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EN FLOD AV DATA STRÖMMAR ÖVER VÄRLDEN. Miljö- och klimatdata, elektriska par-
tiklar, dna-sekvenser och genetisk information… För att inte tala om patientdata, statistik 
om a-kasseersättning och sjukpenning. Även webbtjänster som Facebook och söktjänster 
som Google bygger på datamängden.

För forskningen har det inneburit att helt nya frågor kan undersökas och i mycket större 
skala än förut. I det här numret tar vi upp några exempel: forskning om glaciärer, hur datorer 
kan lära sig förstå språk, framtidens magnetiska material och cancerbehandling.

Att analysera alla dessa data kräver mycket datorkraft – både för att lagra data och för 
att göra beräkningar. Vid Uppsala universitet har resurserna ökat på senare tid, särskilt för 
forskare i biologi och medicin. 

Med datorkraft kan forskare undersöka nya frågor, men också plocka fram gamla olösta 
problem ur byrålådan. Det tror Ingela Nyström som leder Essence, en strategisk forsknings-
satsning på e-vetenskap. Det gäller många olika forskningsområden – kanske de flesta. ”I 
framtiden kanske man inte kommer att tala om e-science utan om ”the science”, förutspår 
Ingela Nyström. n
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För ett litet land som Sverige är det viktigt 
att delta i internationella projekt som ger våra 
forskare de bästa förutsättningarna för hög-
kvalitativt vetenskapligt arbete.

I DETTA NUMMER:

EN ALLT VIKTIGARE FAKTOR för framgångsrik forskning och innovation 
är tillgången till väl fungerande forskningsinfrastruktur. Forskningen blir mer 
komplex och beroende av olika typer av resurser.  En del av dessa finns på plats 
vid Uppsala universitet, andra får vi tillgång till genom nationella och interna-
tionella samarbeten. Det handlar om allt ifrån stora anläggningar till databaser, 
bibliotek, biobanker, laboratorier och datalagringsresurser. 

För att forskningsinfrastrukturen ska hålla hög kvalitet krävs långsiktig pla-
nering och genomtänkta finansieringsstrategier. På senare år har möjligheterna 
till extern finansiering minskat. Det innebär att ett större finansiellt ansvar för 
lokal infrastruktur ligger hos lärosätena själva. Därför har vi identifierat just in-
frastruktur som ett prioriterat strategiskt område för Uppsala universitet under 
de kommande åren. 

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett utmärkt exempel på ett stor-
skaligt samarbete där forskningsinfrastrukturer har en betydande roll. Det är 
ett nationellt centrum för molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- 
och miljöforskning. Centret är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, 
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet, 
där både tekniken och kunskaperna ska användas som en nationell resurs. 

Andra exempel på gemensamma nationella satsningar, som ger svensk 
forskning helt nya möjligheter, är Max IV Lab och ESS i Lund. För ett litet 
land som Sverige är det viktigt att delta i internationella projekt som ger våra 
forskare de bästa förutsättningarna för högkvalitativt vetenskapligt arbete. Att 
tillhandahålla världsledande infrastrukturer bidrar även till en ökad rörlighet 
genom att locka till sig framstående forskare från andra länder, vilket skapar 
attraktiva mötesplatser och kreativa miljöer. Faktorer som i sin tur ger positiva 
effekter för forskningens kvalitet och för samhället i stort.  n

Eva Åkesson, rekor
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– DET ÄR ETT HELT NYTT arbetssätt som har 
vuxit fram de senaste tio åren, säger Ola Spjuth.

Han är forskare vid SciLifeLab i Uppsala och 
leder projektet Uppnex. De har byggt upp stora 
datorresurser för det som kallas ”nästa genera-
tions sekvensering” – alltså storskalig genanalys.

Tekniken gör det möjligt att på kort tid få 
fram DNA-sekvensen ur prover från människor, 
växter och djur. Det är användbart inom cancer-
forskning, läkemedelsforskning och biologi – och 
genererar massor av data.

– En körning på ett prov kan generera flera 
miljarder baser (bokstäverna A,T,C och G) och 
det är inte precis som att läsa en bok utan kräver 
dagar, veckor eller i vissa fall månader av beräk-
ningar, säger Ola Spjuth.

– Helt plötsligt badade forskarna i data, det 
stod hårddiskar i travar på labbänkarna och man 
kom överens om att gå samman för att försöka 
lösa problemen.

Vid Uppsala universitet fanns redan Uppmax, 
med högpresterande datorer som servade forska-
re inom till exempel fysik och kemi. 2010 bygg-
des serverhallen ut med Uppnex för biologisk 
forskning. Det är den del som har expanderat 
snabbast och som fortfarande växer. 

NYLIGEN INVIGDES en ny serverhall på Sci-
LifeLab som är direkt kopplad till Uppnex. Allt 
som allt finns i dag data från över 800 olika pro-
jekt och en lagringskapacitet på sju petabyte, vil-
ket motsvarar 7 000 gånger mer än vad som ryms 
på en typisk hårddisk.

– Vi har nyligen ökat beräkningskapaciteten 
tre gånger och lagringskapaciteten fem gånger 
och förutom att köpa in datorer byggt upp en 
hög kompetens, säger Ola Spjuth.

De nya tekniska möjligheterna har lett till 
massor av nya forskningsresultat, till exempel 
kart läggningen av hundens och flugsnapparens 
genom. Inom medicin används sekvensering för 
att öka kunskapen om cancer, ärftliga sjukdomar 
och resistenta bakterier.

Rent praktiskt går det till så att forskarna 
skickar sitt prov till sekvenseringsplattformen, 
som efter sekvensering lagrar och analyserar re-
sultaten på Uppnex. Sedan får forskarna ett pro-
jektkonto där de kan logga in. De arbetar alltså 
vidare med sina data på Uppnex istället för i sin 
egen dator. 

– Det har varit lyckat, eftersom vi har stort 
fokus på användarna. Det här skiljer sig från hög-
presterande beräkningar inom fysik, där forskar-
na är mer självgående. Helt plötsligt har vi hund-
ratals biologer som behöver använda tekniken 
men som inte kan så mycket om datorer, säger 
Ola Spjuth.

STORA 
DATAMÄNGDER 
kräver nya verktyg
Mängden data har ökat enormt under de senaste tio åren. 

Allt mer information lagras digitalt och blir tillgänglig 
för många. Samtidigt ökar behovet av verktyg för att 
analysera alla dessa data och skapa ny kunskap. Det 

gäller inte minst inom biologin, där den nya 
teknologin lett till en explosion av data.

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T,  S TA F F A N  C L A E S S O N
Han berättar att de satsar mycket på support 

och utbildning. Tillsammans med SciLifeLab ger 
de en kurs där forskarna får lära sig grunderna i 
att använda storskaliga datorsystem samt pröva 
att logga in och använda Uppnex. 

– Den brukar vara överbokad. Väldigt många 
forskargrupper anställer bioinformatiker nu, 
men även forskningsledarna behöver förstå hur 
det fungerar.

Många projekt pågår under lång tid. Att kart-
lägga genomet hos en organism är till exempel 
bara en startpunkt för fortsatta studier. Ola 
Spjuth ser framför sig att datamängden kommer 
att fortsätta öka.

– Projekten blir större och allt fler vill sek-
vensera. Samtidigt går det fortare och vi kan få 
ut mer och mer data. Under analyserna växer 
projekten upp till 5–10 gånger på diskarna och 
biologer vill gärna spara alla sina data. Det är en 
stor utmaning att kunna skala upp lagring och 
analyser.

UTVECKLINGEN STÄLLER alltså nya krav på 
forskningsinfrastrukturen. Det gäller både möj-
ligheten att lagra data och att analysera informa-
tionen. 

– Vi kommer att behöva utveckla nya meto-
der och verktyg, säger Ingela Nyström.

Hon är professor vid institutionen för infor-
mationsteknologi och koordinator för Essence, 
en strategisk forskningssatsning som drivs från 
Uppsala universitet. Även Lunds och Umeå uni-
versitet är med i satsningen.

– Essence samlar forskare som vill höja sin 
forskning med e-vetenskapliga metoder. För att 
det ska fungera krävs stark forskning både inom 
ämnesområdet och inom metodutveckling, säger 
Ingela Nyström.

Hon ser framför sig att forskningen kommer 
att kunna besvara helt nya frågor nu när det blir 
möjligt att bearbeta större datormängder. 

– Men också gamla problem, som forskare 
lagt i byrålådan för tio år sedan, kan nu plockas 
fram. Om det tidigare gick att studera 100 mo-
lekyler behövdes kanske en miljon molekyler för 
att få en realistisk bild. För tio år sedan gick det 
inte, men idag kan vi göra mycket mer fullskaliga 
experiment.

ESSENCE DELFINANSIERAR 25–30 olika pro-
jekt och satsar varje år 26 miljoner kronor på 
forskning inom ett brett spann av områden, från 
materialfysik till lingvistik. Gemensamt för alla 
dessa är att de använder sig av stora datamängder, 
men också att de behandlar dem på ett kvalificerat 
sätt.

– E-vetenskap är något mer än standardme-
toden. Alla våra forskare inom Essence använder 
sig av något datorcenter och behöver något mer 
än det som står på skrivbordet.

Till exempel behövs datorstöd för att sortera 

TEMA: E-VETENSKAP

Ola Spjuth leder Uppnex i Uppsala som är en 
nationell resurs för biologer, som behöver hantera 
allt större datormängder i sin forskning.

För tio år sedan 
gick det inte, men 
idag kan vi göra 
mycket mer full-
skaliga experiment.

INGELA NYSTRÖM
Professor vid institutionen 
för informationsteknologi
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DATORRESURSER I UPPSALA

UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är 
Uppsala universitets resurs för högpresterande datorer, storskalig lagring och kompetens 
inom högpresterande datoranvändning. Grundades 2003 som ett av sex center inom den 
nationella infrastrukturen SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing), som 
Uppsala universitet står som värd för.

UPPNEX står för ”UPPmax NEXt generation sequencing Cluster & Storage” och är ett projekt 
vid UPPMAX, som erbjuder beräknings- och lagringsresurser som nationell resurs inom nästa 
generations sekvensering (NGS) primärt inom Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

eSSENCE är ett strategiskt forskningsprogram i e-vetenskap som drivs i samverkan mellan 
Uppsala universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. eSSENCE startades på initiativ 
av regeringen, som ville stödja forskning som var strategiskt viktig för samhället och industrin. 
Visionen är att lyfta svensk e-vetenskap till högsta internationella nivå, genom att bygga en 
kreativ forskningsmiljö där nya verktyg och applikationer utvecklas. eSSENCE samverkar 
också med industrin.

ut vad som är relevanta data och att snabbt hit-
ta viktig information. När det gäller beräkningar 
handlar det om att göra så mycket som möjligt 
parallellt och samtidigt hålla koll på beräkningar-
na så att eventuella fel hålls under kontroll.

Visionen för Essence är att bygga upp en 
”verktygslåda” för forskare som kan användas för 
att skräddarsy lösningar för just det problem som 
ska lösas. Och här kan forskare dra nytta av att 
samarbeta och dela med sig med varandra.

– Har man skapat metoder som fungerar för 
ett problem så fungerar det kanske på ett annat 
också, säger Ingela Nyström. 

En av experterna på området är Sverker 

Holm  gren, professor vid institutionen för infor-
mationsteknologi. Han har länge forskat kring 
datorbaserade verktyg och metoder och de se-
naste åren har behoven förändrats radikalt. Om 
det från början handlade om smarta beräkningar 
och simuleringar handlar det nu också om hur 
stora datormängder ska hanteras och analyseras.

Det talas om ”big data” och explosionen av 
data från en massa olika källor är en ny utmaning 
för IT-forskarna.

– Datorsimuleringar är en etablerad verksam-
het, nu gäller det att utveckla analysen av data, 
hur man ska lagra data och hantera dem. Det be-
hövs metadata som beskriver data och att man 

är överens om hur de ska märkas. Det är en helt 
ny värld!

DATA SKA INTE bara bevaras utan också göras 
tillgängliga för forskningen. Sverker Holm  gren 
har själv kopplingar till ”Research Data Alliance”, 
ett globalt projekt som handlar om att bygga upp 
ett ”internet” för forskare där forskningsdata kan 
lagras och samtidigt göras tillgängliga för andra.

– Det kräver att data märks upp på samma 
sätt med en gemensam standard.

Han ser stora utmaningar framför sig och 
framför allt handlar det om att jobba mera tvär-
vetenskapligt.

– Vi behöver koppla ihop de olika använd-
ningsområdena med beräkningsvetenskap och 
ma te matik. Här spelar Essence en viktig roll.

Själva basen, forskningsinfrastrukturen, är 
den  samma inom olika ämnesområden, men se-
dan krävs det att varje forskningsfält bygger på 
med sina egna metoder och verktyg. 

– Hårddiskarna och datorerna är desamma 
men ju längre du kommer upp ju mer speci-
fika blir de olika områdena. De närmaste åren 
kommer vi att behöva utveckla en helt ny typ av 
verktyg, och då räcker det inte med kortsiktiga 
mål.

DET ANSER OCKSÅ Ola Spjuth på SciLifeLab. 
Han har forskat kring framtiden för biologisk 
forskning och vad som krävs för att hänga med 
i utvecklingen.

– Biologer kräver mycket mera lagringsut-
rymme än traditionella användare. De jobbar 
ofta med stora mängder av mindre delproblem 
som kräver mycket arbetsminne för att bearbeta. 
De är mer otåliga också, medan fysiker är vana 
vid att det tar tid vill biologer att det ska gå fort. 

Ett sätt att lagra stora datormängder är att 
göra som Google och sprida ut data över alla da-
torer. Då kan man skicka beräkningarna till olika 
ställen och räkna parallellt.

– Inom genomforskning är det inte lika lätt 
att dela upp informationen eftersom mycket 
hänger ihop, till exempel inom en kromosom, så 
det krävs mer avancerade metoder om det ska 
bli användbart.

För forskare av idag är det ett måste att hänga 
med i utvecklingen.

– Vi försöker hålla oss i framkant med de 
metoder vi använder. Har vi inte de senaste pro-
grammen tillgängliga så kommer svenska fors-
kare automatiskt att ligga ett halvår efter forsk-
ningens frontlinje, säger Ola Spjuth.  n

Vid Uppnex finns i dag data
från över 800 olika projekt 
och en lagringskapacitet på 
7 petabyte, vilket motsvarar 
7 000 gånger mer än vad som 
ryms på en typisk hårddisk. 

FORTS.

STORA 
DATAMÄNGDER 
kräver nya verktyg

De närmaste 
åren kommer 
vi att behöva ut-
veckla en helt ny 
typ av verktyg, 
och då räcker 
det inte med 
kortsiktiga mål.

