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I KÄLLAREN PÅ EVOLUTIONSBIOLOGISKT CENTRUM i Uppsala gjordes 
för några år sedan ett sensationellt fynd. I en ouppackad låda från 1920-talet 
hittades en tand som visade sig komma från en förhistorisk människa – den så 
kallade Pekingmänniskan. 

Det är ett talande ett exempel på vad som går att hitta i Uppsala universi-
tets rika samlingar. Här finns föremål från hela världen. De har kommit till oss 
genom donationer, genom att forskare hämtat hem dem och som krigsbyten 
skänkta av maktens företrädare. Viktiga pusselbitar i andra kulturers historia 
finns bevarad hos oss. Gemensamt för alla föremålen är att de hjälper oss att 
förstå människans utveckling. Vår uppgift som universitet är att använda före-
målen i forskningen och undervisningen, men också att visa upp våra samlingar 
för besökare för att bidra till diskussion och kunskap. 

Vissa föremål har extra stort symbolvärde och skapar debatt. Delar av våra 
samlingar har getts tillbaka till dem som egentligen har större äganderätt än vi. 
Det har ibland rört sig om ting som har kommit till oss på så mörka stigar att 
vi inte längre kan ta ansvar för att bevara dem hos oss. I början av sommaren 
återlämnades till exempel tio skallar till Franska Polynesien under en särskild 
ceremoni. Det innebar ett viktigt avslut på en komplicerad historia. 

Jag är stolt över universitetets kulturella arv, våra samlingar och hur vi för-
valtar dem. Sedan ett år tillbaka har föremålen blivit mer tillgängliga för fors-
kare, lärare och studenter. I det här numret av Nya Horisonter kan ni läsa om 
ett projekt där textilier från en vikingatida båtgrav i Valsgärde undersöks med 
modern DNA-teknik. Det är ett exempel på att samlingarna fortsätter att ge 
ny kunskap. 

Men kulturarv är mycket mer än bara föremål. Vi är också en bärare av 
kultur genom alla våra medarbetare och studenter – alla de som finns inom 
universitetet idag, alla de som varit före oss och de som kommer efter. Vi har 
ett arv att förvalta och en kultur att värna och diskutera. Så lever vårt kulturarv 
vidare.  n

Eva Åkesson, rektor
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Annica Hulth, redaktör
annica.hulth@uadm.uu.se

Grogrund för nya idéer

Kulturvård lönar sig. 4 Populär matteskola. 32
Hur kan historiska byggnader 

främja innovationskraften?
Här samlas 8–11-åringar 

som gillar att tänka till.

Modell av tarmen. 24 Alumner i världen. 36 Plats på scen. 38

VAD ÄR EGENTLIGEN KREATIVITET och hur uppstår den? Det vet nog ingen, men helt 
klart är att den smittar. Och att platsen, själva omgivningen, har stor betydelse. I det här 
numret av Nya Horisonter berättar vi om hur kulturarv och kulturmiljöer kan få nytt liv och 
leda till nya idéer och innovationer.

Vi berättar också om hur den nya tekniken förändrar stadslivet i en grönare riktning. I ett 
nytt projekt som startar nu i höst ska sensorer placeras ut i Uppsala för att mäta luftkvalitet 
och trafikpuls.

Som vanligt blir det en hel del smakprov på aktuell forskning men också exempel på hur 
forskningen når utanför universitetets väggar – i matteskolan för barn på Ångströmlaborato-
riet och på utbildningen om mänskliga rättigheter för statsanställda i hela Sverige.

I höst testar vi två nya sätt att nå ut med forskning. I nya Forskarpodden kan du lyssna 
på aktuella forskare vid Uppsala universitet inom till exempel nanoteknologi, islam och 
astronomi. Dessutom startar det digitala nyhetsbrevet Horisont Uppsala. Se sista sidan!  n
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KULTUR 
som driver 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

TEMA: KULTURARV

Det lönar sig att vårda kulturmiljöer, visar forsk-
ningen. Det stärker innovationskraft, tillväxt och 
hållbar utveckling. Men då räcker det inte att 
renovera historiska byggnader. 

Hansestaden Visby, den del av staden som ryms innanför ringmuren, utsågs år 1995 till världsarv av UNESCO.
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– IDAG ÄR VI BRA PÅ att vårda kulturmiljöer 
och renovera historiska byggnader. Men vi behö-
ver bli bättre på att använda dem, säger Christer 
Gustafsson, professor i kulturvård vid Uppsala 
universitetet.

I samarbete med italienska kulturekonomer 
och matematiker har han tagit fram en modell 
för att räkna ut hur kultursatsningar kan få störst 
effekt och främja samhällsutvecklingen. 

– På så vis blir restaurering av byggnader inte 
bara en kostnad utan också en investering – för 
ju rikare kulturliv desto större chans att det blir 
en innovativ miljö för företagare, säger Christer 
Gustafsson. 

Han har sitt kontor på Campus Gotland i 
Visby, men är ofta på resande fot. Intresset för 
hans forskning är stort världen över. Till exempel 
i Kina, Indonesien eller Bryssel, där han deltagit i 
arbetet med EU:s agenda för kulturarvsforskning 
– Getting cultural heritage to work for Europe – till-
sammans andra experter på området. 

I rapporten ges exempel på lyckade projekt där 
man har rustat kulturmiljöer och gett dem nytt liv, 
vilket också resulterat i nya arbetstillfällen.

Christer Gustafsson anlitas 
ofta som expert i kulturvård, till 
exempel av EU-kommissionen.

Det här är ett helt nytt sätt att tänka, enligt 
Christer Gustafsson. Han var tidigare landsanti-
kvarie i Halland och satsade stort på att renovera 
och rusta upp kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader genom att utbilda arbetslösa byggnadsar-
betare i kulturvård. I byggnaderna kunde sedan 
företag flytta in.

