
klockan 10.
4/8: Fårklippning och lammmönstring på Linnés Hammarby.
Se hur fårklippning och lammönstring går till. Köp ostar,
bröd, garn och skinn, eller säsongens grönsaker från kålgården. Från
klockan 12.

9/8: Bryan Ferry & The Bryan
Ferry Orchestra
uppträder i Botaniska trädgården från klockan 17. För mer information besök
http://welcomeuppsala.se/event
10/8: Ulf Lundell uppträder i
Botaniska trädgården från klockan 17. För ytterligare information
om evenemanget besök http://
welcomeuppsala.se/event

Boka in TEA-dagen den 17 oktober
Ta chansen att ta del av

spännande föreläsningar och
träffa kollegor över avdelningsgränserna vid TEA-dagen, som i
år går av stapeln den 17 oktober
i Polacksbackens aula. TEA står
för nätverket för teknisk- och

administrativ personal vid Uppsala universitet.
Anmälan öppnar i mitten av
september. Program och mer
information läggs ut i webbkalendariet: www.kalendarium.uu.se.

linda koffmar

Bostad
Foto: Staffan Claesson

birgitta sinder wilén

från andra välrenommerade
universitet uppskattades av Uppsalaalumnerna.
I Matarikinätverket ingår
Darthmouth College, Durham
University, Queen’s University,
University of Otago, University
of Tübingen, The University of
Western Austrialia och Uppsala
universitet.

Dag Hammarskjöld-medalj till Tarja Halonen

Stefan Swartling

Viktigt utbilda flickor
Det är, enligt Stefan Swartling
Peterson, viktigt att utbilda
både föräldrar och vårdpersonal.
Ett sätt är att göra hembesök
och ge den nyförlösta mamman
råd gällande amning och navelvård. Ett annat är att förpacka
malariamedicin i rätt doser efter
ålder på patienten och att lära
människor skilja på malaria och
lunginflammation när barnet
har feber.
På frågan om vad generell utbildning, och då framförallt för
kvinnor, har för betydelse svarar
Stefan Swartling Peterson:
– Egentligen borde jag ha
blivit lågstadielärare och utbildat flickor, det tror jag hade varit viktigare för hälsan än att bli
läkare.

universitet in alumner i Beijing
till en mottagning på Grand
Hyatt Hotell. Närmare 50 Uppsalaalumner i olika åldrar slöt
upp vid träffen, som skedde i
samband med Matarikinätverkets
Kinabesök. Det var första gången
som nätverket arrangerade ett
gemensamt evenemang och
möjligheten att träffa alumner

Foto: Leif Kirsebom

Peterson,
professor i global hälsa och
Årets Alumn vid Uppsala universitet 2012, inledde sin föreläsning med att förklara att det
kändes lite pretentiöst att berätta om sin verksamhet.
– Jag har ju bara gjort det som
varit kul och mest följt lusten,
säger han.
Global hälsa, ett ämne som
Stefan Swartling Peterson blev
professor i 2012, är ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande område, inriktat på hälsofrågor av global karaktär.
– Här i Uppsala där det är
lätt att hitta både statsvetare,
kulturantropologer och ekonomer att samarbeta med. Det
handlar om att reducera skillnader i hälsotillståndet i hela
världen, att tänka bort nationsgränserna.
I Sverige har vi inte haft jod-

brist, som orsakar struma och
utvecklingsstörning, på mer än
80 år men i Centralafrikanska
republiken var det desto vanligare hos de skolbarn Stefan
Swartling Peterson undersökte
i början av 1990-talet. Då väcktes intresset för hur man kan
sprida redan känd kunskap så
den kommer alla tillgodo, istället för att bara fokusera på teknisk och medicinsk utveckling.

Foto: Jim Elfström

Mer än hundra personer,
varav många studenter,
kom till universitetshuset för att lyssna på
professor Stefan Swartling Peterson. Under
en alumnföreläsning i
maj berättade han om
sin långa erfarenhet av
mödra- och barnhälsovård i Afrika.

Uppskattad
alumnträff i Beijing

Önskar hyra
l Lägenhet på 2-3 rum och
kök sökes för nyanställd lektor i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur från och med ca 1
september. Kontakta Ruth
Hvidberg 018-4711246 eller ruth.hvidberg@engelska.
uu.se
Uthyres
l Möblerad 2:a på 69kvm
uthyres från och med aug
2013 till juni 2015. Våningsplan 2, hiss, stor balkong och loftgång. Önskas:
skötsam och rökfri person/
par. Ligger i Lingområde
med hyra 7000kr/ mån, exklusive el. Kontakt: pannkakan_78@hotmail.se

Bidrag
Stöd till anställdas
efterlevande och pensionärer

Uppsala universitet utdelar
årligen genom ett antal stiftelser
en pensionsförstärkning till efterlevande till anställda vid Uppsala
universitet. Med efterlevande avses
änka, änkeman, sambo, registrerad
partner eller barn under 18 år.
Viss möjlighet finns även för universitetets egna pensionärer att
ansöka om pensionsförstärkning.
Universitetet delar också ut begravningshjälp till efterlevande med
25 000 kronor.
För pensionsförstärkning gäller
att den sökande ska garanteras en
bruttoinkomst motsvarande fyra
prisbasbelopp, vilket för 2013 uppgår till 178 000 kronor. Exempel:
En person med 100 000 kronor i
bruttoinkomst kan för år 2013 få
en pensionsförstärkning på 78 000

kronor. För efterlevande barn gäller
speciella regler. Den bidragssökande, som själv har att pröva eventuella konsekvenser avseende bortfall
eller avtrappning av bostadstillägg
med mera, ska ansöka om förstärkning på särskild blankett.