SVERKER HOLM GREN
Professor vid institutionen 
för informationsteknologi
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EN ÖKAD GLOBAL temperatur betyder inte 
bara att jordens glaciärer smälter av snabbare. 
Det betyder även att de som rinner ut i havs-
fjordar kommer att glida ut fortare. Det påver-
kar i sin tur avsmältningen, eftersom glaciärernas 
undersida kommer i kontakt med vatten som är 
förhållandevis varmt.

Den forskargrupp professor Veijo Pohjola är 
med i undersöker processen när glaciärer glider 
över berggrunden. Hans forskningsområde är 
Svalbard. 

– Allt eftersom den globala uppvärmningen 
fortgår blir det allt viktigare att ta tempen på gla-
ciärer som förändras.

Arbetet sker bland annat under Svali, ett 
nordiskt forskningscenter som studerar klimatet, 
miljö- och energifrågor.

Teknikutvecklingen har förändrat glaciär-
forskningen i grunden.

– I början av karriären åkte man runt och gjor-
de mätningar på en glaciär med ett instrument 
och gjorde en analys. Nu inhämtar vi ofantligt 
mycket mer information och har en avancerad 
behandling av data som kräver smarta algoritmer. 
Idag måste man koppla ihop klimatmodeller, en 
isflödesmodell, balansmodeller och databaser av 
höjdmodeller.

FORSKARNA MODELLERAR hur en glaciär 
rör sig för att kunna förutspå hur den kommer 
att röra sig i framtiden, kör modellen och jämför 
med data som de hämtar i fält. Indata är gravita-
tionsfältet från glaciären som ger en bild av mas-
safördelningen, hur glaciärytan rör och förändrar 
sig, energiflödet i glaciären och nederbörden.

Det är modellkörningarna som kräver rejäl 
datorkraft. Det gäller i synnerhet isflödesmät-
ningarna. De måste repeteras många gånger med 
olika parametrar. Ofta görs det i flera steg, där 
forskarna använder resultatet från en tidigare 
kör ning för att förbättra indata i nästa. Det ska-
par stora datamängder som måste analyseras.

– Att vi kan göra en mycket noggrannare ana-
lys vi idag är givetvis positivt. Vi får bättre re-
sultat. Men det blir också oerhört komplicerat, 
så det är inte alltid helt lätt att förstå resultaten, 
säger Veijo Pohjola och skrattar.

VEIJO POHJOLA och hans forskargrupp sam-
arbetar med många svenska och internationella 
grupper. Datautbyte är en ganska självklar del av 
forskningen.

– Den sfär vi arbetar i är ganska liten och de 
flesta känner varandra, vilket gör att man litar på 
att man blir inbjuden som författare om arbetet 
leder till ett publicerbart resultat. Men känner 
man inte personerna kan det vara klokt att ingå 
ett avtal om hur data kan användas.  n

Veijo Pohjola, professor i natur-
geografi, samlar massor av infor-
mation på Svalbard som sedan 
bearbetas i datorn.

Datorer räknar ut 
hur glaciärer rör sig

T E X T :  K I M  B E R G S T R Ö M  F OTO :  P R I VAT

TEMA: E-VETENSKAP

Att förstå hur glaciärer rör sig är viktigt för att 
förstå hur de påverkas av den globala uppvärm-

ningen. Dagens teknik gör att forskarna både har 
tillgång till och kan använda mycket mer data 

än tidigare. Men då krävs också datorkraft 
för att göra beräkningar och köra modeller.

JOAKIM NIVRE arbetar huvudsakligen med att 
lära datorer ta ut satsdelar. Han har nyligen varit 
gästforskare på Google för att hjälpa företaget att 
ta fram bättre språkanalysprogram.

– De metoder de använder bygger till stor del 
på min forskning.

I sökmotorernas början matchade man bara 
sökord mot webbsidor. Fanns ordet många gång-
er hamnade det högt upp i sökmotorn. Nu vill 
man komma åt mer av innehållet för att bland 
annat kunna bygga frågebesvarande system. 

– Frågar någon ”vilka köpte Nokia?” (och rätt 
svar är Microsoft) så räcker det inte att datorn 
kan hitta dokument där alla nyckelord finns. Den 
måste också kunna avgöra att Microsoft är sub-
jekt och Nokia objekt.

Nästan alla sökbara texter har numera ge-
nomgått en grammatisk analys.

– Google exempelvis har sin egen kopia av 
webben, som uppdateras dagligen. Till varje sida 
lagrar de information om vad som finns, vilka ord 
som förekommer, extraherar fakta och vilka re-
lationer de har. Sökfrågor och vad folk klickar på 
lagras också och matchas.

EN SPRÅKLIG ANALYS på hela webben inne-
bär hantering av otroligt mycket data. Då är det 
viktigt att ha tillräckligt snabba algoritmer. 

– Om man tar det program som har världs-

 Joakim Nivre, professor i datorling-
vistik, har forskat fram en metod att 
lära datorer grammatik.

rekord i korrekt analys av engelska, så skulle det 
ta 300 år att analysera hela webben på en dator. 
Det är det jag jobbar med – att få fram tillräckligt 
snabba program utan att man förlorar för mycket 
i korrekthet.

Det finns en stor portion ironi inom just den 
grammatiska analysen. Det är ett av de mest 
data- och datorintensiva områdena. Men det 
är inte i första hand lagringsplats eller proces-
sorkraft som är den största flaskhalsen. 

– För att programmen ska kunna lära sig att 
förstå texterna måste vi först mata dem med 
exempel-meningar märkta med en grammatisk 
analys. Så det måste sitta människor och märka 
upp tillräckligt mycket text.

I DENNA VÄRLD av data delar också forskarna 
på data i väldigt stor utsträckning.

– Det kan ge extra meriter i en publicering 
om man bidragit med data som artikeln bygger 
på.

Men det är svårare med data som företag äger, 
även om de också deltar i datautbytet, och data 
med upphovsrätt. En annan typ av problem är det 
med integritetsskyddade data som e-post och sms.

– Samtidigt visade exempelvis katastrofen på 
Haiti för några år sedan att sms var en viktig kanal 
för katastrofinformation. Då är det viktigt att au-
tomatiskt kunna analysera sådan text i realtid.  n

Datorer som kan tala som 
människor har funnits länge 
i science fiction-litteraturen. 
Men i verkligheten har det 
visat sig svårt att få datorer 
att begripa språkets alla 
nyanser. Joakim Nivre är 
professor i datorlingvistik 
och forskar på att lära 
datorer förstå språk 
bättre. 

Språk är svårt 
for Googles datorer

Men du är väldigt nära
Jag når inte fram till dig.

T E X T :  K I M  B E R G S T R Ö M  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T  I L LU S T R AT I O N :  T O R B J Ö R N  G O Z Z I
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T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

TEMA: E-VETENSKAP

– OLIKA PATIENTER SVARAR olika bra på oli-
ka behandlingar och behandlingarna i sig orsakar 
ofta mycket lidande. Genom att testa olika läke-
medel på odlade celler hoppas vi på att bättre 
kunna förstå skillnader mellan olika patienter, 
säger Carolina Wählby. 

Hon är forskare i bildanalys och samarbetar 
med cancerforskare, läkemedelsforskare, cellbio-
loger och biostatistiker i ett nystartat projekt. 
Tillsammans undersöker de hjärntumören glio-
blastom, som utgör tre procent av all cancer och 
är en väldigt heterogen cancersort.

– Vi använder bildanalys för att snabbt mäta 

hur cellerna reagerar på ett stort antal be-
handlingar. För varje patient testar vi cirka 
2 500 olika läkemedelssubstanser och doser 
parallellt och jobbar med en dryg miljon 
bilder - något som kräver rejält med beräk-
ningskraft, säger Carolina Wählby.

FORSKARNA ANVÄNDER biopsier från 
tumörer och odlar cellerna i så kallade 
384-hålsplattor med brunnar. Det finns ro-
botsystem som kan spruta ut små moleky-
ler, antingen kända läkemedel eller potenti-
ella läkemedel, i de små brunnarna. Sedan 
fotas de med ett automatiserat mikroskop. 

Alla dessa bilder körs sedan i datorerna 
på Uppmax.

– Om någon skulle analysera bilderna för 
hand skulle det ta flera livstider, medan ett 
datorkluster kan göra det på några timmar. 
Sedan kan man alltid gå tillbaka och titta 
på de bilder där datorn indikerar att något 
intressant skett, säger Carolina Wählby.

Utöver bilderna har forskarna också till-
gång till information om patienterna och 
hur de har reagerat på olika behandlingar. 
Detta, tillsammans med genetisk och mole-
kylär analys, kopplas till hur de odlade cel-
lerna reagerar på olika läkemedelsubstanser.

– Två personer har aldrig exakt samma 
cancer men man kan ändå gruppera varian-
terna. Förhoppningen är att kunna bättre 
förstå de olika cancervarianterna, men i det 
långa loppet vore det ju fantastiskt om man 
kunde använda det här för att hitta nya ef-
fektiva behandlingar och bestämma vilken 
behandling som är bäst för varje patient, 
säger Carolina Wählby

– Oftast är det ju behandlingen som är 
så otroligt påfrestande, kan man då välja rätt 
behandling från första början så har man 
sparat både tid och lidande. 

FÖR ATT BEARBETA allt material be-
hövs matematiska algoritmer som kan hitta 
cellerna, mäta saker och gruppera cellerna 
efter olika egenskaper. Forskarna kan också 
plocka ut några celler som de tycker har en 
intressant förändring och be datorn att hitta 
liknande celler. Finns fler patienter som föl-
jer samma mönster?

– Det är inte så att vi bara använder da-
toranalys. Vi försöker hela tiden bygga in 
kunskap från medicinaren eller cellbiologen 
så att vi maximerar kunskapen från alla in-
blandade, säger Carolina Wählby.

Det finns flera fördelar med att studera 
variationen mellan patienter på odlade cel-
ler. Dels det är lättare ur en etisk aspekt att 
testa läkemedel på cellnivå utanför män-
niskokroppen. Dels kan man testa väldigt 
många substanser på samma patient, vilket 
annars skulle ha varit en omöjlighet.

– Men det gäller att komma ihåg att 
de här odlade cellerna är en modell av det 
som händer inne i kroppen och att cellerna 
befinner sig i en helt annan miljö än män-
niskokroppen. Man måste hela tiden ha i 
åtanke att det är en väldig förenkling av vad 
som händer på riktigt, men det kan leda oss 
på rätt spår.  n

För varje patient testar vi cirka 2 500 olika 
läkemedelssubstanser och doser parallellt, säger 
Carolina Wählby. Det kräver rejält med beräk-
ningskraft.

Miljoner bilder 
AV CANCER

Ingen cancer är den andra lik 
och olika individer behöver olika 

behandling. Genom att studera bilder 
av hur cancerceller svarar på olika 
substanser ökar kunskapen om hur 

man kan bekämpa hjärntumören 
glioblastom.

Magnetism 
på nanonivå
I magnetiska material 
ligger atomernas magne-
tiska moment oftast prydligt 
ordnade i väldefinierade 
riktningar. Tvingas de ur 
jämvikt händer spännande 
saker.

OLLE ERIKSSON, professor i teoretisk 
magnetism, och hans forskargrupp på Ång-
strömlaboratoriet har en god idé om vad 
som händer om man vrider de välordnade 
atomerna ur jämvikt. Utifrån teoretiska 
modeller gör de datorsimuleringar av hur 
magnetiska material beter sig på nanonivå 
och hur man kan påverka materialens egen-
skaper. 

– Det finns många tillämpningar, till ex-
empel inom datalagring. De flesta hårddis-
kar görs av magnetiska material och kan bli 
mindre, snabbare och energisnålare, säger 
forskaren Anders Bergman.

Simuleringarna och beräkningarna krä-
ver mycket datorkraft, eftersom forskarna 
tittar med så hög upplösning och samtidigt 
studerar stora system av miljontals atomer. 
Därför använder forskargruppen datorklus-
ter på Uppmax. Med mer processorkraft 
kan större system studeras – och med större 
noggrannhet.

– Vi har en fin bas för teoribildning i 
Sverige, där infrastruktur med superdato-
rer för att göra avancerade beräkningar är 
mycket väl uppbyggd. Denna infrastruktur 
är mycket viktig för oss och andra teoreti-
ker, säger Olle Eriksson.

Just nu pågår ett projekt som ska testa 
teorierna i praktiken i samarbete med KTH 
och Göteborgs universitet. Projektet finan-
sieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftel-
se och leds av Olle Eriksson.

– Vi har kommit en bit på väg eftersom 
vi arbetat med detta på teoretisk nivå någ-
ra år. Nu kan vi även bygga upp en experi-
mentell miljö där vi hoppas verifiera våra 
teorier, säger Olle Eriksson.  n

ANNICA HULTH

FÄRGSTARKA BILDER

I bakgrunden syns mikroskopibilder av 
odlade nervceller där olika proteiner lyser 
upp i olika färger tack vare infärgade anti-
kroppar. Samma typ av bilder tas av de 
odlade cancercellerna.
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MED DAGENS TEKNIK kan mänskligt DNA 
samlas in och kartläggas i mycket stor omfatt-
ning. Det satsas stora pengar på genom-studier 
och kartläggningar av biomarkörer som ger infor-
mation om sjukdomsförlopp, men också om hur 
vi svarar på olika typer av medicinsk behandling. 

– Man bygger upp stora kunskapsbanker, och 
kan med teknikens hjälp ta fram mer informa-
tion än vi kanske är rustade för att hantera. Fors-
karna tänker inte heller alltid på hur de ska kom-
municera informationen, säger Mats G Hansson, 
professor i biomedicinsk etik och föreståndare 
för Centrum för forsknings- och bioetik vid Upp-
sala universitet. 

Ett exempel på problematiken som kan upp-
stå är om ett prov som vi lämnat till en biobank 
visar sig indikera att vi bär på en genetisk markör 
som, beroende på en rad faktorer, skulle kunna 
resultera i cancer. Hur vill vi att läkaren eller fors-
karen ska agera i det här fallet? 

OM DET VID en vanlig provtagning hos läkaren 
framkommer att vi bär på genetisk information 
som kan orsaka cancer, vill vi troligtvis bli infor-
merade om provsvaret så att vi kan förbygga eller 
bota sjukdomen. Men om resultatet bara är en 
indikation, beroende på en mängd samverkande 

Genetisk riskCentrum för forsk-
nings- och bioetik 

fick i höstas ett 
anslag på 36 mil-

joner kronor till 
ett internationellt 
forskningsprojekt 
som går under ar-
betsnamnet “Mind 

the risk”. I projektet 
ska en mångveten-

skaplig forskar-
grupp undersöka de 

etiska aspekterna 
av gentester.