– Projektet blev så framgångsrikt att vi fick 
exportera det till resten av Europa och det blev 
nominerat till världens bästa hållbar utvecklings-
projekt av FN, berättar Christer Gustafsson.

Den här typen av samhällsplanering kräver 
att representanter för byggbranschen sitter runt 
samma bord som kulturvårdare, politiker och nä-
ringslivsfolk. Nästa steg är att hitta den optimala 
användningen för byggnaderna. 

– Vi sökte samarbetspartners som kunde ana-
lysera potentialen för kulturell tillväxt. Idén var 
att koppla ihop vårt projekt med någon som 
hade analysmetoden. Vilka projekt har störst po-
tential för regional hållbar utveckling?

Han vände sig till professor Pier Luigi Sacco, 
som är en av världens ledande kulturekonomer. 
Enligt honom har kultur fått en allt större be-

… ju rikare kulturliv 
desto större chans att 
det blir en innovativ 
miljö för företagare.

KULTURDRIVEN TILLVÄXT 

… i Venedig
I studier av Veneto-regionen i norra Italien kom Sacco 
och hans kollegor fram till att förutsättningar för 
eko nomisk tillväxt inte fanns i staden Venedig utan i 
andra områden i regionen. Venedig är idag mer som 
en ”nöjespark” för tillresta turister. Även om några av 
världens mest uppmärksammade kulturevenemang 
äger rum i Venedig, verkar det inte som konstnärernas, 
arkitekternas och filmmakarnas kreativitet spiller över 
på det lokala näringslivet. På andra orter i regionen 
fann de däremot sådana samband.

… i Halland
I projektet Kreativa Kraftfält (2012–2014) kartlades 
först Hallands och därefter Skaraborgs kulturella 
resurser – kulturaktiviteter, verksamheter, konstnärer, 
musiker och kulturlokaler. Med hjälp av matematiska 
modeller bearbetades det insamlade materialet tillsam-
mans med socioekonomiska data. Resultatet visas som 
”kreativa kraftfält”, där man kan se var kultur har störst 
påverkan på regional utveckling. I särskilda grafer kan 
man även se relationen mellan olika kulturaktiviteter 
och socioekonomisk statistik.
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FORTS.

KULTUR 
som driver utveckling

tydelse som motor i samhällsutvecklingen och 
är en viktig faktor för att skapa framtidens jobb. 
Han har också utvecklat en analysmetod för att 
avgöra var i en region kultursatsningar kan få bäst 
effekt. 

– Vi började samarbeta, enligt principen min 
forskning handlar om byggnaderna och din om 
verksamheterna. Vi skojade och sa ”jag har loka-
lerna och du har innehållet”. Nu har vi hållit på i 
snart tio år, säger Christer Gustafsson.

Sacco studerar kulturens roll för innovations-
driven regional utveckling. Till exempel har han 
hittat samband mellan aktivt deltagande i kul-
turaktiviteter och innovationskraft. Regioner el-
ler företag som har högt deltagande i kulturakti-
viteter har också utvecklat stor innovationskraft.

– Två exempel på det är Apple och Google, 
som satsar mycket på kultur. Det finns också 
klusterteorier som visar det här, säger Christer 
Gustafsson.

METODEN UTVECKLADES ytterligare av ma-
tematikern Massimo Buscema som gör algorit-
mer för att visa hur olika fenomen sprider sig, 
till exempel epidemier. En sådan algoritm kunde 
användas även i det här fallet.

– Vi samlade mängder av data om kulturak-
tiviteter och samkörde dem med all tillgänglig 
socioekonomisk statistik. Vi har sett att i de om-
råden där kulturen har störst utrymme är den 
regionala utvecklingen som starkast.

Parallellt med dessa studier har forskarna un-
dersökt var aktörerna helst vill bedriva verksam-
het. 

– I våra studier har vi sett att de flesta inn-
ovationsbenägna företag gärna vill utveckla sin 
verksamhet i äldre bebyggelse. Det är den vikti-

gaste enskilda faktorn, inte skattetryck eller när-
heten till kunder som man skulle kunna tro, säger 
Christer Gustafsson och fortsätter entusiastiskt:

– Det här är ett helt nytt sätt att tänka. Kul-
turvård handlar inte bara om historia och kultur-
historiska värden utan hur man kan bygga platt-
form för en innovationsdriven utveckling.

Idag används metoden i Halland och Västra 
Götaland. Det finns också intresse på Gotland 
och i Mälardalsregionen. 

Metoden ger nytt underlag till beslutsfatta-
re och politiker och öppnar nya möjligheter till 
finansiering till exempel när industriområden 
ställs om och gamla köpcentrum överges. Det 
innebär en ny situation för kulturvårdare, menar 
Christer Gustafsson: 

– De är ofta utbildade i att argumentera för 
kulturhistoriska värden i en ombyggnadssitua-
tion, men nu räcker det inte med kunskap om 
hantverksmetoder och material. De behöver ut-
veckla kompetens i regional utveckling och hur 
man utifrån ett proaktivt förhållningssätt skaffar 
resurser.

UTVECKLINGEN MÄRKS i EU:s agenda för 
kulturarvsforskning. Den ska ligga till grund för 
framtida satsningar inom ramprogrammet för 
forskning och innovation Horizon 2020 och 
innebär också en ny inriktning. 

– Från EU:s sida är det väldigt tydligt att nå-
got nytt behöver göras. Europa befinner sig i en 
politisk kris och en finanskris. Det har skett en 
förskjutning från det kulturhistoriska värdet till 
en mer samhällsorienterad policy som också tar 
upp demokratifrågor, som ”Vem tillhör ett kul-
turarv?” 

Kulturarv har idag ett stort globalt värde. Ef-
ter jordbävningen i Nepal rapporterade medi-
erna hur många världsarv som hade förstörts. I 
inbördeskrig har kulturarvet blivit måltavlor, till 
exempel i Syrien där IS skändar kulturminnen 
med stort symboliskt värde.

