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Vad jobbar man med när man är 
professor på SLU?

– Min främsta uppgift är att 
bedriva forskning i mitt eget 
ämnesområde, stordjurskirurgi. En 
frågeställning som jag jobbar 
mycket med är varför en sjukdom, 
som bara går att behandla med 
kniven, över huvud taget uppstår. 
Kolik hos hästar är ett exempel på 
en sådan sjukdom. Sjukdomen 
kompliceras ofta av en inflamma-
tion som uppkommer på grund av 
toxiner i tarmen. Frågan är hur 
toxinerna kommer in i blodbanan 
och vad de gör där? Med min 
forskning vill jag bidra till att lösa 
det allvarliga problemet med kolik 
hos hästar.

– Att undervisa är min andra 
stora uppgift. Forskningen tar cirka 
80 procent av min tid och 
undervisningen 20.

– Jag sitter också med i SLU:s 
forskarråd, en sorts ”think tank” 
om framtiden, där vi jobbar med 
att försöka få ut den bästa 
forskningen på banan.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för 
dig?

– Jag kommer till jobbet 
klockan åtta på morgonen, går 
med på ronden på sjukhuset, 
träffar forskarkolleger, planerar 
seminarier och undervisar. Jag 
träffar regelbundet 70 till 80 
studenter. Det blir mer individuellt 

Pia Haubro Andersen kom till SLU från Danmark 
för knappt ett år sedan. Hon beskriver flytten som 
ett lyft – men förvånas över att många studenter på 
förhand bestämt sig för att jobba med smådjur.

TEXT: KERSTIN STÅLBRAND   FOTO: GöRAN EKEBERG

arbetsliv

här än i Danmark, där 
jag kommer från och 
där jag skulle haft 180 
studenter.

– Varje dag får jag 
också spontana besök av studen-
ter som vill diskutera eller fråga 
om olika saker. De besöken 
resulterar ofta i examensarbeten.

– En observation som jag gjort 
är att det finns studenter som är 
ointresserade av häst och nöt. De 
har bestämt sig för att jobba med 
hund och katt och det verkar 

Hur har du det på jobbet,

Pia Haubro
Andersen?

räcka för dem. Det är en underlig 
upplevelse. Jag tror att det kan 
bero på att undervisningen är 
gratis.

Vad är det vanligaste du gör i 
jobbet?

– En väldigt stor del av mitt 
forskningsarbete går faktiskt ut på 
att skaffa pengar. Det tar himla 
lång tid och det är bara cirka en 
kontakt av tio som leder till något.

Hur trivs du med jobbet på en skala 
från 1 till 10?

– Det blir en 10:a! Jag har inte 
jobbat i Uppsala ett år ännu, men 
det var ett lyft att byta jobb. Jag 
har stor frihet att forska. Kollegerna 
är snälla och trevliga. Och jag 
värdesätter den höga kvaliteten på 
forskning och arbete här. Det är 
underbart att få syssla med det jag 
helst av allt vill och att dessutom 
få betalt för att göra det.

Vill du ändra på något i ditt nya 
arbete?

– Ja, jag vill arbeta för att 
studenterna ska få betyg. Det är 
synd om de duktiga studenterna 
att de inte får betyg eftersom de 
inte kan bevisa hur bra de är. Det 
betyder att det är problem för dem 
att få internationella anställningar 
och anslag.

Är det någon skillnad på att vara 
professor på Institut for 
Produktionsdyr og Heste i 
Danmark, vilket du var tidigare, och 
SLU i Sverige?

– Ja, kollegerna är mycket 
hövligare i Sverige än i Danmark, 

mindre konfronte-
rande. Baksidan av 
myntet är att 
svenskarna inte är 
så raka. Det är en 
kulturkrock.

Hur tänker du om 
framtiden?

– Jag ser att det finns en stor 
potential inom hästforskning i 
Sverige. Vi kommer snart att vara 
ledande i världen på områden som 
fetma, biomekanik, infektionssjuk-
domar, ögon och inflammationer. 
Än så länge är det bara vi som vet 
hur bra vi är. Nu gäller det att tala 
om det för andra. 
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