T E X T :  J O S E F I N  S V E N S S O N  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

TEMA: E-VETENSKAP

faktorer, är det är inte längre lika självklart att vi 
vill veta hur det ligger till, eller att vi förstår den 
information vi får. 

– Riskinformation efter ett genetiskt test kan 
både ge falskt positiva och falskt negativa resul-
tat. Vi ser ofta inte hela bilden, och kan inte ta till 
oss all information. Det har också visat sig att den 
här typen av tester kan påverka behandlingen då 
patienten börjar mixtra med egna medicinering-
ar utifrån resultaten, menar Mats G Hansson.

DET FINNS I PRINCIP ingen forskning om ge-
netisk risk och hur den ska kommuniceras till 
individen, och det var här som idén till Mind the 
risk-projektet föddes. 

I arbetsgruppen ingår forskare från en rad oli-
ka discipliner; psykologer, filosofer, hälsoekono-
mer och kliniker. Tillsammans ska de under de 
två första åren arbeta med begrepp som genetisk 
information och risk.

– Vi ska titta på hur patienter har förstått 
och reagerat på den här typen av information. 
Vi hoppas också kunna utarbeta en ny metod 
som tar hänsyn till hur våra beslutsprocesser ser 
ut. Slutmålet är att ta fram konkreta hjälpmedel 
både för de som levererar och de som tar emot 
riskinformation, säger Mats G Hansson.  n

– Riskinformation efter ett genetiskt test kan både ge falskt positiva 
och falskt negativa resultat, säger professor Mats G Hansson.

HUR GÅR DET FÖR SVERIGE? Frågan ställdes 
till Ulf P Lundgren i en direktsänd radiointervju 
samma dag som resultatet av den internationella 
kunskapsundersökningen PISA skulle offentlig-
göras i december förra året. 

Han hade på känn att resultatet skulle bli då-
ligt, men ville inte låta alltför negativ.

Så istället sa jag: jag vet inte. Sedan visade 
det sig att det inte bara gått dåligt för de svenska 
15-åringarna, det hade gått mycket sämre än för-
väntat, säger Ulf P Lundgren, professor emeritus 
vid Uppsala universitet som under 1990-talet 
var med och tog fram OECD:s internationella 
kunskapstest PISA, Programme for International 
Student Assessment. 

Undersökningen, som testar 15-åringars kun-
skaper i matematik, läsförståelse och naturveten-
skap, återkommer vart tredje år och är jämförbar 
över tid och mellan länder.

Enligt den senaste undersökningen har de 
svenska elevernas resultat försämrats jämfört 
med 2009 och för första gången presterar de 
under OECD-genomsnittet i alla områden. Sett 
över tid har resultatet dessutom försämrats mest 
jämfört med alla andra deltagande OECD-länder. 

DET ÄR EN oroväckande trend som bekräftas, 
men eländet stannar inte där. 

– Det besvärligaste är att ojämlikheten i den 
svenska skolan ökar, säger Ulf P Lundgren.

Undersökningen visar nämligen att det är de 
lågpresterande eleverna som tappat mest. Dess-
utom har pojkar försämrat sina resultat i större 
utsträckning än flickor.

– De starkaste eleverna i skolan tappar li-
tegrann. Men det går inte att jämföra med de 
minst starka eleverna – de tappar rejält och har 
dessutom blivit många fler, säger Caroline Li-
berg, professor i utbildningsvetenskap vid Upp-
sala universitet. 

I sin forskning har hon tittar närmare på ett 

SKOLA 
i sluttande plan
Den svenska skolan kanar nedåt i ett sluttande plan. Försämrade 
resultat och ökad ojämlikhet oroar. För att vända trenden krävs 
samarbete över blockgränserna och finsk stolthet. Det menar 
framstående utbildningsvetare vid Uppsala universitet.

T E X T :  H E L E N A  E D S T R Ö M  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

FRÅGA I FOKUS

Undersökningen 
visar nämligen 
att det är de låg-
presterande 
eleverna som 
tappat mest.

annat internationellt test: PIRLS, Progress in In-
ternational Reading Literacy Study. Där är det 
fjärdeklassares läsförståelse som undersöks och 
det senaste resultatet från 2011 är inte heller den 
enbart munter läsning. För även om svenska fjär-
deklassare ligger över EU- och OECD-genom-
snittet har Sveriges resultat kontinuerligt försäm-
rats under 2000-talet. 

DET ÄR SVÅRT att reda ut de exakta orsakerna 
till utvecklingen. En ledtråd är det som faktiskt 
sker i klassrummet. I ett nyligen avslutat forsk-
ningsprojekt har Caroline Liberg och hennes 
kollegor studerat lästestet PIRLS, som inte bara 
undersöker elevernas kunskaper utan även om-
fattar enkäter till bland annat lärare. 

Det visar sig att Sverige är ett av de länder 
som har minst inslag av textdialog mellan lärare 
och elev. 

– Svenska lärare ligger en bra bit under 
OECD-genomsnittet när det gäller att lägga tid 

Pojkar har försämrat sina 
resultat, enligt den senaste 

PISA-undersökningen.
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på undervisning som ger eleverna metoder för 
att ta till sig textinnehåll. Istället lämnas eleverna 
mycket för sig själva med tyst läsning, säger Ca-
roline Liberg.

Resultatutvecklingen i skolan har också att 
göra med en förändrad omvärld. 1990-talets 
skol vals- och friskolereformer exempelvis. 

– Skolvalet har lett till mer homogena elev-
grupper. Vissa skolor har homogent starka elever 
som utmanar varandra till goda resultat och sam-
tidigt har ett starkt stöd hemifrån. Andra skolor 
har homogent svagare grupper av elever som sak-
nar förebilder i skolan och på hemmaplan. Den 
här problematiska utvecklingen lyfts bland annat 
i PISA-undersökningarna, säger Caroline Liberg. 

DET DALANDE SÖKTRYCKET till lärarutbild-
ningen är en annan omvärldsfaktor som inte kan 
ignoreras. I början var det framförallt de mindre 
högskolorna som rekryterade studenter med inte 
så stora förkunskaper, nu gäller det även de stora 
universiteten.

– Kontentan är att vi får allt fler lärarstudenter 
med sämre förkunskaper, säger Caroline Liberg. 

Själv tog hon examen från lärarutbildningen 
i början av 1970-talet – en tid då utbildning-
en krävde höga antagningspoäng och yrket såg 
annorlunda ut. Lärare kunde då lägga hela sin 
arbetstid på undervisning och planering. I dag 
lägger en grundskollärare, enligt en rapport från 
Skolverket, i genomsnitt 34 procent av arbets-
tiden på undervisning, 10 procent på planering 
och lika mycket till bedömning och dokumenta-
tion av elevers utveckling. Återkoppling av elev-
ernas kunskapsutveckling till elever och föräldrar 
tar 3 procent av tiden och administration och 
praktiskt kringarbete 13 procent. 

En annan förändring jämfört med tidigare är 

att det numera ska genomföras ett flertal natio-
nella prov i årskurs 3, 6 och 9 samt på gymnasial 
nivå. 

DEBATTEN OM den svenska skolan har gått 
varm sedan december, då PISA-resultatet pre-
senterades. Skolfrågan väntas bli en av de vikti-
gaste frågorna inför valet 2014 och de politiska 
partierna positionerar sig. Den reaktionen gör 
professor Ulf P Lundgren, som själv forskar inom 
området utbildningspolitik, trött.

– Det är inte en viss reform, insats eller or-
sak som ligger bakom utvecklingen. Politiken har 
skapat ett sluttande plan för den svenska skolan 
som beror på många faktorer. Det är naivt att tro 
något annat.

Enligt honom finns det en risk för att under-
sökningar som PISA, felaktigt mottagna, blir kon-
traproduktiva för ett lands utbildningssystem. 

PISA-UNDERSÖKNINGEN

15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap står i fokus för PISA, 
Programme for International Student Assessment. Det är den internationella organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, som står bakom undersökningen som tidigare 
genomförts 2000, 2003, 2006 och 2009. I 2012 års omgång deltog totalt 65 länder, varav 34 
OECD-medlemmar. I Sverige deltog nära 4 700 elever i undersökningen, som består av prov, 
elevenkät och skolenkät. 

RESULTAT PISA 2012

Sammanfattning: Från att ha presterat över OECD-genomsnittet i PISA 2000 ligger 
resultaten för Sverige nu långt under genomsnittet på alla tre områden i PISA 2012. Inget av 
de andra 33 OECD-länderna i PISA 2012 har en lika stor resultatförsämring som Sverige. 

göra sitt jobb. Och när politiker exempelvis ut-
talar sig om att vi behöver mer katederundervis-
ning är undertexten att lärare inte är kompetenta, 
vilket i sin tur sänker lärarens status. Det är dessa 
allvarliga konsekvenser vi nu ser. Vi har haft en 
politik som har tagit ifrån lärarna makten över sin 
egen profession, säger Ulf P Lundgren.  n

MATEMATIK 
Genomsnitt OECD: 494 poäng 
Sverige: 478 poäng
Kommentar: 
Alla andra nordiska länder når 
bättre resultat än Sverige.

NATURVETENSKAP
Genomsnitt OECD: 501 poäng
Sverige: 485 poäng 
Kommentar: 
Sju OECD-länder presterar 
sämre än Sverige.

LÄSFÖRSTÅELSE
Genomsnitt OECD: 496 poäng
Sverige: 483 poäng
Kommentar: 
Sju OECD-länder har sämre 
resultat än Sverige.

Vi har haft en 
politik som har 

tagit ifrån lärarna 
makten över sin 
egen profession.

FORTS.

SKOLA 
i sluttande plan
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Professor emeritus Ulf P Lundgren.
FOTO: LARS WALLIN

– Politiskt kattrakande och ogenomtänkta nya 
reformer leder bara till att vi fortsätter undermi-
nera skolan, säger Ulf P Lundgren vars tips till de 
politiska partierna är att lägga ner stridsyxorna i 
skolfrågan. 

Inspiration kan hämtas från grannlandet Fin-
land – som placerar sig högt i internationella tes-
ter som PISA och där det finns en tydlig över-
enskommelse om samarbete över partigränser i 
utbildningsfrågor.

– Dessutom har de en stolt tradition kring lä-
raryrket som historiskt går tillbaka till den ryska 
tiden då skolläraren var den som bar finskan och 
den finska kulturen vidare. 

Ulf P Lundgren citerar en av sina finska fors-
karkollegor: ”I Finland litar vi på våra lärare. I 
Sverige misstror ni dem. Det är skillnaden”.

– Jag tror att han har rätt. Svenska politiker har 
genom reformer länge lagt sig i hur lärarna ska 

– Vi får allt fler lärare med sämre 
förkunskaper, säger Caroline Liberg, 
professor i utbildningsvetenskap vid 

Uppsala universitet.
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I NOVEMBER förra året tog Håvard Hegre över 
Dag Hammarskjöldprofessuren i Uppsala efter 
Peter Wallensteen. Han kom direkt från Oslo 
– från Institutt for fredsforskning (PRIO) och 
universitetet i Oslo – där han tidigare samma år 
presenterat sin prognos för fred och konflikter i 
världen som gjorts i samarbete med Uppsala uni-
versitet.

Prognosen ger en optimistisk bild: År 2050 
kommer andelen länder i konflikt att ha min  skat 
till 7 procent från 16,5 procent år 2012. Bara drygt 
en procent – två länder – kommer att ha konflik-
ter som orsakar 1000 eller fler dödsfall per år.

Detta optimistiska scenario fick en hel del 

Den minskade fattigdomen i världen 
är en av de positiva trender som 
Håvard Hegre lyfter fram i sin 
forskning.

uppmärksamhet både lokalt och internationellt, 
berättar Håvard Hegre.

– Det är förstås kontroversiellt att göra en så-
dan här prognos och givetvis är det många fak-
torer som kan ändras, men vår modell bygger 
på omfattande forskning och data om konflikter 
mellan 1946 och 2012 från Uppsala Conflict 
Data Project.

EN AV DE VIKTIGASTE trenderna är att fat-
tigdomen minskar i världen. Det betyder också 
färre konflikter, eftersom länder där en stor del 
av befolkningen är fattig, outbildad och ung har 
större risk att hamna i konflikt.

Mer än hälften av världens konflikter 2012 
var i den fattigaste fjärdedelen av länderna.

– Det finns flera skäl till det. Fattigdom är en 
motivation för konflikt och kan leda till revolter. 
Dessutom är det lätt att rekrytera soldater i län-
der med många fattiga och eliten förlorar mindre 
på de ekonomiska effekterna av konflikten. Där-
för är den minskade fattigdomen en av de vikti-
gaste faktorerna i vår modell.

En annan faktor är den så kallade ”konfliktfäl-
lan”. Ju längre det har varit fred i ett land, desto 
mindre är risken för krig. 

– Konflikter föder konflikt och fred fostrar 
fred. Fem år efter en konflikt är risken för en ny 
konflikt fem gånger större än före konflikten. 
Varje år av fred gör skillnad, säger Håvard Hegre.

Också här syns en positiv utveckling. År 2012 
hade världens länder i genomsnitt haft 42 år av 
fred, att jämföra med 1960 års genomsnitt på 27 år.

– Eftersom vi har en trend av minskande kon-
flikter under de senaste 20 åren kan man vara 
optimistisk inför de kommande 40 åren.

EN ANNAN VIKTIG FAKTOR är att inställ-
ningen till våld och konflikter har ändrats, menar 
Håvard Hegre.

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  S C A N P I X

En typ av konflikter kan inte förutsägas av 
forskarnas modell: I länder som Syrien 

och Libyen där kraven på 
demokratisering skapar 

våldsamma konflikter. 

– Kriget mellan USA och Vietnam hade inte 
varit möjligt idag. Det var bara 40 år sedan, men 
sedan dess har det skett en dramatisk ändring i 
vår hållning till bruket av våld.

Däremot ökar en annan typ av konflikter, som 
inte har kunnat förutsägas av den modell som 
forskarna byggt upp: I länder som Syrien och Li-
byen där kraven på demokratisering skapar våld-
samma konflikter. 

– Vi måste bygga in demokratisering i vår mo-
dell för att kunna ge en bättre prognos. Det inne-
bär att vi måste kunna förutsäga förändringar i de 
politiska systemen de närmaste åren, vilket ökar 
komplexiteten. 

På sikt är demokratisering en faktor som stär-
ker freden. Det brukar föra med sig ökade ut-
bildningsnivåer, minskad fattigdom och högre in-
komster. Så dessa nya konflikter till trots kvarstår 
prognosen om färre krig i världen.
Det är inte bilden man får när man följer 
nyheterna?