– Vi fick i uppdrag att ta fram EU:s nya strate-
gi i en tid där världen och Europa förändras, säger 
Christer Gustafsson.

Han har själv nyss fått forskningsmedel från 
EU till det treåriga projektet Changes, som be-
drivs i samarbete med forskare i från Leuven i 
Belgien, Delft i Nederländerna och Milano i Ita-
lien.

– Deltagandet i sådana EU-projekt ger viktig 
input till institutionen och bidrar till en bättre 
forskningsmiljö och utbildningsmiljö. Vi får di-
rekt input i hur forskningspolitiken och kultur-
arvspolitiken bedrivs inom EU.   n

Från EU:s sida 
är det väldigt 

tydligt att något 
nytt behöver göras.

Bild från karnevalen i Venedig, som är en av de städer 
som har studerats av Sacco.
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ATT VÅRDA KULTURARVET betyder inte 
bara att ta hand om gamla byggnader som sedan 
kan besökas av turister. Akram Ijlas vision är att 
Visby ska vara fullt av liv året om, inte bara under 
sommaren.

– Vi forskare oroar oss för den sociala hållbar-
heten när städerna är till för turisterna och inte 
för sin befolkning. Hur kan vi skapa hållbara kul-
turarvsstäder där stadens invånare är en del av 
utvecklingen?

Akram Ijla kommer från Gaza i Palestina, där 
han är lektor vid Al-Azhar University. Mitt i ett 
konfliktområde arbetar han för att bevara det pa-
lestinska kulturarvet. 

– Fast kulturarv tillhör inte ett land utan hela 
mänskligheten. De historiska lämningarna berät-
tar om en tid då olika civilisationer kunde sam-
existera i tolerans och fred. 

I september förra året kom han till Visby, ge-
nom ett Erasmus Mundusstipendium, och har 
gjort en studie där han jämför världsarvsstäderna 
Visby och Betlehem. Båda städerna har gott om 
historiska byggnader och är välbesökta turistmål, 
men de delar problemet att de överges av lokal-
befolkningen. 

I BETLEHEM har de välbeställda lämnat cen-
trum och byggt hus i utkanten av staden. I Visby 
flyttar gotlänningarna ut på sommaren och hyr 
ut sina lägenheter till turister. Även på vintern 
är det många sommarbostäder som står tomma 
i centrala Visby.

– Vi behöver ta hit turister som får uppleva 
något tillsammans med gotlänningarna och inte 
bara välkomnas som besökare i en temapark. Vi 
behöver hitta en balans mellan ekonomi, miljö 
och sociala hänsyn.

Hur gör man bäst detta?
– Vi behöver politikernas stöd i den här ut-

vecklingen. De måste stödja en hållbar plan för 
Visby som en del av det historiska Gotland och 
hur den gamla staden kan vara levande hela året.

Vi behöver 
hitta en balans 
mellan ekonomi, 
miljö och sociala 
hänsyn.

Akram Ijla har hunnit uppleva flera olika län-
der och universitet sedan han utbildade sig till 
arkitekt i Gaza. Masterexamen tog han i London 
och doktorsexamen i Cleveland. Något han är 
nöjd med såhär i efterhand.

– När jag kom tillbaka började jag undervisa 
mina studenter, kolleger och grannar om värde-
ringar i västerländska samhällen.

Med kollegorna Tor Broström och Christer 
Gustafsson planerar han ett utbildningsprogram, 
i samarbete med Sharjah University i Dubai och 
organisationen ICCROM, som skyddar kultur-
minnen över hela världen.

– Det handlar inte bara om utbildning utan 
om att bygga förståelse och broar mellan kul-
turer.  n

Akram Ijla kommer från Gaza i Palestina men har utbildat sig i England och USA.

Världsarv är inte
bara for turister
Vägen från Betlehem till Visby är lång, men Akram Ijla ser många 
likheter. Han är gästforskare i Visby, vid institutionen för konstve-
tenskap, och har jämfört de två världsarvsstäderna.

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
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I ETT FORSKNINGSPROJEKT vid Uppsala 
universitet sommaren 2014 undersöktes vad 
drygt hundra svenska turister planerade att göra 
under sitt besök i Uppsala och vad de faktiskt i 
slutändan gjorde. Turistnäringen vet förhållan-
devis mycket om internationella turister men 
väldigt lite om svenska turisters behov och öns-
kemål. Att öka kunskapen om svenska turister är 
intressant eftersom de är mångfalt fler än inter-
nationella besökare.

Turisterna fick svara på en enkät om sina pla-
ner och sedan ladda ner en app till mobiltelefo-
nen. Via appen har sedan forskarna kunnat följa 
hur turisterna i praktiken har rört sig.

 – Intressant är att de flesta går runt olika 
byggnader och kulturarv men de går inte in. Det 
gäller Carolina Rediviva, Museum Gustavianum, 
Uppsala domkyrka och Uppsala slott, säger Sa-
bine Gebert Persson, lektor i marknadsföring vid 
företagsekonomiska institutionen.

 Men det finns också ett historie- och kultur-

intresse. En del av turisterna skrev att de besökte 
Uppsala för att få se mer av historien.

 – Men det är inte så besöksvänligt på de här 
olika platserna och det saknas ofta information 
som på olika sätt förmedlar ett sammanhang och 
kan väcka intresset. Turisten måste ofta ha egen 
kunskap för att veta vad som finns att se och var-
för olika platser är intressanta, säger Sabine Ge-
bert Persson.

Forskningsprojektet sommaren 2014 var en 
metodutveckling. Nu går arbetet vidare med att 
konkretisera forskningen för att på olika sätt kun-
na dra nytta av metoden och resultaten.

– Nästa steg blir att skapa underlag över vad 
turister kan vara intresserade av och hur man kan 
göra platser mer intressanta, säger Karin Ågren, 
forskare vid ekonomisk-historiska institutionen.