Ansökan
Information och ansökningsblankett kan fås från Uppsala
universitet, Cecilia Johnsen,
Box 256, 75105 Uppsala, tel.
018-471 17 38 eller cecilia.
johnsen@uadm.uu.se.
Ansökan skall vara personalavdelningen tillhanda senast
fredagen den 27 september
2013.

UNIVERSEN # 4 -13

23

profilen
Hans Dalborg

Hans Dalborg

Foto: mikael wallerstedt

Ålder: Nyligen fyllda 72.
Senaste lästa bok: Escape from
camp 14. ”Den handlar om en nordkoreansk pojke som lyckats fly från
ett fångläger. Den är så otäck att läsa
att jag får läsa en liten bit i taget.”
Mest fascinerande under tiden
i konsistoriet: Linnéjubileet. ”När
Japans kejsare kom till Uppsala var
det spektakulärt!”
Senaste musikupplevelse: Operan Turandot med Nina Stemme.
”När hon gör entré ska hon in på
ett högt C. Det är ungefär som att
gå in på 2:38 i höjd och sätta det.”
Vad gör du för att koppla av:
Läser, lyssnar på musik, och promenerar. ”Som Kierkegaard sa: Det finns
inget problem som inte blivit mycket
mindre när jag promenerat.”
AKTIV. Hans Dalborg lämnar universitetets styrelse men tror inte på att varva ner för mycket.

Mångsysslare lämnar konsistoriet
Efter tio år som ordförande för universitetets styrelse, konsistoriet, lämnar nu Hans
Dalborg sin plats. Han är en riktig mångsysslare, som gjort allt från att vara VD och ordförande för Nordea till att författa texten till en rikskänd dryckesvisa.
om att Hans Dalborg
Han understryker att studenternas bidrag till konsishar ett genuint patos för universitetets verk- toriets arbete genomgående varit mycket konstruktivt.
samhet.
– De har haft genomtänka åsikter och varit väl för– För mig är utbildnings- och forskningsverksam- beredda.
heten drivkraften i hela samhället. Det var min drivHan överlåter åt andra att bedöma sina insatser i
kraft i arbetet i konsistoriet också.
konsistoriet men hoppas att han bidragit till att åstadHans Dalborg har även varit ställföreträdande kon- komma öppna och ärliga diskussioner som lett till klocernchef för Skandia, preses för Kungliga Ingenjörsve- ka beslut.
tenskapsakademien IVA, styrelseordförande i många
bolag, ordförande för Kungliga Operan och kabinetts- Tänker inte bara mata duvor
kammarherre vid Kungliga Hovstaterna. Universitetet Han tycker att konsistoriets återkommande internat,
skiljer sig från de andra organisatiodär ledamöterna diskuterat stora fråner som Hans Dalborg varit verksam
gor utan att ta beslut varit synnerliinom.
gen värdefulla.
Håller man
– Universitetet byggs nedifrån.
– Inte minst när vicerektorerna
på med många tagit med unga, briljanta och engaDet kräver beslutsfattande långt ut
i kapillärerna, ett kollegialt besluts- saker blir man en
gerade forskare som brinner för sin
fattande. Kommer man från en anforskning. Man fick ta del av allt
nan värld så måste man vara tålmodig gladare människa!
från paleontologi till nanoteknik.
och låta processerna ha sin gång.
De internaten gav mig inspiration
– Men när besluten väl är förankrade är å andra si- för mitt jobb som preses för IVA.
dan människorna engagerade, säger han.
Hans Dalborg har nu avvecklat de flesta tyngre uppet råder inget tvivel

dragen. Men han tror inte på att varva ner för mycket.
– Man förlorar nog stinget om man bara matar duvor.
Så han är hederspresident i OD, ordförande i ett
lite bolag som sysslar med betalningstransaktioner, sitter i Stockholms konserthus styrelse, i forskningsinstitut, i Musikhögskolans rådgivande grupp och lite annat
smått och gott.
– Jag har fullt upp. När jag slutade på banken inrättade de en forskningsstiftelse som jag ska vaska fram kandidater till. Det ska bli jätteroligt! Sen har jag ju sex barnbarn också. Vi har väldigt trevligt ihop. Håller man på
med många saker blir man en gladare människa!
Mera brännvin
Hans Dalborg har också haft sina fingrar med i studentkulturen. Han var med i Kruthornens begynnelse,
var Stormästare i Juvenalorden och synnerligen inblandad i den första STORK:en. Dessutom har han författat texten till Mera brännvin i glasen.
– Ha ha. Ja, just det, säger han och småler. Jag satt
på en flickas studentrum och skrev den där texten. Det
var våren 1963, för exakt 50 år sedan. Jag skulle ha
med den på Gastronomiska klubben, där jag var medlem. Jag ägnade flera år av mitt liv åt min doktorsavhandling. Den har inte så många läst. Men alla kan
Mera brännvin i glasen, som jag la 20 minuter på.
Flickan? Hon blev Hans Dalborgs fru.
kim bergström