– Medierna är konfliktorienterade och deras 
urval är inte representativt. Det är stort fokus på 
konflikten i Syrien men skrivs inte mycket om 
Colombia där konflikten nästan är över, säger 
Håvard Hegre.  n

FAKTORER SOM PÅVERKAR FREDEN

•	 Fattigdomsbekämpning	och	utbildning	(färre	konflikter)
•	 Dekolonialisering	och	uppdelning	av	stater	(till	en	början	fler	konflikter)
•	 FN:s	fredsbevarande	arbete	(färre	konflikter)
•	 Demokratisering	(till	en	början	fler,	men	på	sikt	färre	konflikter)
•	 Växande	befolkning	(fler	konflikter	i	stora	befolkningar,	men	färre	konflikter	per	capita).

Eftersom vi har en 
trend av minskande 
konflikter under 
de senaste 20 åren 
kan man vara 
optimistisk inför de 
kommande 40 åren.
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Antalet väpnade konflikter i världen kommer att fortsätta 
minska. Åtminstone enligt Håvard Hegre, ny professor i freds-
och konfliktvetenskap i Uppsala. Hans prognos för de närmaste 
40 åren visar på flera positiva trender som stärker freden. Andel länder i konflikt
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3 FRÅGOR till Jan Selling, forskare 
på Hugo Valentincentrum, och författare till 
den nyutkomna boken ”Svensk antiziganism”, 
som kastar nytt ljus på förföljelsen av romer.

Romer 
– en förföljd grupp
Är forskningen om romer på frammarsch?

– Ja, intresset ökar, samtidigt som det 
finns en ökande förföljelse mot romer i sam-
hället. En del av förklaringen är den ekono-
miska krisen. Romer har i alla tider levat på 
marginalen och när marginalen förskjuts då 
är det de som drabbas först. Det makabra är 
att de dessutom blir syndabockar. 

– Som historiker kan jag se paralleller. 
På 20-talet i Sverige var det moralisk panik 
och romer sågs som ett problem. Också då 
fanns det ekonomiska och politiska orsaker.

Vad menas egentligen med antiziganism?

– Begreppet har använts sedan 2000-ta-
let och den vanligaste definitionen är ”ra-
sism mot romer”. Men jag och många med 
mig menar att det är en för snäv tolkning. 
Snarare handlar det om negativa fantasier 
och fördomar kopplade till schablonen 
zigenare. De ses till exempel som blåbärs-
plockare, tiggare eller folk som beter sig an-
norlunda. Det är majoritetsbefolkningens 
fördomar som tar sig negativa uttryck.

De skånska polisregistren över romer kan 
ses som ett exempel på att antiziganismen 
inte är ett avslutat kapitel i Sverige. Hur ser 
du på utvecklingen?

– Vi har startat ett nordiskt forskarnät-
verk som driver frågan om att tillsätta en 
sanningskommission i Sverige. Om vi inte 
förstår det förflutna så fortsätter vår skuld 
mot romerna, eftersom de under lång tid 
har berövats rätten till en likställd existens. 
Om man går bakåt i tiden ser man att ro-
mer har haft sämre hälsa, lägre utbildnings-
nivå och status i samhället.  n

ANNICA HULTH

Dinosauriefynd 
i Saudiarabien 
72 MILJONER ÅR GAMLA dinosauriefos-
sil har hittats på den Arabiska halvön av en 
internationell forskargrupp. De har identi-
fierat en tand från en köttätande dinosau-
rie och en svanskota från en 20 meter lång 
dinosaurie.

– Dessa är de första taxonomiskt iden-
tifierbara dinosaurierna från den Arabiska 
halvön som har rapporterats, säger Benja-
min Kear, forskare i paleobiologi vid Upp-
sala universitet.

Utifrån fossilen kan två olika typer av 
dinosaurier beskrivas: en tvåbent köttätare 
som är avlägset släkt med Tyrannosaurus 
men bara sex meter lång, och en växtätande 
dinosaur som kan ha varit ända upp emot 
20 meter lång.  n

Brevduvornas knep 
för att hitta hem
TROTS SINA SMÅ HJÄRNOR är duvor 
mycket duktiga på att navigera. I en ny 
studie visar Richard Mann vid matematis-
ka institutionen tillsammans med forskare 
från Oxford University att brevduvors för-
måga att minnas sina flygrutter påverkas av 
landskapet nedanför. Häckar och gränslin-
jer mellan tätort och glesbygd utgör ideala 
riktmärken för duvorna att navigera efter. 
Kunskapen kan hjälpa forskare att förutse 
flygrutterna hos andra fåglar – något som 
kan komma såväl naturvårdare som få-
gelskådare och stadsplanerare till nytta.  n

Gröt ger positiva 
hälsoeffekter 
EN KOST BASERAD på nordiska livsmed-
el har flera positiva effekter, såsom sänkt 
kolesterol, blodtryck och förbättrad insulin-
känslighet. Vissa av de kolesterolsänkande 
effekterna är relaterade till den förbättrade 
fettkvaliteten i den nordiska kosten, och 
vår nordiska grötfrukost kan ha ovänta-
de positiva effekter. Det framgår av en ny 
avhandling av Viola Adamsson, doktorand 
vid institutionen för folkhälso- och vårdve-
tenskap. Att gå över till en nordisk fiberrik 
grötfrukost kan ge positiva effekter på buk-
fett och inflammation.  n

Punken är 
ingen revolt
PUNKEN SOM SUBKULTUR uppstår inte 
som revolt mot orättvisor, utan skapas och 
definieras inifrån, oavsett hur omvärlden ser 
ut. Det framgår av en ny avhandling av soci-
ologen Erik Hannerz. Han har studerat hur 
punkare i Sverige och Indonesien definierar 
sin subkulturella tillhörighet, både i relation 
till det omgivande samhället och till andra 
punkare.

– Om subkulturer som punken skulle 
uppstå på grund av orättvisor i samhället 
borde vi se stora skillnader mellan länder-
na, och det gör vi inte. Min studie visar att 
det är samma strukturer och olikheter som 
återkommer inom punken både i Sverige 
och i Indonesien, säger Erik Hannerz.  n

KORT & GOTT

NY FORSKNING från Uppsala universitet 
visar att man hos friska unga män redan ef-
ter en natts sömnbrist kan uppmäta samma 
förhöjda koncentration av substanser i blo-
det som efter akut hjärnskada. Resultaten 
indikerar att en god natts sömn kan hjälpa 
hjärnan att hålla sig frisk. 

I ett samarbete mellan Uppsala Universi-
tet och Göteborg universitet har forskare till-
sammans undersökt om akut brist på sömn 
påverkar morgonvärdena för två cellsubstan-
ser vars koncentration mättes i blodet och 
som vanligtvis återfinns i hjärnans hjärnceller. 

Totalt 15 normalviktiga män deltog i 
studiens två delar. I ena fallet fick de vara 
vakna under en hel natt, medan de i det an-

dra fallet sov runt åtta timmar. 
– Vi fann att en natt med total brist på 

sömn följdes av förhöjda blodkoncentratio-
ner av NSE och S-100B. Blodnivåer av dessa 
ämnen stiger vanligtvis efter en akut hjärn-
skada. Därmed indikerar våra resultat att en 
natts sömnbrist kan öka risken för förlust av 
nervceller. En alternativ förklaring för våra 
fynd kan vara att sömnbrist försämrar blod-
hjärnbarriärens funktion, förklarar sömnfors-
karen Christian Benedict, vid institutionen 
för neurovetenskap, Uppsala universitet.

– Sammantaget pekar vår kliniska studie 
på betydelsen av regelbundna sömnvanor 
och vikten av en god natts sömn för att hål-
la hjärnan frisk, säger Christian Benedict.  n

Sömn kan skydda hjärnan

Fattiga ägde mer 
än man trott
GENOM ATT STUDERA svenska auktioner 
under 1700- och 1800-talen kan forskare i 
ekonomisk historia vid Uppsala universitet 
visa att man tidigare grovt underskattat om-
fattningen av svensk handel. De har också 
sett att även fattiga människor ägde mycket 
mer föremål än vad man tidigare trott. Re-
sultaten presenteras nu i en ny bok.

– Man har ofta tänkt sig att Sverige un-
der den här tidsperioden var ett samhälle 
fattigt på föremål, men det stämmer inte 
alls, säger Sofia Murhem.

Tidigare forskning har ofta tittat på 
bouppteckningar men mycket av det en 
människa köper under ett liv hinner för-
svinna innan en bouppteckning. Forskarna 
har också sett att det var stor rotation på 
ägodelarna.  n

Varför tål 
européer mjölk?
EUROPÉER TÅL MJÖLK i mycket större 
utsträckning än människor i andra världsde-
lar och man vet ännu inte fullt ut vad detta 
beror på. En studie av bland andra Oddny 
Sverrisdóttir vid EBC tar oss ett steg när-
mare svaret på frågan. Genom att studera 
DNA från tidiga iberiska jordbrukare har 
forskarna visat att hypotesen om att mjölk 
var viktigt för våra förfäders kalciumupptag 
inte kan ha varit den enda förklaringen. Det 
kan också ha varit så att svält lett till peri-
oder av väldigt stark selektion till fördel för 
de människor som kunde spjälka laktos.  n

Öppet för våg-
kraft i Östersjön 
FÖRUTSÄTTNINGARNA ÄR GODA för 
att satsa på vågkraftsutbyggnad i Östersjön. 
Det visar en tvåårig EU-finansierad pilot-
studie som nu avslutats. 

– Man kan säga att studien öppnar upp 
Östersjön för vågkraft. Där finns utmaning-
ar med säsongsmässig is t ex, men vi har kla-
rat två säsonger på ett bra sätt. Vår teknik 
har visat sig vara mycket väl anpassad för 
Östersjöns vågklimat och djup, säger Erland 
Strömstedt, forskare vid Ångströmlabora-
toriet och huvudansvarig för studien.

Under studien byggdes en testanläggning 
upp för att testa tekniken under säsongs-
mässiga isförhållanden i Ålands hav.  n

En natts sömnbrist 
kan öka risken för förlust 

av nervceller.

Tekniken är väl anpassad 
för Östersjöns vågor och djup.
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35 ÅR GAMMAL UTNÄMNDES Erik Ingelsson till professor vid Karolinska 
Institutet. Han hade dessförinnan doktorerat på drygt två år och rankades 2011 
av Veckans Affärer på plats 14 av Sveriges 101 supertalanger. När Erik Ing-
elssons Alma mater Uppsala universitet lyckades rekrytera honom och hans 
forskarteam beskrev Stellan Sandler, dekan vid medicinska fakulteten, det som 
en spektakulär värvning.

– Inom mitt fält talar mycket för Uppsala universitet, konstaterar Erik Ing-
elsson. Den framgångsrika traditionen inom diabetes- och hjärt-kärlforskning, 
flaggskeppet Uppsala Clinical Research Center, etableringen av SciLifeLab och 
banden till Akademiska sjukhuset. Väl på plats har jag och min forskargrupp 
blivit mycket väl mottagna och vi har haft en bra första tid med publiceringar 
i bland annat Nature Genetics och Science.

ERIK INGELSSON FOKUSERAR sin forskning på sambanden mellan mo-
lekylära faktorer som gener, proteiner och metaboliter och – i första hand 
– hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Dessa sjukdomar ökar nu snabbt även i 
fattiga länder. Genom storskaliga samarbeten över nationsgränserna vill Erik 
Ingelsson bidra till att minska antalet sjuka och bidra till bättre vård av patienter.

– Molekylär epidemiologi är ett relativt nytt fält. Bra studier förutsätter sto-
ra, väl karaktäriserade material. Uppsala erbjuder en solid bas bland annat i den 
epidemiologiska satsningen EpiHealth. Behovet av stora material påskyndar 
dessutom utvecklingen av global samverkan. Min grupp arbetar i dag med ak-
törer i en rad länder och vill bygga en internationellt ledande forskningsmiljö 
här i Uppsala.

Ambitionen är hög och enligt Erik Ingelsson fullt rimlig. För honom inne-
bär det att bedriva viktiga studier och nyskapande forskning och horisonten är 
sannolikt inte alltför avlägsen.

– Min grupp har förmågan att applicera nya tekniker i andra tillämpning-
ar och på så sätt fortsätta utvecklingen. Dessutom har vi i Uppsala flera av 
de yttre förutsättningar som krävs. De utmaningar jag ser gäller främst svensk 
forskning generellt, som karriärvägar och finansieringsmodeller.

SOM LEDAMOT av Sveriges unga akademi är Erik Ingelsson en tydlig röst i det 
forskningspolitiska samtalet. Enligt akademins hemsida förespråkar de ett sys-
tem som präglas av transparens och rättvisa, men som på samma gång i första 
hand premierar de bästa forskarna och forskningsmiljöerna.

– Jag tror att vi behöver en strukturell systemförändring i den svenska uni-
versitetsvärlden om vi ska kunna rekrytera och behålla de största talangerna. 
Situationen med otydliga karriärvägar för yngre forskare förbättrades när tjäns-

T E X T :  M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

FORSKARPROFILEN

”Min största 
drivkraft är att 

ha roligt”När Uppsala uni-
versitet rekryterade 

38-årige Erik Ingelsson 
som professor i molekylär 

epidemiologi talades 
det om en spektakulär 

värvning. Efter ett första 
år med publiceringar 
i Nature Genetics och 

Science och en rad 
prestigefyllda anslag 

finns inga skäl 
att tvivla. 

ERIK INGELSSON

Ålder: 39 år 
Familj: Fru och två barn 
Titel: Professor i molekylär epidemiologi 
Bor: Villa i Uppsala 
Intressen: Familjen, stugan i Järvsö, musik, mat och träning
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terna som biträdande universitetslektor och forskarassistent återinfördes, men 
mycket arbete återstår och vi måste alla fortsätta att dra strån till stacken, inte 
minst i rekryteringsprocessen.

SJÄLV LEDER ERIK INGELSSON en forskargrupp om fjorton personer. Han 
utlyser varje ny tjänst öppet för att sedan tillsätta dem med rigorös noggrannhet.

– Vi är i dag ett team dynamiska, drivna personer som med olika bakgrun-
der kompletterar varandra i den vetenskapliga diskussionen. Sedan krävs natur-
ligtvis av mig att jag är en tillåtande chef som släpper fram mina medarbetare 
och förstår att se olikheterna som en styrka i den kreativa processen.

En annan punkt på Eriks forskningspolitiska agenda rör modellen för forsk-
ningsfinansiering. Personligen efterlyser han större fokus på forskarinitierade 
idéer med bedömning i öppen konkurrens. Den rådande trenden med politiskt 
styrda satsningar och dess förkärlek för stora samarbeten ställer han sig tvek-
sam till.