– Vi vill hitta olika metoder för att förmedla 
kunskap och väcka intresse via bland annat smar-
ta telefoner, säger Sabine Gebert Persson.

 Forskargruppen bakom projektet har därför 
startat ett samarbete med olika besöksmål och 
forskare i Uppsala, Italien, England, Belgien och 
Polen. Tillsammans har de ansökt om forsknings-
medel från EU där en del av projektet är att 
utveckla olika metoder och prova dem på olika 
typer av användare. Metoderna ska sedan kunna 
användas av till exempel turistnäringen eller i ut-
bildningssyfte.  n

T E X T :  A N D E R S  B E R N D T  F OTO :  D AV I D  N AY L O R

TEMA: KULTURARV

Ny forskning visar att turister går till 
och runt olika kulturarv och museer. 

Däremot går de sällan in.

Domkyrkan lockar men 
det är få som går in.

I turistens fotspår

Vi vill hitta olika 
metoder för att 

förmedla kunskap 
och väcka intresse 

via bland annat 
smarta telefoner.
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lingar ska fungera som en infrastruktur för både 
forskning och utbildning. I lokalerna finns arbets-
bord och seminarierum för den som vill studera 
materialet. Det är öppet och bemannat på kon-
torstid året runt.

Marika Hedin välkomnar besök från forskare, 
även om det kan bli diskussioner om vad som 
får göras med historiska material i vetenskapens 
namn.

– Den första principen är ju att bevara, samti-
digt som en del analyser delvis förstör materialet. 
Därför behöver vi ett tydligt regelverk.

Just nu bedrivs till exempel forskning på den 
arkeologiska samlingen från Valsgärde med unika 
fynd från vikingatiden. (Se artikel på nästa sida.)

– Vi har ett helt magnifikt kulturarv och jag 
hoppas att det kommer att användas mycket mer 
framöver och med nya infallsvinklar, säger Mari-
ka Hedin.  n

Läs mer på nästa sida!

Förra året flyttade universitetets samlingar 
in i nyrenoverade lokaler där de blev mer till-
gängliga för forskare och lärare.

I samlingarna finns till exempel 
egyptiska föremål från Nubien 
(ovan), stenåldersyxor (nedan), och 
keramik från Asine (nedan, vänster).

Gamla ting 
– en resurs for forskare

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

– SAMLINGARNA ska vara en infrastruktur för 
både forskning och utbildning, säger Marika He-
din, chef för museum Gustavianum. 

Bottenplanet och källaren i Evolutionsmuse-
ets hus på Villavägen har fyllts med föremål ur 
universitetets samlingar. På plats fanns redan de 
paleontologiska samlingarna och den stor växt- 
och djursamlingen.

Nu har allt utom konst- och myntsamlingarna 
samlats på samma ställe. Här finns till exempel 
arkeologiska fynd och vetenskapliga instrument. 
Även de anatomiska samlingarna, med skelettde-
lar från olika delar av världen, finns här bakom 
låsta dörrar. 

– Vissa delar av samlingarna är kontroversiella 
och etiskt utmanande och vi håller oss till inter-
nationella riktlinjer för hur de får tillgängliggöras. 
Det är känsliga avvägningar och bra att vi utifrån 
vår museibakgrund hanterar dem, säger Marika 
Hedin.

Flytten till EBC är en del av Museum Gus-
tavianums nya uppdrag, att universitetets sam-
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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

TEMA: KULTURARV

Överraskande fynd 
om vikingarnas kläder

Vikingarnas stormän 
var klädda som central-
asiatiska kungar. Det är 
ett av de mest fascinerande 
resultaten av den nya 
genomgången av material 
från båtgravarna i Vals-
gärde utanför Uppsala.

I en vikingatida båtgrav från Gamla Uppsala 
finns en människofigur i samma typ av dräkt 
som de begravda kvinnorna bar.
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SIDENETS VÄG TILL VALSGÄRDE

Olika egenskaper hos sidentygerna visar 
varifrån tygerna kommer. Silkestrådarna från 
silkesmaskarnas kokonger utvinns på olika sätt 
i de olika silkesproducerande områdena och 
trådar vävs till tyg på olika sätt i Kina 
och Mellanöstern. 
Platsen där vikingarna köpte tyget var med 
största sannolikhet ett område som då kallades 
Sogdiana, i Centralasien öster om Kaspiska 
havet. Sogdierna var ett framstående handels-
folk som hade kontakter både med Kina och 
Europa. I deras område möttes den kinesiska 
sidenkulturen och den gamla persiska. 
Sogdierna hade också egen sidenproduktion.
Vikingarna kom i kontakt med sogdierna ge-
nom att färdas längs floden Volga, över Kaspiska 
havet och vidare öster om dess södra strand.

VID VALSGÄRDE strax norr om Gam-
la Uppsala finns ett gravfält med båtgravar 
som varit känt i nästan hundra år. I samband 
med att universitetets arkeologiska sam-
lingar från Valsgärde flyttades in till Evolu-
tionsbiologiskt centrum, EBC, i Uppsala fick 
Annika Larsson en möjlighet att gå igenom 
dem. Hon är doktor i textilarkeologi vid 
Uppsala universitet och hittade då många 
ovanligt välbevarade rester av färgglada si-
dentyger med sofistikerade mönster.

– Sidentygerna i gravarna påminner om 
ett ryskt dräktfynd, där mönstret förestäl-
ler en persisk kung på åsnejakt, säger hon. 
Vikingarna i Gamla Uppsala och hövding-
arna i Valsgärde begravdes i sådana persiskt 
inspirerade sidentyger, och även typiskt 
kinesiska siden. Det visar på vilka långväga 
kontakter de hade. De hade ett helt annat 
internationellt utbyte än många tänker sig. 

Hon och hennes medarbetare hittade 
också rester av de människor som begravts. 
Lämningarna kommer från 900-talet. 