– Jag ifrågasätter absolut inte de styrandes goda vilja, men risken är att 
många forskare tvingas inrätta sin verksamhet efter ett lappverk av olika finan-
sieringsformer. Dessutom törs jag påstå att om inte vi forskare vet vad framti-
den rymmer – visste vi det skulle alla springa på samma boll – så vet sannolikt 
inte våra förtroendevalda det heller. Därmed inte sagt att forskarsamhället ska 
lämnas i fred utan utvärdering, men de viktiga upptäckterna kan helt enkelt 
inte tvingas fram.

Själv tillhör Erik Ingelsson de unga forskare vars namn nämns allt oftare då 
de stora anslagen tillkännages. 2013 beviljades han som en av nio svenska fors-
kare ERC Starting Grant och utnämndes även till Wallenberg Academy Fellow.

FRAMGÅNGARNA INNEBÄR att Eriks forskargrupp kan följa upp och för-
djupa sina uppmärksammade rön kring hur vårt genetiska arv påverkar risken 
att utveckla fetma, blodfettsrubbningar och hjärt-kärlsjukdomar.

– Dessutom ökar det våra möjligheter att satsa på nya, mer vågade inrikt-
ningar, vilket gör forskningen betydligt mer lustfylld och är ett privilegium jag 
är oerhört tacksam för. Just att ha roligt har för mig alltid varit en stor drivkraft, 
både professionellt och privat.

Jo, visst finns det en Erik Ingelsson utanför forskarvärlden. Chansen finns att 
du har sett honom på scen med Orphei Drängar, Uppsalas vida kända manskör 
som blandar utsålda aulor med inspelningar och internationella gästspel. Till 
hösten planeras en konsertturné i Japan, och som ordförande för OD stundar 
en hel del arbete, eller?

– Visst tar det lite tid, men vår organisation är väldigt väloljad. Under gym-
nasietiden tänkte jag mig faktiskt en karriär som musiker, och att sjunga i OD 
är nog något av det närmaste professionell en amatör kan bli. Mest tid ägnar jag 
annars åt min familj. Med två barn blir det självklart en hel del livspusslande, 
men min fru och jag är väldigt måna om att se varandras behov. Vi låter varandra 
utvecklas i våra karriärer och hon är definitivt en stor inspirationskälla för mig! n

Under gymnasietiden 
tänkte jag mig faktiskt 

en karriär som musiker, 
och att sjunga i OD 
är nog något av det 

närmaste professionell 
en amatör kan bli.

FORTS.

FORSKARPROFILEN 
Erik Ingelsson

GENOM ATT LÅTA DNA-trådar växa till-
sammans med guld har forskare vid Uppsa-
la Berzelii Centre for Neurodiagnostics och 
SciLifeLab tagit fram ett helt nytt koncept 
för superkänslig diagnostik av olika sjukdo-
mar. Tekniken bygger på att låta en DNA-
tråd växa över ett tunt spann mellan två 
elektroder i en elektrisk krets. Tråden växer 
bara om en viss specifik DNA-molekyl har 

Så motverkas 
bukfett
NY FORSKNING från Uppsala universitet 
visar att mättat fett är mer fettbildande och 
mindre muskeluppbyggande än fleromättat 
fett. Det är den första studien på människa 
som visar att matens fettsammansättning 
inte bara påverkar blodets kolesterolhalt 
och risken för hjärtkärlsjukdom, utan också 
reglerar var i kroppen fettet lagras. 

I studien har trettionio unga, normalvik-
tiga vuxna män och kvinnor ätit 750 extra 
kalorier per dag under sju veckor. Målet var 
att de skulle gå upp tre procent av sin ur-
sprungliga vikt. De extra kalorierna intogs i 
form av muffins med högt fettinnehåll, bak-
ade i labbet av Fredrik Rosqvist, doktorand 
och studiens försteförfattare. Hälften av 
deltagarna blev lottade att äta överskotts-
kalorier från fleromättat fett (solrosolja), 
medan den andra hälften fick överskottska-
lorier från mättat fett (palmolja). 

– Eftersom försökspersonerna skulle äta 
i snitt tre muffins om dagen för att gå upp i 
vikt bakade vi över 6000 muffins. De flesta 
deltagare tyckte att det gick bra, även om 
de blev lite trötta på muffins i slutet, säger 
Fredrik Rosqvist.  n

VAR FEMTE VUXEN KVINNA i Sverige 
och var tjugonde man har någon gång i sitt 
liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det 
visar en studie från Nationellt centrum för 
kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. I 
undersökningen framkommer också en tyd-
lig koppling mellan utsatthet för våld och 
fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. 

– Våld är ett allvarligt samhällsproblem 
och även ett folkhälsoproblem. Därför är 

KORT & GOTT

Försökspersonerna åt i snitt tre muffins per dag 
under sju veckor.

fäst på den ena elektrodens yta.
– Vi tror att den otroligt starka signal 

som vi registrerar när vi lyckats spinna en 
guldtråd mellan elektroderna kommer att 
kunna omsättas till ett diagnostiskt test 
med extrem känslighet och specificitet, 
säger professor Mats Nilsson, som lett stu-
dien.  n

Forskare spinner trådar av guld och DNA

Tidigt våld sätter spår för många
det viktigt att ha en aktuell kartläggning 
som grund för beslut om åtgärder för att 
motverka våldet och förbättra stödet till 
dem som har drabbats, säger professor Gun 
Heimer, föreståndare för NCK.

Undersökningen riktades till ett riksre-
presentativt urval av 10 000 kvinnor och 
10 000 män i åldern 18–74 år och genom-
fördes i samarbete med Statistiska central-
byrån.  n

DJUPT NERE I ISEN på Sydpolen har fors-
kare hittat partiklar, så kallade neutriner, 
med ursprung utanför vårt solsystem – en 

upptäckt som har utsetts till 2013 års fysik- 
genombrott av den brittiska tidskriften 
Physics World. 

Olga Botner, professor i fysik vid Uppsa-
la universitet, är talesperson för det interna-
tionella projektet IceCube.

– Det är fantastiskt spännande. För första 
gången har vi fått övertygande bevis för att 
högenergetiska neutriner från yttre rymden 
har hamnat här på jorden, säger hon.

Det är inte bara ett stort vetenskapligt 
kliv utan också en arbetsseger. Det har tagit 
sex år att bygga upp forskningsstationen på 
Sydpolen, ett tusen kubikkilometer stort 
område där man sänkt ned över fem tusen 
optiska moduler i inlandsisen. I projektet 
deltar 280 personer och 41 institutioner 
från hela världen.

Två år efter att IceCube-anläggningen 
stod färdig har nu forskarna fått ett kvitto 
på att tekniken fungerar. Sensorerna har 
fångat upp 28 händelser och ungefär hälf-
ten av dem är neutriner som med stor san-
nolikhet kommer från rymden.  n

Ett nytt fönster mot universum

Erik Ingelsson vill ha större fokus på forskarinitierade idéer med 
bedömning i öppen konkurrens.

Över femtusen optiska 
moduler har sänkts ned i isen.
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ATT ANALYSERA MÄNNISKANS sociala sys-
tem utifrån gruppbeteenden hos djur har längre 
intresserat David Sumpter vid matematiska in-
stitutionen. Han har tidigare studerat och mate-
matiskt formulerat hur individuella djur tar efter 
gruppers rörelsemönster. Men nyligen publicera-
de han och hans forskarkollegor en rapport där 
samhällsrörelser beskrivs och förutses med hjälp 
av differentialekvationer, baserat på studier av 
fiskstim. 

– Fiskar rör sig i två eller tre dimensioner som 
ingår i människans begreppsuppfattning om upp 
och ner, vänster och höger, säger David Sump-
ter. Men länder rör sig också genom ett flertal 
dimensioner, fast dessa består av exempelvis eko-
nomisk tillväxt, demokrati, och barnadödlighet. 
De här rörelserna kan man beskriva med hjälp av 
samma matematiska metoder. 

Materialet har han samlat in i forskningspro-
jekt vid Sydneyuniversitetet i Australien de se-
naste fem åren. Matematiska modeller har gjorts 
utifrån kollegors biologiexperiment med myror, 
gräshoppor och fiskar. Idén till den nuvarande 
studien kom för tre år sen. Inspirationskällan var 
professor Hans Roslings företag Gapminder och 
deras kreativa datasimuleringar av utvecklings-
trender. (Se också sid 36).

– Jag hade utvecklat metoder baserade på 
fiskstim men någonstans där i bakgrunden fanns 

alltid en önskan om att modellera människor. Jag 
frågade mig om jag kunde använda den här ty-
pen av metoder för andra frågor som att studera 
till exempel utveckling och socialt beteende hos 
människor, säger David Sumpter.

HAN FICK KONTAKT med Peter Hedström på 
Framtidsinstitutet i Stockholm som ordnade yt-
terligare en samarbetspartner i World Value Sur-
vey. Projektet tog ordentlig fart med World Banks 
öppnande av sina databaser liksom finansierings-
stöd från Vetenskapsrådet och Riksbanken. I de-
cember presenterades David Sumpters och hans 
kollegors forskningsrön i den nätbaserade publi-
kationen PLoS One. Samtidigt gjorde de en video 
med rörliga illustrationer av 74 länders demokra-
tiska och ekonomiska tillväxt sedan 1981.

– De demokratiska kriterierna handlar inte 
bara om ifall landet exempelvis håller demokra-
tiska val. Experterna som utvärderat demokrati 
och mänskliga rättigheter i de här länderna har 
tagit hänsyn till många aspekter och därefter gi-
vit länderna värden mellan 0 och 1. Sedan har vi 
använt de matematiska modeller som stämt bäst 
överens med utvecklingsmönstret, säger David 
Sumpter. 

Främst handlar det om att använda de länder 
som utvecklat demokrati under de senaste 30 
åren för att göra antaganden om framtiden för 
andra som befinner sig i samma position idag. 
Intresset bland politiker är stort, och flera sam-
hällsvetenskapliga projekt står på tur.

– I ett projekt ska vi försöka få ihop data från 
Sveriges kommuner och landsting om kopp-
lingen mellan psykisk sjukdom och elevers bak-
grund. I ett annat med Framtidsinstitutet ska vi 
studera segregation i skolor och bostadsområden, 
hur den har ändrats över tid och vilka faktorer 
som ligger bakom. 

DATA FRÅN Statistiska Centralbyrån dröjer 
dock. En av orsakerna är begränsade personalre-
surser. En annan är den etiska komponenten som 
handlar om spridning av information och till 
vem, säger David Sumpter. Något han förutser 
är reaktioner på modellerna och frågor om hur 
resultaten ska tolkas. 

– Det är inte bra om vi aviserar att det här ska 
hända om fem års tid och det inte händer. Men 
om det går att förutse, då tycker jag informatio-
nen är spännande och värdefull att ge. Lucaskri-
tiken inom ekonomi menar dock att en modell 
som kan förutsäga framtiden kan användas för 
att förändra modellen. Därmed finns en risk att 
vi faktiskt ändrar samhället så att det vi förutsade 
inte kommer att hända. 

– Men om vi lyckas förändra det till det bätt-
re är det ingen som kommer att klaga på att vår 
modell var fel. Tänk om demokratin skulle öka i 
världen för att någon har tittat på modellen och 
faktiskt ändrat strategi för att sprida demokrati?  n

FISKSTIMMET 
ÄR MODELLEN
i studier om demokrati

Hur utvecklar länder demokrati och ekonomiskt välstånd? 
Vilka faktorer ligger bakom fattigdom och segregation? 

Sociologer och analytiker söker traditionellt svaren 
i samhällsvetenskapliga och ekonomiska teorier. Men 

Uppsalamatematikern David Sumpter utgår i sin senaste 
forskning från fiskstims rörelser för att skapa matematiska 

modeller för antaganden om demokratiutveckling.  

T E X T :  A N N E L I  B J Ö R K M A N  F OTO :  M AT T O N

– Jag hade utvecklat metoder 
baserade på fiskstim, men någon-
stans där i bakgrunden fanns alltid en 
önskan om att modellera människor, 
säger matematikern David Sumpter.

– Fiskar rör sig i två eller tre dimensioner – upp 
och ner, vänster och höger. Länder rör sig också 
genom ett flertal dimensioner, fast dessa består 

av exempelvis ekonomisk tillväxt, demokrati, 
och barnadödlighet. 

De demokratiska 
kriterierna handlar 
inte bara om ifall 
landet exempelvis 
håller demo-
kratiska val.
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I ETT AV HUSEN på Campus Gotland pågår in-
tensiv spelutveckling. Vi gläntar på dörren till en 
av datorsalarna där några förstaårsstudenter har 
samlats kring ett bord. De jobbar koncentrerat 
med sina spelprojekt. 

Alexander Westerdahl har en elgitarr i knät. 
Han spelar in ljudeffekter till ett spel som han 
och kompisen Simon Strandh på andra sidan 
bordet jobbar med.

– Vi behöver ljudet av en soptunna som ram-
lar i backen. Spelet handlar om en gubbe som är 
arg på allt och alla under en demonstration. 

Bredvid sitter Anders Wetter och tecknar i ett 
skissblock. Han började spela dataspel som fyra-
åring och har redan hunnit utveckla sina första 
två spel. 

– Jag jobbar med ett eget koncept vid sidan av 
studierna också. Det här pågår dygnet runt, säger 
han och ler.

De andra runt bordet nickar igenkännande. 
Det händer ofta att de stannar kvar här efter da-
gens slut.

– Jag tillbringar mer tid här än hemma. Ändå 
går jag hem med ett leende varje kväll, säger 
Adam Wrange.

SÖKTRYCKET ÄR HÖGT på utbildningen i 
speldesign på Campus Gotland. Dataspelsin-
dustrin är en framtidsbransch där Sverige ligger 

SPELDESIGN 
i snabb utveckling

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

För att bli en bra 
speldesigner gäller 
det att greppa den 
senaste tekniken – 
men också att utveck-
las som konstnär. 
På utbildningen i 
speldesign i Visby 
råder en kreativ 
miljö, där skissblocket 
och gitarren har sin 
givna plats bland 
datorerna.
i framkant med flest utvecklade spel per capita. 

– Det kommer nya tekniska möjligheter varje 
vecka. Våra studenter ska kunna dagens teknik 
men framför allt vara rustade för kommande tek-
nik, säger professor Steven Bachelder.

När utbildningen startade 2001 var det Sve-
riges första högre utbildning i speldesign och en 
av de första i världen. Numera är institutionen 
för speldesign en del av Uppsala universitet, med 
hemvist i Visby.

Under åren har utbildningen rönt en hel del 
internationell uppmärksamhet. I maj är det dags 
för årliga Gotland Game Conference. Dit kom-
mer också en internationell panel som bedömer 
spel som studenterna har gjort. 

Under 2013 deltog institutionen i Tokyo 
Game Show som första europeiska lärosäte. I 
montern visade de tre spel som utvecklats av stu-
denter och vunnit pris i Swedish Game Awards 
(se faktaruta).

– Vi var det första europeiska universitet som 
deltog vid Tokyo Game Show och fick mycket upp-
märksamhet. Studenterna blev väldigt uppvaktade 
av japanska producenter, vi blev faktiskt överraskade 
av det stora intresset, säger Steven Bachelder.

Här finns en internationellt sammansatt lärar-
grupp, vilket ökar dynamiken. Från Japan kom-
mer två forskare med sammanlagt 50 års erfaren-
het från Tokyo Institute of Technology och Tokyos 
nationella television.

– De hjälper oss att göra kopplingen mellan 
forskning och ny teknik och spel. Vi måste förbe-
reda studenterna för framtiden, så att de vänjer 
sig vid att implementera sina idéer med helt nya 
tekniker. Annars blir det svårt för dem att göra 
sig gällande.

Studenterna får lära sig att behärska tekniken, 
men framför allt att hitta ett eget konstnärligt 
uttryckssätt. 

– De måste vara duktiga på teknik, men tek-
niken får inte vara ett mål i sig, den är bara ett 
redskap. Den tekniska utvecklingen är påtaglig 
och påverkar hela miljön, men egentligen ska de 
inte tänka på teknik mer än en författare tänker 
på sitt språk. Det är utmaningen.

En av lärarna är Marcus Ingvarsson. Han stu-
derade här själv från 2005 och framåt. Sedan 
jobbade han några år i Tyskland på ett stort spel-
företag. När det behövdes lärare i Visby flyttade 
han tillbaka.
Vad ska en duktig speldesigner kunna?

– Man ska vara öppen för andras idéer och ha 
disciplin att slutföra dem. Det är en vanföreställ-
ning att skilja på ”min idé” och ”din idé”. Alla har 
bra idéer men en bra idé faller med ett dåligt ge-
nomförande. Det handlar inte om idéer utan om 
genomförandet.

Och för att lära sig utveckla bra speldesign be-
höver man testa, testa, testa.

– Det har aldrig varit enklare än idag att testa 
att göra spel, det är bara att sätta igång! Många 
program är gratis. Framför allt gäller det att sluta 
tänka och börja utveckla. Det finns inga hinder 
eller ursäkter längre.

UNDER UTBILDNINGEN utvecklar studen-
terna många spel på en allt mer avancerad nivå. 
Flera av dem ägnar också fritiden åt spelprojekt 
och en del av spelen kommer ut på marknaden.

Vi var det första 
europeiska univer-
sitet som deltog vid 
Tokyo Game Show 

och fick mycket 
uppmärksamhet. 

REPORTAGE

Alexander Westerdahl,  Ludwig 
Lindstål och Adam Wrange.

– Det här pågår dygnet runt, 
säger Anders Wetter,  som 
skissar på ett nytt koncept.
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– Det är kul att se att vi har så drivna stu-
denter. När kursuppgiften är klar gäller det att 
ha disciplin att slutföra det resterande arbetet för 
att få ut spelet på marknaden, säger Marcus In-
gvarsson.

Det gjorde till exempel några förstaårsstuden-
ter förra året. De utvecklade spelet CoBots som 
blev väl mottaget på marknaden.

– Från att ha varit ett oerfaret studentteam på 
sex personer som aldrig har jobbat i 3D, har de 
på tio veckor tagit fram ett färdigt spel, använt 
den resterande månaden på att finjustera och se-
dan fått spelet släppt. På ett halvår!

Hur ser framtiden ut för studenterna? Det 
finns flera vägar att gå, speldesigners kan anstäl-
las på de stora spelbolagen eller starta eget och 
jobba med mera småskaliga projekt. Det finns 
också en arbetsmarknad inom visualisering och 
”Serious games”, menar Steven Bachelder, där 
spel används i utbildningssyfte och för att sprida 
kunskap.

FORTS.

SPELDESIGN 
i snabb utveckling

VÄXANDE BRANSCH

Svensk spelutveckling växte under 2012 och omsättningen ökade med 60 procent till 3,7 miljarder kronor. 
Det visar Spelutvecklarindex, Dataspelsbranschens årliga sammanställning av svenska utvecklares årsredovisningar. 
Branschen har vuxit med 215 procent under 2010–2012. 
Svenska spelutvecklare arbetar med några av världens största varumärken, från Star Wars och Mad Max till 
helsvenska Battlefield, Minecraft och Candy Crush Saga. Några av världens mest spelade, sålda och omtyckta 
spel utvecklas i Sverige.

Källa: Dataspelsbranschen

TRE SPEL SOM UTVECKLATS AV STUDENTER
PÅ UTBILDNINGEN I SPELDESIGN:

King of the thrill – använder mobilen som kontroll 
istället för joystick. Flera spelare kan delta. Det gäller 
att försvara sin position som ”king of the thrill” i mö-
tet med motståndare, genom att samla på sig ”power-
ups” som ger extra styrka, förmågor och krafter.

Fly or Die – en variant av Hot Potatoe. En av 
spelarna har bomb som tickar ned och ska göra sig 
av med den genom att flyga in i någon annan spelare. 
Spelarna har på sig Jet Packs i form av en ryggsäck, 
som vibrerar när man får bomben. Den som har 
bomben när den exploderar förlorar. 

Little Warlock – webbaserat äventyrsspel där man 
skapar och samlar på kort som används på olika spel-
planer. Till sin hjälp har spelarna varelser, besvärjelser 
och byggnader som placeras ut på ett rutnät. För att 
använda sig av dessa måste de ha rätt kort på hand 
från sin egenbyggda kortlek och placera ut dem i 
realtid allt medan matchen pågår. 

I sin forskning undersöker han vad det är som 
gör spel så fängslande. 

– Vad är det som får personer att sitta dagar i 
sträck och spela något som egentligen är väldigt 
svårt, ett komplext system av problemlösning? 
Det har väldigt mycket att göra med inre moti-
vation i ett system som belönar.

SJÄLV ÄR HAN KONSTNÄR i grunden och har 
undervisat bland annat på Konstfack. När han 
kom hit i början av 2000-talet var det för att un-
dersöka en ny, oetablerad kulturform.

– Spel gör saker som andra medieformer inte 
gör. Min fråga var: Vad är det som är skillnaden? 
Och vad är potentialen, med all utveckling som 
sker? Det var så pass intressant så jag pendlade 
hit från Stockholm i sju år. Till slut flyttade jag 
hit. Frågan är ännu obesvarad så jag är kvar, säger 
Steven Bachelder med förväntansfull min.

Här på Campus Gotland kan han följa ut-
vecklingen från första parkett.  n

Spel gör 
saker som andra 
medieformer inte 

gör. Min fråga var: 
Vad är det som är 

skillnaden?

 NYTT I HÖST: 

Musik och miljö 

Flera nya program startar 
vid Uppsala universitet 
nästa läsår. Bland nyheter-
na finns ett unikt kandidat-
program i musikvetenskap.  

– DET ÄR DET ENDA kandidatprogram-
met av den här typen i Sverige, säger Malin 
Sigvardson, utbildningsledare vid historisk- 
filosofiska fakulteten. I utbildningen ingår 
bland annat kurser i notläsning, partitatur-
läsning, harmonilära, kontrapunkt, gehör 
och musikanalys. 

– Studenterna kommer inte bara att 
plugga teorier, utan de kommer jobba med 
musiken. Det här är färdigheter som efter-
frågas och förutsätts av yrkesverksamma in-
ternationellt, säger Malin Sigvardson.

Programmet är treårigt och ges i Upp-
sala. 

Till hösten 2014 startar även ett nytt kan-
didatprogram i miljövetenskap vid Cam    pus 
Gotland.

– Miljövetenskapliga frågeställningar in-
går i många andra utbildningar, men att få en 
helhetssyn på miljövetenskap är något nytt, 
säger Björn Gembert, utbildnings ledare vid 
teknisk-naturvetenskapliga fakul teten.

Programmet har ett tvärvetenskapligt 
fo kus mot naturresursförvaltning.  n

NYA UTBILDNINGAR

Totalt ges 69 program på grundnivå vid Uppsala 
universitet läsåret 2014/2015. 

Nytt i Uppsala: fysioterapeutprogrammet 
och kandidatprogrammet i musikvetenskap. 

Nytt i Visby: kandidatprogrammen i miljö-
vetenskap, företagsekonomi, ledarskap – kvalitet 
– förbättring samt högskoleingenjörsprogrammet 
i kvalitetsutveckling och ledarskap. 

Nya kandidatprogrammet i arkeologi och antik 
historia har både Uppsala och Visby som studieort. 

SEXTON KILLAR har samlats för kursen 
app-utveckling för smarta telefoner med 
Hampus Iggström och Shervin Shoravi från 
civilingenjörsprogrammet i informations-
teknologi. Idén kläckte de båda studenterna 
redan för två år sedan.

– Vi tänkte att det vore kul om vi satt 
ett gäng och testade grejer tillsammans en 
helg. Utbildningen ger oss all teori vi behö-
ver, men tiden räcker inte till för praktiska 
övningar, säger Hampus. 

Shervin nickar.
– Vill du bli duktig på app-utveckling 

så måste du vara beredd på att sitta uppåt 
åttio timmar i månaden utanför undervis-

Studenter 
lär studenter

På den neddragna 
projektorduken visas ett 
snooze-alarm för mobil-

telefoner. Trött på att inte 
själv få bestämma längden 

för sin extra tupplur har 
den unge studenten gjort ett 

alarm som aktiveras efter 
två minuter. Här pågår 
en kurs i applikations-

utveckling med studenter 
både framför och 
bakom katedern.

T E X T :  A N N E L I  B J Ö R K M A N  I L LU S T R AT I O N :  T O R B J Ö R N  G O Z Z I

ningen. Du måste inse att du kommer att 
sitta fast i hundratals timmar, och fastna om 
och om igen, men fortsätta ändå.

MÅNGA AV SINA KUNSKAPER hämta-
de killarna från nätet och Stanfords filmade 
kursföreläsningar om app-utveckling. Mer 
lärde de sig under ett extraknäck hos ett 
företag inriktat på schemaläggning. När fle-
ra kurskamrater började be dem om hjälp, 
gick Shervin och Hampus till IT-sektionens 
styrelse ”mest för att bolla idéer kring en 
eventuell app-kurs”. 

– Kort därefter skickades det ut ett ny-
hetsbrev att kursen skulle dra igång. Då 
kände vi att ”oj, nu måste vi ju göra det”, 
skrattar de. 

Vid första kurstillfället kom 30 studen-
ter. Att killarna är uppskattade går inte att 
ta miste på. En av deltagarna, Babak Tog-
hiani-Rizi, utvecklade appen Cykelkompis 
som sedan vann pris i tävlingen Idé Uppsa-
las applikationskategori.

– De har verkligen offrat sin fritid och 
lagt ner mycket energi för att vi andra ska 
lära oss, säger Babak. Det är fantastiskt 
med sådana studenter som delar med sig 
av sin kunskap istället för att konkurrera 
med andra.  nProfessor Steven Bachelder.
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4 FRÅGOR

”Psykologer 
 behövs!”

Kajsa Asplund har studerat 
vid psykologprogrammet 
och har under sin studietid 
varit med och byggt upp 
arbetsmarknadsmässan 
Psykologidagen Uppsala. 
Hon är också konsult vid 
Psykologifabriken AB och 
har arbetat ideellt inom 
Röda Korset. 

Årets 
Uppsalastudent
Utmärkelsen Årets Uppsalastudent delas ut 
av Anders Walls stiftelse. Första gången var år 
2000. Utmärkelsen ges till en student vid Uppsala 
universitet som:

•		utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid 
 Uppsala universitet,

•	 deltagit i kår och/eller nationsliv, eller gjort 
särskilda insatser till stöd för andra studenter, 
alternativt utvecklat entreprenörskap med 
anknytning till universitetets verksamhet.

Priset består av ett stipendium på 100 000 kronor.

TIDIGARE STIPENDIATER

2012 JOHAN GÄRDEBO, innovativ och 
entreprenöriell humaniorastudent med stort 
engagemang för att förbättra utbildningen 
för sina medstudenter. Var med och grun-
dade föreningen Humanistiskt initiativ, ak-
tiv inom Uppsala studentkår och drivande i 
studentbandet SKAnsen.

2011 JOHAN BENGTSSON, läkarstudent 
som även studerat lingvistik. Har tagit fram 
en uppskattad pedagogisk musikvideo för 
läkarstudenter, är den drivande kraften i 
spexgruppen Specialstyrelsen med ett stort 
engagemang i Smålands nation.

2010 HOA LY, psykologstudent som även 
läst företagsekonomi. Han har också stud-
erat företagsekonomi, management och ja-
panska vid Keio University i Tokyo, Japan. 
Var med och startade Psykologifabriken, 
som har mål att popularisera psykologi och 
har arbetat med Studentkårens läxläsnings-
projekt. 

2009 REBECCA ANDERSSON, psyko-
logstudent med stort engagemang för ut-
bildningsfrågor, till exempel studieteknik 
för studenter och samarbete mellan olika 
yrkesgrupper inom vården. Startade sedan 
ett företag med fokus på interaktiva föreläs-
ningar i presentationsteknik.

2008 NIKLAS ELOFSSON, student med 
högsta betyg på juridikprogrammet, företags-
ekonomi, retorik och språk. Dessutom ett 
starkt engagemang i flera studentorganisa-
tioner. Startade webbsidan www.flyttagui-
den.se, som ger tips och råd till dem som ska 
flytta.  n

Hur kom du på att dra igång arbets-
marknadsmässan Psykologidagen? 

– När jag gått ett tag på psykologpro-
grammet så insåg jag att det fanns massor av 
ställen där psykologer skulle behövas men 
där det idag inte finns några. Jag och några 
kursare ville bredda bilden av vad psyko-
loger är och kan tillföra. Men vi upptäckte 
också att det saknades kontaktytor där psy-
kologer och potentiella arbetsgivare kunde 
träffas. Samtidigt hade institutionen en öns-
kan om ett arbetsmarknadsevenemang, så 
vi fick stöd därifrån.

– Vi grundade en förening som heter Psy-
kologidagen, med syfte att en gång om året 
ordna en arbetsmarknadsdag med bland an-
nat mässa, föreläsningar och enskilda samtal 
mellan psykologer och studenter. Och en 
fest givetvis! 