– Det står ofta i läroböckerna att det inte 
finns några mänskliga kvarlevor där. Så oj, 
vad förvånade vi blev när vi hittade tänder 
och rester av skallar och andra ben.

SMÅ BITAR från skelettresterna var till-
räcklig välbevarade för att det skulle gå att 
extrahera DNA från dem. Annika Larsson 
kontaktade molekylärgenetikern Marie Al-
len och sedan dess har de arbetat med pro-
jektet tillsammans.

– Det är tacksamt att hitta rester av tän-
der och ben. Av dessa hårda material kan 
man slipa av det yttersta lagret så man får 
bort föroreningar med DNA från senare 
tider, säger Marie Allen, som är professor i 
rättsgenetik. 

– Men samtidigt är det inte alltid möjligt 
att få fram tillräckligt mycket DNA för att 
analysera från så gamla ben.

Båda forskarna är spända på vad 
DNA-analyserna ska ge. Med tanke på var 
tygerna kommer ifrån finns den fantasieg-
gande möjligheten att utbytet kanske inte 
bara bestod i vackra tyger, utan att någon 
av de begravda skulle kunna komma från 
österlandet.

– DNA-analyser kan idag användas för 
att ge en indikation om en individs ur-
sprung, säger Marie Allen. 

I EN VIKINGATIDA båtgrav i Gamla Upp-
sala har man också funnit ett föremål som 
avbildar en människofigur i samma typ av 
dräkt som de begravda kvinnorna bar. Det 
kan tyda på att dräkten i vikingarnas före-

ställningsvärld hade en viktig roll att spela 
i livet efter detta. Marie Allen hoppas att 
DNA-analyserna ska kunna tala om huru-
vida någon av de begravda i Valsgärde möj-
ligen var kvinna. 

Tyget vikingarna begravdes i kom fram-
för allt från ett område som hette Sogdia-
na, öster om Kaspiska havet. Inskränkte sig 
vikingarnas kontakter till att de reste till 
Sogdiana för att köpa tyg och andra han-
delsvaror, eller reste också sogdierna till vi-
kingarnas trakter för att handla?

– Det tas ofta för givet att det var vi 
som var där. Men så enkelt var det kanske 
inte, säger Annika Larsson. Åkte de hit och 
handlade? Fanns det mellanhänder? Det 
känns fantastiskt att med ett sådant här 
tvärvetenskapligt projekt ha möjlighet att 
hjälpa till att slå hål på myter och sätta frå-
gan på mer vetenskaplig grund.

EN VANLIG BILD av vikingar är att de gick 
klädda i grova, hemvävda ylletyger. Det 
stämmer nog i stor utsträckning när det 
gäller vardagskläderna. Men i rikare gravar 
finns i princip alltid kläder med siden.

Dessa sidentygers mönster har satt tu-
senåriga avtryck i den svenska kulturen.

– Många av de klassiska svenska hems-
löjdsmönstren har sitt ursprung i traditio-
nellt persiska mönster, säger Annika Lars-
son. Jag tycker det är jättehäftigt! Det är 
ytterligare ett exempel på att vikingen var 
en del i ett internationellt sammanhang, 
som hämtade influenser från hela den kän-
da världen och gjorde till en del av sin egen 
kultur. Sådan kunskap kan påverka hur vi 
tänker idag. Det där är en av mina drivkraf-
ter, att visa att det vi gräver fram ur histori-
en är viktigt och relevant idag.  n

Textilarkeologen Annika Larsson (t.v.) och molekylärgenetikern 
Marie Allen arbetar tillsammans med DNA-projektet.

Ovanligt välbevarade rester av sidentyg 
från Centralasien och Mellanöstern.
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– VI ÄR ALLA GANSKA LIKA över världen 
idag, det ser man när man reser. Om du vill träf-
fa människor som är annorlunda måste du resa i 
tiden och det är det absolut mest spännande jag 
kan tänka mig. Framtidsresor klarar vi inte idag 
men runinskrifter är som att resa tusen år bakåt 
i tiden. Det är vikingarnas egna ord som står på 
runstenarna. Vad vill de säga oss?

Henrik Williams är professor i nordiska språk 
och fokuserar bland annat på runor. Han har inte 
bara gjort nya tolkningar av runinskrifterna utan 
också fört in en social dimension i förståelsen av 
runtexter. I sin forskning har han kombinerat den 
etablerade forskningstraditionen med modern 
språkvetenskap.

 – Jag försöker utvinna budskapet ur till synes 
fattiga runinskrifter och det är en otrolig känsla 
att vara den första som förstår budskapet på tu-
sen år. Det finns inte en runsten jag inte kan prata 
om i timmar, säger Henrik Williams.

HAN HAR EN STOR PUBLIK. Hela 1 600 be-
sökare lyssnade på honom under en månadslång 
föreläsningsturné till nio delstater i USA våren 
2015.

 – Turnén var den första för att knyta kontakt 
med amerikanska bidragsgivare; runforskningen 
är i stort behov av finansiellt stöd. Men jag knöt 
också forskningskontakter och nu har jag många 
trådar att följa upp. En vision jag har är att locka 
fler – både svenskar och utländska turister – att 
lära känna runstenarna i Sverige.

 En runsten är inte bara en inskrift. De är våra 
första offentliga konstverk och samtidigt den ti-
dens multimedia. Inskriften står ristad inuti run-
djuret som slingrar sig runt stenen som en tavla. 
Stenen har valts med omsorg, den måste vara 
platt och jämn och klara att stå emot tidens tand. 
Runstenen är också placerad med stor omsorg i 
landskapet, den ska synas och gärna vara placerad 
vid någon av dåtidens knutpunkter. Namnen är 
också viktiga.