Vad ska du göra efter examen?
– Jag ska börja forska på Handelshög-

skolan i Stockholm. Projektet handlar om 
talang och hur svenska arbetsgivare ser på 
talang. Det pratas mycket om att talang 
håller på att bli den stora bristvaran. Men 
vad är det egentligen? Hur gör företagen 
för att bestämma vem som har talang och 

inte? Vår bedömning av människor är inte 
någon objektiv process. Vi har alla en massa 
bagage med oss, som påverkar våra bedöm-
ningar. Och hur ska man exempelvis väga 
talang mot lojalitet?

– Den kliniska psykologin står numera 
på en mycket stadigare grund än tidigare. 
Nu borde managementkulturen stå på tur. 

Det finns ingen som forskar på det inom 
psykologiämnet i Sverige idag. Så det är 
också ett led i att bredda psykologiämnet. 

I höstas blev du ”Årets Uppsalastu-
dent”.  Vad ska du göra för pengarna?

– Det var fantastiskt och väldigt oväntat 
att få stipendiet! Jag känner mig mycket he-

drad. Det är inte bara pengarna, utan minst 
lika mycket att få tillgång till Anders Walls 
nätverk. Det är en smältdegel av konstnärer, 
musiker, entreprenörer, forskare och andra. 
Det är ett otroligt kreativt gäng.

– Pengarna går nog till att vidareutveckla 
ett stressprogram för mellanchefer som jag 
gjorde för mitt exjobb. 

Varifrån får du ditt driv?
– Jag tror min starkaste drivkraft är att jag 

är så himla nyfiken! Jag vill veta, både lära 
mig själv och förmedla till andra. Det har 
underlättat studierna att allt alltid känts så 
kul. Det har jag nog fått med mig hemifrån. 
Mamma var likadan.  n

Projektet handlar om talang och hur svenska 
arbetsgivare ser på talang. Det pratas mycket om 
att talang håller på att bli den stora bristvaran.
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UPPSALAFÖRETAGET Q-linea är en avknopp-
ning från universitetet som utvecklar ett instru-
ment som snabbt kan identifiera mikroorganis-
mer. Bolaget har listats som ett av landets hetaste 
teknikbolag på den så kallade 33-listan två år i 
rad. Men allt började med att Försvaret för tio år 
sedan ville ha utrustning för att snabbt upptäcka 
en attack med biologiska stridsmedel.

Skälet till att Försvaret vände sig till den fors-
kargrupp där Q-lineas nuvarande VD Jonas Jar-
vius var doktorand var att de hade en teknik för 
att identifiera mikroorganismer på både protein- 
och DNA-nivå.

De utvecklade en prototyp för att hitta sporer 
och inom ramen för ett EU-projekt kunde den 
testas i en skarp miljö. Valet föll på Prags tunnel-
bana. Där rör sig mycket folk och tågen trycker 
luften fram och tillbaka i de underjordiska ut-
rymmena.

– Vår prototyp var faktiskt det enda instru-
ment som klarade alla testerna, säger Jonas Jar-
vius, inte utan stolthet. Det var jättekul att se 
att instrumentet faktiskt klarar av att mäta i en 
sådan komplex soppa. Det var första gången det 
visades i världen överhuvud taget.

DE HADE ÄVEN kontakt med det franska stor-
företaget Thales Security Systems, som fått i 
upp drag av franska staten att ta fram en metod 
att mäta smitta i luft.

– Så vi fick ett kontrakt med dem, som enda 
icke-franska företag! Vi blev faktiskt headhunta-
de, säger Jonas Jarvius och ler.

Under tiden hade de kommit fram till att 
deras teknik skulle kunna göra mest nytta inom 
sjukvården. Tekniken skulle exempelvis kunna 
användas till att göra snabba analyser för att lä-
kare ska kunna ge rätt antibiotika till exempelvis 
personer med sepsis, akut blodförgiftning.

– Genom att snabbt kunna bestämma exakt 
vilken bakterie som orsakar infektionen och 
dessutom ta reda på vilken antibiotika som är 
verksam kan läkare ge rätt behandling mycket 
tidigare än med nuvarande teknik. För en patient 
med sepsis ökar dödligheten med cirka sju pro-
cent för varje timme som de får felaktig behand-
ling, så det är mycket viktigt att vara snabb. 

Andra tänkbara användningsområden är för 
patienter som har urinvägsinfektion. Han hoppas 
att instrumentet kan finnas på våra sjukhus inom 
några år.

FÖRETAGET HAR NU VUXIT till 23 anställ-
da och spänner över hela produktionskedjan 
från mikrobiologer och molekylärbiologer till 
kretskortsbyggare, mjukvarudesigners, mekani-

ker och kolfibergjutare. De har också sett till att 
ta in unga forskare, som ofta börjat med att göra 
ett exjobb och sedan fortsätter på företaget.

Q-linea har nu ett långsiktigt samarbete med 
Bengt Ågerups riskkapitalbolag nxt2b. Från För-
svarsmakten via Thales och nu till nxt2b har 
företaget haft en kontinuerlig finansiering. Utan 
den är Jonas Jarvius övertygad om att Q-linea 
inte hade varit det företag det är idag.

– Hade vi behövt söka pengar på samma sätt 
som många andra nystartade bolag hade det varit 
mycket svårare att växa. Det här är ett jättestort 
problem för alla små, nystartade avknoppnings-
företag.  n
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INNOVATION

Instrumentet som 
hittar sjukdomsalstrare

Genom att läkarna snabbt kan få besked om exakt 
vilken mikroorganism som infekterat en patient och 

vilket antibiotikapreparat som är verksamt ökar 
sannolikheten för en snabb och effektiv behandling. 
Risken att resistenta bakteriestammar ska utvecklas 
minskar också. Uppsalaföretaget Q-linea håller på 

att utveckla ett instrument som ska göra just det.

UNIVERSITETSKOPPLING

Q-linea leds idag av Jonas Jarvius, som är molekylärgenetiker,  Jan Grawé som arbetar med 
cellanalys och optik och Johan Stenberg som arbetar med mjukvaruutveckling.  Alla tre har 
följts åt sedan de var i samma forskargrupp.

Jonas Jarvius gamla handledare professor Mats Nilsson är också grundare till bolaget och 
inblandad i framtida strategier och professor Ulf Landegren har hela tiden hållit en vakande 
hand över företaget.  Alla är de verksamma vid institutionen för immunologi, genetik och 
patologi på Rudbecklaboratoriet. 
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Vår prototyp 
var faktiskt det 
enda instrument 
som klarade alla 
testerna, säger 
Jonas Jarvius, 
inte utan 
stolthet.
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– SAMHÄLLET MÅSTE se ”årsrika” (äldre) 
personer som en värdefull resurs, inte som 
en börda, säger Barbro Westerholm som 
medverkar på Uppsala Health Summit den 
3–4 juni. Temat för det internationella mö-
tet är ”Healthcare for Healthy Ageing”.

Barbro Westerholm är riksdagsledamot 
för Folkpartiet, läkare och forskare. Hon var 
generaldirektör för Socialstyrelsen 1979-
1985 och ordförande för Sveriges Pensio-
närsförbund 1999–2005.

Hur ligger Sverige till i ett europeiskt 
perspektiv avseende hälso- och sjukvård för 
äldre?

– Av de undersökningar jag sett och av 
de reaktioner jag mött vid internationella 
konferenser så ligger vi bra till. Att hälften 
av alla människor med demens får hälso- 
och sjukvård och omsorg dygnet runt får 
representanter från många andra EU-länder 
att häpna. Vi har det med andra ord bra i 
Sverige men behöver bli bättre för det finns 
en del brister.

Hon tycker att frågorna som rör äldres 
hälsa borde få mer uppmärksamhet utanför 
vården och omsorgen. 

UPPSALA UNIVERSITET har länge va-
rit en stor aktör när det gäller att erbjuda 
vidareutbildningar till offentligt anställda. 
Sedan ett drygt halvår är universitetet den 
största aktören på området i landet. Då tog 

UPPSALA UNIVERSITET är en ledande 
part i ett gigantiskt projekt finansierat av 
Innovative Medicines Initiative (IMI) där 
akademi, läkemedels- och bioteknikindustri 
tillsammans ska få fart på utvecklingen av 
nya antibiotika. 

Vad tycker du?
Nya Horisonter frågade några offentliganställda 
varför det är viktigt med kompetensutveckling och 
vad de hoppas att Uppsala universitet kan bidra 
med.

Ulla Petersson Imnell, 
kommunikatör och sam-
ordnare på Migrationsverket:

– I arbetet har man ofta fullt upp med 
sina arbetsuppgifter, och har kanske inte 
tid att hålla sig à jour med allt som händer. 
Där för är vidareutbildningar nödvändiga 
för att vi som myndighet ska kunna hålla 
kom  petensen uppe. 

– Det är särskilt intressant att få lyssna 
till forskare, att få infallsvinklar från perso-
ner som studerat våra frågor ur ett annat 
perspektiv än vi. Samtidigt måste universi-
tetet fundera på hur de ska nå ut till myn-
digheterna på ett bra sätt.

Gert Lundblad, 
verksamhetsutvecklare 
på Försäkringskassan:

– Grund- och vidareut-
bildning är en förutsättning för en bra verk-
samhet. Utan det famlar man i mörkret. 
Försäkringskassan är ganska ny som statlig 
myndighet, så det finns fortfarande mycket 
kvar att göra när det gäller att prata om hur 
det är att vara en av 240 000 statstjänste-
män.

– Det är av stort värde att vi får vara med 
i hela processen när utbildningar tas fram 
och ges. Jag tror säkert att vi kommer att 
kunna arbeta med Uppsala universitet på 
ett bra sätt. 

Eva Olovsson, 
arbetar med klarspråk 
på Språk rådet:

– Vidareutbildning är jätteviktigt för att 
fortsätta utvecklas i sitt yrke och inte stag-
nera. Vi är många språkvetare och många 
kanske inte ser sig själva som statstjänste-
män. Därför är det bra att det finns utbild-
ningar om vad man som statstjänsteman är 
skyldig att göra och inte bör göra.

– Uppsala universitet är ju ett oskrivet 
kort när det gäller dessa utbildningar. Men 
för oss som språkvårdare och språkvetare 
låter det bra, eftersom vi ändå har mycket 
kontakter med den akademiska världen. Jag 
hoppas vi kan samarbeta med att ta fram 
gemensamma utbildningar.  n

KORT & GOTT

KOMPETENSUTVECKLING 
FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA

Utbildningar som tagits över från Krus:
•	Att	arbeta	i	staten
•	De	sex	värdegrundsprinciperna
•	Bemötande
•	Jämställdhet	och	genus
•	Lagligt	och	lämplig
•	Lagligt	och	lämpligt	för	dig	som	är	chef

Vid Uppsala universitets avdelning för upp-
dragsutbildning ges även utbildningar inom:
•	Arbetsliv	och	arbetsmiljö
•	Beteendevetenskap
•	Chef	och	ledarskap
•	Juridik	och	miljö
•	Medicin	och	vård

universitetet över webbaserade vidareut-
bildningar från Kompetensrådet för utveck-
ling i staten, Krus. 

– Det här betyder väldigt mycket för 
Uppsala universitet, vi märker redan av ett 
ökat intresse från omvärlden för våra utbild-
ningar, säger Mathias Blob, samverkansstra-
teg på avdelningen för uppdragsutbildning.

Enligt honom kan de offentliganställda 
som väljer att ta del av utbildningarna göra 
stora vinster, i och med att det nu finns ett 
universitets hela djup, bredd och traditio-
ner att hämta ifrån. Förutom utbildningar 
ska universitetet återkommande erbjuda 
seminarier och paneldiskussioner inom re-
levanta områden. Torsten Svensson, pro-
fessor i statskunskap, har föreläst på ett av 
seminarierna och han anser att det är vik-
tigt att bevara och utveckla tjänstemannens 
professionalitet.

 Många statstjänstemän är högutbildade 
men när man börjar förvärvsarbeta hamnar 
ofta fokus på rutinerna i det dagliga arbe-
tet. Men verkligheten förändras hela tiden. 
Därför behöver man hela tiden lära nytt.  n
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Statsanställda 
– se hit!
Förra året tog Uppsala universitet över ansvaret för den 
webbaserade fortbildningen för statsanställda. I och med 
det utbildar universitetet fler offentligt anställda än någon 
annan aktör. 

FLERA POSITIVA TRENDER kan ses i 
den senaste årsredovisningen för Uppsala 
universitet. Omsättningen har under de 
senaste fyra åren ökat med 17 procent. En 
viktig milstolpe under 2013 har varit eta-
bleringen av SciLifeLab med noder i Upp-
sala och Stockholm, ett nationellt centrum 
för forskning inom livsvetenskaperna. 

Satsningen på ökad forskningsfinan-
siering från EU har gett god utdelning. 
Bland annat har fler yngre forskare tillde-
lats medel från både EU och Stiftelsen för 
strategisk forsknings program ”Framtidens 
forskningsledare”.

– Detta är goda tecken i ett framtidsper-
spektiv och visar att Uppsala universitets 
forskare och forskning står sig väl i kon-
kurrensen. Positivt är också att vi blivit allt 
bättre på att snabbt sätta forskningsmedlen 
i arbete bland annat genom nyrekryteringar, 
säger rektor Eva Åkesson.

Söktrycket till universitetets utbildning-
ar fortsätter att öka och även samverkan 
med det omgivande samhället har inten-
sifierats under 2013. Innovationsverksam-
heten har inlett flera nya samarbeten och 
uppdragsutbildningen fortsätter att öka.  n

Forskningsfinansieringen från EU har ökat.

Växande anslag

”Årsrika är en värdefull resurs”
– Hälsa vinner man inte enbart inom 

hälso- och sjukvården, samhällets andra 
sek torer måste vara med.

Vad har du förväntningar på Uppsala 
Health Summit?

– Att kunskap lyfts fram som visar vilken 
värdefull resurs årsrika människor är och 
vilken betydelse det har för hälsan att man 
känner sig behövd.  n

ANNICA HULTH

Plattform för nya antibiotika
– En sådan kraftsamling med målet att 

ta fram en helt ny antibiotikafamilj är unik. 
Satsningen svarar upp mot något som hit-
tills saknats: finansiering för att i samarbete 
ta fram det nya läkemedel som så inner-
ligt behövs för att kunna hantera infek-
tionssjukdomar i framtiden, säger Anders 
Karlén, en av två vetenskapliga koordinato-
rer i projektet.

Uppsala universitet har en central roll 
i den läkemedelsplattform som ska ta ett 
antal molekyler genom hela utvecklings-
kedjan och förhoppningsvis fram till en ny 
läkemedelskandidat som testas i människa. 
Det sexåriga projektet heter ENABLE (Eu-
ropean Gram Negative Antibacterial Engine) 
och har en finansiering på drygt 750 miljo-
ner kronor.