 – Vi har tråkiga namn du och jag, vi heter 
Anders och Henrik. På runstenarna finns 6 000 
personer nämnda vid namn och det är otroligt 

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

TEMA: KULTURARV

spännande namn som säger något om individer-
na. Det är en namnskatt som vi borde uppskatta 
mer. Blåkåre till exempel som betyder den med 
svart, krulligt hår, och Kåta betyder den glada. El-
ler öknamn som Otvagen.

 Runstenarna är också de första kristna doku-
menten i Norden och det var först med kristen-
domen som antalet runstenar exploderade. Vil-
ket inte är så konstigt, kyrkan behövde ett sätt att 
föra ut sitt budskap.

 – Titta på runstenarna. Kyrkan har fått ut sin 
logotyp korset överallt. Otroligt effektivt.

 På det sättet påminner runstenarna om da-
gens samhälle med logotyper och budskap runt 
omkring oss.

 – Den vanliga runstenen har oftast en nekro-
log och påminner mest om dagens dödsannons. 
Den största skillnaden är att i dödsannonsen står 
den som har dött först, men på runstenen står den 
som reste stenen först. Vi kanske har blivit mindre 
egoistiska på tusen år, skrattar Henrik Williams.
 
VI VET ATT VIKINGARNA var i norra Kanada 
men det har ännu inte gjorts några fynd av vi-
kingatida runor i Nordamerika. De fynd som har 
gjorts är boplatser.

Henrik 
Williams 
är en av 
världens 
ledande 

runologer 
och troligen 

mer känd 
utanför 

Sverige än 
inom landet. 

Han drar 
ofta en stor 

publik på sina 
föredrag 

utomlands 
om runor 

och vikingar.

Tusenåriga budskap 
HUGGNA I STEN
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FAKTA OM RUNINSKRIFTER

• Runor är bara vanliga skrivtecken, som våra bokstäver. De är inte symboler och inte magiska i sig.
• De är troligen inspirerade av latinska alfabetet under första århundradet e. Kr.
• Den äldsta kända runinskriften, på en kam av ben, är daterad till 160 e. Kr.
• Runorna utseende är kanske anpassat för att ristas i trä eftersom de saknar vågräta linjer. 
 Vågräta linjer hade gått längs träets fibrer och därför blivit svårlästa.
• De yngsta runstenarna förekommer framförallt i Uppland och är från 1100-talet.
• Uppland är det landskap i Sverige som har flest runstenar och runinskrifter.
• Det finns knappt 7 000 vikingatida runstenar och andra runinskrifter i världen. 
• Runstenar restes nästan bara i Sverige, Norge och Danmark.
• Cirka en tredjedel av runstenarna i Uppland är beställda av kvinnor.
• Runorna höggs in i stenen med en bred mejsel.
• Bara ett fåtal runstenar har hedniska symboler. Av tvåtusen mellansvenska runstenar har två 

hednisk symbol (torshammaren).

 – Det är inte säkert att de gjorde några runin-
skrifter på sten, det beror ju bland annat på till-
gång på lämplig sten. Det finns till exempel inga 
vikingatida runstenar på Island. Men det kan ju 
också finnas runor på trä eller ben. Trä har an-
tagligen inte bevarats men vi kan kanske hoppas 
på framtida nordamerikanska fynd med runor på 
ben eller metall.

Henrik Williams kommande projekt är en 
bok om de 70-tal runstenar som ändå har ansetts 
finnas i USA. Ingen av runstenarna är alltså vi-
kingatida utan har ristats senare, sedan intresset 
för runor vaknade på 1800-talet.

 
– DET FINNS TRE TYPER av runstenar i USA. 
Det finns runstenar med text som faktiskt inte är 
runor utan andra tecken. Det finns också moder-
na runor som till exempel ristats vid olika hög-
tider och sedan finns de gamla runstenarna som 
ristades på sent 1800-tal.

Några av stenarna är försök att efterlikna vi-
kingatida runstenar, ibland i försök att luras. Run-
forskare har därför utvecklat olika metoder för 
att fastställa när runorna har ristats. Ett känt fall 

är Kensingtonstenen i Minnesota, där forskare 
med en mängd olika metoder har konstaterat att 
stenen är ristad på 1800-talet. Det är spännande 
läsning på till exempel Wikipedia.

– Men en del av metoderna håller vi hemliga 
och berättar inte för någon annan eftersom det 
skulle göra det lättare att tillverka bra förfalsk-
ningar, ler Henrik Williams.  n

Henrik Williams kan prata om runstenar i timmar. ”Det är en otrolig känsla att vara den första som förstår budskapet på tusen år”. 
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En smartare stad  
med sakernas internet

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  P O R T R ÄT T F OTO :  M AT S  K A M S T E N

FRÅGA I FOKUS

– VÅRT MÅL ÄR ATT UTVECKLA Uppsala 
som en smart och hållbar stad. Under de kom-
mande två åren ska vi sätta upp sensorer i sta-
den som mäter luftkvalitet och trafikflöde, säger 
Edith Ngai.

Hon är docent i informationsteknologi vid 
Uppsala universitet och leder projektet ”Green 

IoT”, som finansieras av Vinnova. Förutom Upp-
sala universitet deltar KTH, Uppsala kommun, 
Ericsson, IBM och några småföretag.

Forskarna ska sätta upp trådlösa sensorer 
längs huvudgatorna i Uppsala, speciellt där det 
är mycket trafik. 

– Vi vill också engagera invånarna och lokala 

När allt fler apparater är uppkopplade mot internet blir det 
möjligt att samla data från olika håll och skapa verktyg för 

beslutsfattare, företag och invånare. I projektet ”Green Internet 
of Things” byggs en plattform för sådana applikationer.
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företag så att de kan vara med och samla in data, 
dela data och utveckla egna produkter och app-
likationer.

Edith Ngai visar en app som några masterstu-
denter håller på att utveckla. Det är en ”trafik-
planerare”, där användarna får data i realtid om 
luftkvalitet, väder och trafik. Appen innehåller 
kartor och föreslår vilken väg som är bäst att ta 
mellan två punkter. 