I konsortiet ingår sammanlagt 32 parter 
vilka inkluderar universitet, bioteknikin-
dustri och läkemedelsbolag. En betydande 
del av verksamheten kommer att finnas vid 
Uppsala universitet.  n

Läs mer: www.krus.nu
Barbro Westerholm, politiker, läkare och forskare.
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ALUMNPROFILEN

– JAG STÄLLER INTE UPP PÅ NÅGOT PERSONPORTRÄTT, OKEJ! Få jour-
nalister frågar mig om världen, men sedan jag blev kändis har jag fastnat i 
personporträtthelvetet. Media är verkningslöst som läromedel om fokus är på 
läraren.

Hans Rosling har uppenbart fått nog av sin roll som den svenska universi-
tetsvärldens omslagspojke. Men missta inte frustrationen för uppgivenhet. Kaf-
fet skvätter när vår tids kanske främste folkbildare dundrar näven i bordet. Att 
han snart ska kliva upp på aulans scen som hedersdoktor vid sitt Alma mater, 
Uppsala universitet, är inget som dämpar arbetsglädjen, tvärtom.

– Titeln inkluderar inte rätten att arbeta vid Uppsala universitet, men jag 
tänker positivt och tolkar den som en kompensation för att jag aldrig fick chan-
sen att tävla om en anställning i Uppsala. Istället tvingades jag pendla till Solna 
i 20 år.

Nej, Hans Rosling är definitivt ingen vän av akademiska traditioner. Som 
ung Uppsalastudent var han den förste studentrepresentanten i konsistoriet 
men besökte aldrig nationerna. 

– Jag provoceras till denna dag av akademiskt formellt och gammaldags 
navelskåderi.

1975 TAR HANS ROSLING läkarexamen vid Uppsala universitet. Yrket för 
honom och hustrun Agneta till Moçambique där de, sida vid sida, upptäcker 
förlamningssjukdomen konzo som drabbar landsbygdens fattiga och senare ut-
gör grund för Hans doktorandstudier. 

Tillbaka i Sverige tar Hans Rosling initiativ till Läkare utan gränsers Sveri-
gesektion och startar kursen Människan och naturen vid Uppsala universitet. 
1997 flyttar han skrivbordet till Karolinska Institutet och tjänsten som profes-
sor. Åtta år senare grundar han tillsammans med sonen Ola och sonhustrun 
Anna Gapminder, en stiftelse som utvecklar mjukvaran Trendalyzer i syfte att 
åskådliggöra statistisk utveckling över tid.

– Vi kan inte längre dela in världen i enbart två sorters länder: u- och i-län-
der. I dag befinner sig den stora majoriteten nationer i en socioekonomisk mitt-
fåra, med de rikaste och fattigaste på respektive sida. Men förbättringarna sker 
snabbare än vi svenskar uppdaterar oss. Gapminder och Novus testade nyligen 
allmänhetens kunskap om andelen vaccinerade barn, läskunniga vuxna och 
antalet barn per kvinna. Svaren påminner mer om Tintins verklighet än vår 
egen och resultaten är ofta sämre än slumpen. Problemet är alltså inte brist på 
kunskap, utan en aktivt upprätthållen okunskap.

GAPMINDER BÖRJAR SNART PRODUCERA och sprida information om vår 
planet. Genomslagskraften är enorm. 2012 utnämner TIME magazine Hans 
Rosling till en av världens 100 mest inflytelserika. Dagen innan vårt möte höjer 
IT-miljardären Bill Gates Hans till skyarna. Det tycks bara finnas en person som 
inte låter sig imponeras: Hans Rosling.

– Målet var aldrig berömmelse. Målet är att öka allmänhetens grundläggan-
de kunskap om hur världen ser ut och där har Gapminder misslyckats, hittills. 
Och så länge alla, från professorer till högstadieelever, lever i ignorans om dessa 
stora förändringar jobbar jag vidare. Gapminder har nyligen börjat utveckla 
appar som ska rymma specifika teman om länder, regioner och världen. Här-
omdagen publicerade vi en video som visar hur minskad barnadödlighet hejdar 
befolkningsökningen, titta här ska du få se!

HANS ROSLING

Ålder: 65 år
Titel: ”Edutainer” och styrelseordförande i Gapminder
Bor: Radhus i Flogsta (Uppsala)
Favoritplats i Uppsala: Se Bor
Favoritnation: Besökte aldrig en nation
En person jag vill möta: Alla högstadieelever 
och berätta för dem hur världen ser ut
En ledig dag: Leker jag med mina barnbarn

Han vill rita om kartan
– Jag struntar i vad folk 

gör med kunskapen, men 
vi måste alla lära oss det 
mest grundläggande om 
hur världen är om vi ska 

kunna leva i den. I dag 
bär de flesta ännu på en 
bild som stämmer bättre 

med Tintins verklighet.
Möt Hans Rosling, 

hedersdoktorn som vill 
visa oss vår nya värld.

PLÖTSLIGT BÖRJAR HANS med några snabba streck i mitt anteckningsblock 
visa att antalet barn på jorden redan slutat öka och att den snabba befolknings-
tillväxten upphör under detta sekel. Guidad av Hans Roslings lika karaktäris-
tiska som engagerade förklaringar är jag snart övertygad, det här kan världen 
fixa! Men, slår det mig plötsligt, vad ska jag egentligen göra med min nyvunna 
kunskap?

– Det struntar väl jag i, flinar Hans. De som skapade tunnelbanekartan i 
London gjorde det för att resenärerna skulle förstå systemet, de brydde sig inte 
om vart du åker. Jag vill ge dig en karta till världen. Hur du använder den är din 
ensak, men i min värld är kunskap grunden för varje väl fungerande samhälle, 
företag och demokrati.  n

De som skapade tunnelbane-
kartan i London gjorde det för att 
resenärerna skulle förstå systemet, 
de brydde sig inte om vart du åker.

Nyblivne hedersdoktorn Hans Rosling, med 
hustrun Agneta, vid vinterpromotionen 2014.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Hans Rosling vill öka allmänhetens 
kunskap om hur världen ser ut.
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Lyft för personarkiv
PARET Greta och Ulf Renborg har testa-
menterat 12,5 miljoner till Uppsala uni-
versitetsbibliotek. Den nyinrättade Greta 
Renborgs fond ska användas för särskilda 
satsningar på personarkiv vid handskrifts- 
och musikenheten. Greta Renborg var en 
färgstark bibliotekarie och debattör. Hen-

KORT & GOTT

UNDER SOMMAREN fylls Thunbergs 
Orangeriet i Botaniska trädgården av 
blomsterinstallationer. Verken skapas på 
plats i juni av sju inbjudna japanska konst-
närer. Utställningen är världsunik genom 
att traditionell Ikebana från de högt ak-
tade skolorna Ikenobo och Ohara visas 

Bergman inspirerar
UPPSALA UNIVERSITET Campus Got-
land inleder ett utbildnings- och forsknings-
samarbete med Stiftelsen Bergmangårdarna 
på Fårö. Målet är att utveckla nya utbild-
ningar och stimulera nya forskningssam-
arbeten relaterade till estetik, film, konst, 
litteratur och tolkningsteorier. 

– Vi ser en stor potential för nya initiativ 
inom både forskning och utbildning. Bland 
idéerna finns till exempel en internationell 
masterkurs med inriktning på Bergmans 
filmkonst, säger Olle Jansson, rektorsråd vid 
Campus Gotland.

Stiftelsen, som förvaltar Ingemar Berg-
mans filmiska ”hemmiljö”, den så kallade 
Fårömiljön, har sökt en samarbetspart för 
att skapa en uthållig miljö för konstnärer 
och forskare. Genom samarbetet kommer 
fastigheterna att tillgängliggöras för semina-
rier, kurser och för forskare. Stiftelsen ställer 
också Bergmans bibliotek och sin kunskap 
till förfogande för forskning som utvecklas 
genom samarbetet.  n

Möte med Japan
KÖREN HEIMAT CHOIR från Kyoto uni-
versitet besökte Uppsala och Stockholm i 
mars. Konsertens namn var Nakama, som 
betyder vän på japanska, och vänner är just 
vad medlemmarna i Heimat Choir och 
uni versitetsorkestern Akademiska kapellet 
är. De träffades i höstas då kapellet gjorde 
en bejublad turné till Kyoto i Japan. Mu-
siken som framfördes vid konserterna var 
en blandning av främst skandinavisk och 
japansk musik, med musik ur bl.a. Madame 
Butterfly (Puccini), europeisk premiär av 
The light is here (Kinoshita) samt Vårnatt 
(Stenhammar) på japanska. Uppsala univer-
sitets dramatiska kör medverkade också.  n

Växter blir konst i Botan
tillsammans med samtida japansk konst 
inspirerad av växtvärldens mångfald. Väx-
ter från den svenska naturen och Uppsa-
la linneanska trädgårdar kombineras med 
snittblommor, planterade växter, stenar, 
rötter och grenar. Utställningen visas 14 
juni–14 september.  n

Donatorn och bibliotekarien Greta Renborg på uppdrag i Iowa 1953.

– JAG HAR JOBBAT i tolv år som trollkarl och 
de sista sex åren har jag uppträtt mycket utom-
lands på kongresser, festivaler och shower. Nu vill 
jag ta hem det här till Sverige och till min hem-
stad Uppsala. Det kommer att bli absolut världs-
klass, jag har inspirerats av de främsta scenerna i 
världen, säger Johan Ståhl.

Är det något särskilt man inte ska missa?

– Vi har en världsunik show med en kille från 
Chile som gör magi för blinda. Trolleri är ju an-
nars mest förknippat med syn, men här får alla 
ögonbindel och en låda vid benen. Magikern sä-
ger sedan åt publiken att känna i lådan och så 
sker magin i deras händer!

– Här finns också chans att se den regerande 
världsmästaren i Sydkorea och en ståuppkomi-
ker från komediserien Seinfeld som reser hit från 
Los Angeles. Totalt kommer 56 artister från fyra 
världsdelar.

Hur lärde du dig att trolla?

– Det finns egentligen ingen utbildning i 
trolleri. För mig började det med att en barn-
domsvän lärde mig att trolla bort en femkrona 
och på den vägen är det. 

– Man får läsa böcker, gå på kongresser och 
prova på kolleger. Sedan får man testa på publi-
ken om ett trick går hem. Magi sker ju i åskådar-
nas huvuden och inte i händerna. Allt bygger på 
hur åskådarna uppfattar det som sker.

Några höjdpunkter under karriären?

– Jag har vunnit första pris i Las Vegas och jag 
har en stående inbjudan på Magic Castle hotel i 
Hollywood. När jag vill kan jag åka dit och upp-
träda och det brukar bli en gång om året. Totalt 
har jag gjort 122 föreställningar där.

– I höstas hamnade jag på omslaget till värl-
dens första trollerimagasin, det är lite som att 
vara fotograf och hamna på omslaget på National 
Geographic.

Har du haft nytta av dina studier i ekonomi och 
marknadsföring?

– Absolut! Det är inget jag direkt har jobbat 
med, jag har aldrig varit ekonom, men det är nå-
got som jag kan implementera varje dag i mitt 
yrke. Kanske framför allt det akademiska, kritiska 
tänkandet som hjälper mig att få struktur i stora 
projekt som det här.  n

ANNICA HULTH

”Magi sker i åskådarnas huvuden”

4 FRÅGOR
till Johan Ståhl som studerade 

ekonomi och marknadsföring i tre 
år vid Uppsala universitet. Sedan 

blev han trollkarl på heltid och har 
uppträtt över hela världen. Nu vill 

han bjuda Uppsala på en magi- 
och humorfestival i världsklass – 

Uppsala Magic and Comedy 
25–27 april.

För mig började 
det med att en 

barndomsvän lärde 
mig att trolla bort 

en femkrona och 
på den vägen 

är det. Blomsterinstallation av den japanske konstnären Takaya.

nes fond får stor betydelse för kännedomen 
och utnyttjandet av personhistoriska sam-
lingar genom att en tjänst som Greta Ren-
borg-bibliotekarie inrättas med uppgift att 
arbeta med personarkiv, både i Uppsala och 
nationellt.  n
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JUST NU PÅGÅR en ombyggnad av Evo-
lutionsmuseets lokaler på Villavägen. I som-
mar flyttar Museum Gustavianum in här 
med krukor från Asine, hjälmar från båtgra-
varna i Valsgärde, mumier från Egypten och 
så förstås en utsökt virkad spets som tillhör 
det underbara Augsburgska konstskåpet. 

Uppsala universitet har verkligen maka-
lösa samlingar. Här finns hundratusentals 
föremål från olika tidsepoker och kulturer, 
till exempel Uppsalas egen moderna veten-
skapshistoria. En liten del har vi ställt ut på 
våra egna museer – Evolutionsmuseet, Gus-
tavianum och Carolina Rediviva. I univer-
sitetshuset kan man besöka vårt eget fan-
tastiska myntkabinett, och på slottet visar 
vi delar av vår konst, den näst största sam-
lingen av tidigmodern konst i Sverige (bara 
Nationalmuseum har en större).

För mig som är historiker är det själv-
klart att vi inom alla ämnen och discipliner 
behöver förstå hur det förflutna påverkar 
vad vi tänker och gör idag. På det sättet blir 
föremålen i samlingarna en länk till den ve-
tenskapliga utvecklingen vid universitetet. 

Mumier och virkad spets är en resurs

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Att föremålen nu flyttar till en central plats 
i staden innebär att universitetets samlingar 
ska kunna användas som en infrastrukturell 
resurs för utbildning och forskning. 

Gustavianum har samarbetat med lärare 
från olika vetenskapsområden tidigare, och 
för ämnen som arkeologi och konstveten-
skap ligger samlingarna lite närmare än för 
många andra. Men för de allra flesta forska-
re, lärare och studenter vid vårt universitet 
är den här resursen okänd. 

Rätt använt kan det materiella kulturar-
vet ge oväntade tvärvetenskapliga koppling-
ar. Det kan till exempel vara när avancerad 
materialteknisk forskning blir en resurs för 
be varande, som i projektet kring skeppet 
Vasas stödvagga, eller när DNA-analyser av 
arkeologiskt material ger helt nya insikter 
om förmänniskornas rörelsemönster och 
familjebildning. 

Vi kommer att öppna samlingarna igen 
hösten 2014, så att lärare och forskare vid 
universitetet ska upptäcka nya sätt att arbe-
ta tillsammans med oss. Välkomna!  n

Rätt använt 
kan det 

materiella 
kulturarvet 

ge oväntade 
tvärvetenskapliga 

kopplingar.

MARIKA HEDIN
Museichef Museum Gustavianum

Sista ordet