– Du bestämmer själv om du vill gå den kor-
taste vägen eller den renaste vägen. Det går också 
att koordinera olika personer som ska till samma 
ställe och ordna gemensamma transporter, säger 
Edith Ngai.

I EN STAD SOM UPPSALA där årstiderna väx-
lar blir frågan om väder intressant. Vintertid river 
till exempel vinterdäckens dubbar upp partiklar i 
asfalten som skapar föroreningar. Dessa kommer 
att mätas av sensorerna.

– Vi kan göra en ”real-life”-studie, samla in 
massor av data och undersöka sambanden mel-
lan olika data och utveckla nya applikationer som 
den här för trafikplanering. Det finns många möj-
ligheter.

I projektet tänker man sig två typer av använ-
dare: professionella användare, till exempel spe-
cialister på olika myndigheter, som vill använda 
data för planering och har långsiktiga mål. 

– De kanske vill bygga en ny väg och und-
rar om det är möjligt att bygga en gångbro där 
människor kan korsa vägen. Vad händer då? Ska-
par det föroreningar eller påverkar det djurlivet?

Den andra typen av användare är vanliga 
medborgare och lokala företag, som också kan ha 
nytta av de data som samlas in.

– Vi kommer att hålla alla data öppna så de 
kan användas för att utveckla nya applikationer. 
När vår plattform är igång kan företag som ut-
vecklar sensorer sätta upp dem och testa sina 
produkter.

MÅLET ÄR INTE BARA en smartare stad utan 
också en grönare stad, förklarar Edith Ngai:

– Dels ska plattformen vara hållbar. Senso-
rerna ska kunna sitta uppe länge utan att man 
behöver byta batterier och energiåtgången ska 
vara minimal. Men det gröna står också för att 
vi vill sätta upp så många miljövänliga sensorer 
som möjligt för att göra det till en grön stad, som 
är mer energieffektiv och ger bättre livskvalitet 
för invånarna.

Eftersom de små handdatorerna har begrän-
sad lagringskapacitet, undersöker forskarna hur 
man på bästa sätt använder ”molnet” för att öka 
kapaciteten och lagringsutrymmet. De har också 
superdatorer till sin hjälp. Det handlar mycket 
om interaktion mellan olika handdatorer och 
molnet.

– Vi har experter på ”datamining” som kan 
hantera stora datamängder och lyfta ut den mest 
intressanta informationen. Det är en av våra stora 
utmaningar.

Varför är Uppsala en bra plats att testa detta?
– Först och främst har vi starkt stöd både från 

universitetet och från lokala myndigheter. Vi har 
studenter och vi har forskare. Så det är ett per-
fekt tillfälle att testa idéer och samla kunskap. 

– Här i Uppsala finns det problem med mil-
jöförstöring, både vattenkvaliteten och luftkva-
liteten följs av Uppsala kommun. Dessutom 
expanderar staden, här byggs och planeras nya 
bostadsområden som i sin tur påverkar trafiken. 
Där kan vi komma med mycket data som poten-
tiellt kan bli användbara, säger Edith Ngai.

I Uppsala finns sedan länge en stark forskar-
miljö kring sensorer och trådlös kommunikation. 
Det var därför Edith Ngai kom hit för några år 
sedan, efter doktorsexamen i Hong Kong och en 
tid som post doc vid Imperial College i London. 
Till en början jobbade hon med trådlösa sen-
sorsnätverk, men numera är det ”sakernas inter-
net” som gäller.

– Nu när tekniken bakom smarta handdatorer 
har mognat växer intresset för nya applikationer 
och hur vi ska hantera de stora mängder data som 
produceras. Det är därför vårt intresse har flyttat 
från handdatorerna till internet och molnet.  n

Vi kommer att 
hålla alla data 
öppna så de kan 
användas för att 
utveckla nya 
applikationer. 
När vår plattform 
är igång kan 
företag som 
utvecklar sensorer 
sätta upp dem 
och testa sina 
produkter.

Edith Ngai ser många möjligheter med den nya tekniken.
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Teknik kräver tillit
T E X T :  A N N I C A  H U LT H

SAKERNAS INTERNET I SVERIGE

Vinnovas strategiska innovationsprogram ”IoT Sverige” är en nationell satsning på 
att Sverige ska bli världsledande på att använda Internet of Things (sakernas internet). 
Programmet ska omsätta omkring 90 miljoner per år i utlysningar under 10 år.
     iotsverige.se

IDAG KAN VI KOPPLA IHOP olika saker på ett 
helt annat sätt än förut. Allt som kan kopplas till 
en dator och en kommunikationsenhet kommer 
i framtiden att finnas på internet, vilket ställer 
nya krav på säkerheten.

– Det är inte osannolikt att vi om tio år äger 
100 olika prylar som är kopplade till internet. 
Hur ska vi då hantera dem? Det är omöjligt att 
sköta manuellt och mycket mer måste ske med 
automatik. Då måste du kunna lita på att infor-
mationen tillhör dig. Därför blir det allt viktigare 
med säkerhet och pålitlighet, säger Per Gunning-
berg.

För att visionen om ”sakernas internet” ska bli 
verklighet måste olika saker fungera tillsammans, 
till exempel prylar inom bilindustrin, aktivitets-
band och utrustning till hemmet. 

– Det är helt olika leverantörer och de talar 
inte med varandra. Men om de börjar göra det 
kan vi göra helt nya saker, vilket vore en otrolig 
konkurrensfördel.

Vid institutionen för informationsteknologi 

Vinnovas strategiska innovationsprogram 
om sakernas internet i Sverige har placerats 
vid institutionen för informationsteknologi vid 
Uppsala universitet. Ett av projekten handlar 
om säkra och robusta system och drivs av Per 
Gunningberg, professor i datakommuniktion.

finns cirka 15 forskare och doktorander som på 
olika sätt jobbar med sakernas internet. Det finns 
ett växande intresse för tillämpningar inom sjuk-
vård, transport, industri och gröna näringar. Alla 
dessa tillämpningar kräver dock att man tar en 
diskussion om säkerhet och integritet, menar Per 
Gunningberg. 

– Sverige kommer inte att bli rikt på tekniken 
utan det är informationen som är guldet i fram-
tiden, att vaska fram den värdefulla informatio-
nen ur en stor mängd information. Då behöver 
vi veta vad som känns kränkande för vissa indi-
vider. Olika människor förhåller sig väldigt olika 
till det.

Han ger ett exempel: Om du kopplar ditt 
aktivitetsband till termostaten kanske det visar 
att du sover bättre vid en viss temperatur. Men 
frågan är vem som skulle äga informationen om 
dina sömnvanor?

– Tekniken finns idag, det är inte jättesvårt att 
göra detta. Det som är svårt är att göra på ett sätt 
som folk finner är nyttigt, samtidigt som de litar 
på tekniken.

Sakernas internet har växt från att ha varit in-
tressant främst för kommersiella aktörer, till att 
bli en samhällsfråga som berör både individer 
och myndigheter, menar Per Gunningberg. 

– Sverige är duktigt på att bygga system, vi har 
väl fungerande myndigheter och är tekniköppna. 
Det ger möjligheter att bygga pålitliga system av 
många små enheter som pratar med varandra. 
Allt bygger på vår tillit till att tekniken kan lösa 
saker.  n

– Sverige kommer 
inte att bli rikt på 
tekniken utan det 
är informationen 

som är guldet i 
framtiden …

FRÅGA I FOKUS
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KORT & GOTT

Rättsligt skydd 
för sambor 
VAD HAR MAN för rättsligt skydd som 
sambo? I avhandlingen ”Att leva som sam-
bo” undersöker juristen Kajsa Walleng vilket 
rättsligt skydd sambor omfattas av i sam-
band med att förhållandet upplöses genom 
separation eller dödsfall. Hon menar att 
levnadsformen sambo är här för att stanna 
och att det är dags att anpassa det rättsliga 
skyddet för sambor så att det blir mer i takt 
med sin tid. Studien visar att andelen sam-
bor numera uppgår till cirka 40 procent av 
samtliga sammanlevande par, vilket i reella 
tal motsvarar cirka 1,8 miljoner individer.  n
FOTO: MATTON

Bättre finmotorik 
med sen avnavling 
RISKEN FÖR JÄRNBRIST vid fyra måna-
ders ålder är betydligt lägre hos de barn som 
avnavlas tre minuter efter födelsen än de 
som avnavlas inom tio sekunder. Det visade 
en uppmärksammad klinisk studie av 400 
spädbarn för fyra år sedan av Ola Anders-
son, forskare vid institutionen för kvinnors 
och barns hälsa. I en uppföljande studie kan 
forskarna nu visa samband mellan sen av-
navling och bättre finmotorik vid fyra års 
ålder, särskilt hos pojkar. Resultaten visar 
ingen skillnad i IQ eller allmän utveckling 
mellan tidigt eller sent avnavlade barn.  n

Silver framkallar 
antibiotikaresistens 
I SVERIGE ANVÄNDS SILVER i bland an-
nat hygienprodukter, kläder, skor och som 
sårförband inom sjukvården för att avdöda 
bakterier. I en ny avhandling visar Susanne 
Sütterlin att silver saknar effekt mot viktiga 
sårbakterier och att vår stora användning 
av silvertillsatser leder till att bakterier blir 
resistenta mot antibiotika. Silverresistens-
gener fanns framför allt i bakterier som 
forskargruppen isolerat från människor bo-
endes i Sverige. 

– Att undvika produkter med silver-
tillsatser kan vara en första åtgärd för att 
förhindra uppkomst och spridning av anti-
biotikaresistenta bakterier, säger Susanne 
Sütterlin.  n

Kemin bakom 
social fobi 
UTIFRÅN TIDIGARE STUDIER har fors-
kare trott att personer med social fobi har 
för låga mängder av signalämnet serotonin. 
En studie från institutionen för psykologi 
visar dock att det förhåller sig precis tvärt 
om. Personer med social fobi tillverkar för 
mycket serotonin. Ju mer serotonin som 
tillverkas, desto räddare är patienterna i 
sociala situationer. Upptäckten är ett stort 
steg framåt när det gäller att kartlägga för-
ändringar i hjärnans kemiska budbärare hos 
personer som lider av ångest.  n

Expedition 
på Grönland   
EN MÅNADSLÅNG EXPEDITION till 
Grönland genomfördes i juli och augusti 
i samarbete mellan Uppsala universitet 
och Polarforskningssekretariatet. Syftet var 
att öka kunskapen om hur ryggradsdjurs 
funktion och anpassning har påverkats av 
övergångar mellan land och vatten under 
evolutionen. Forskarna har undersökt och 
samlat material på östra Grönland, där 
tidiga landlevande fyrfotadjur (så kallade 
tetrapoder) upptäcktes av svenska forska-
re på 30-talet.  n  FOTO: MATTON
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KORT & GOTT

Familjepolitik på-
verkar födelsetalen 
i Ukraina  
I UKRAINA har befolkningen minskat i 
mycket högre grad än i Ryssland. Socio-
logen Katharina Wesolowski har studerat 
kvinnors reproduktiva beteende och kom-
mit fram till att en förändrad familjepolitik 
skulle kunna öka barnafödandet i länder 
med låga födelsetal. 

– Ett av de viktigaste resultaten är att en 
familjepolitik som stödjer en tvåförsörjarfa-
milj verkar kunna påverka födelsetalen i po-
sitiv riktning, säger Katharina Wesolowski. 

Hennes avhandling visar att familjepoli-
tiken i Ukraina stödjer en familj med man-
nen som ensam försörjare.  n

Unik tand berättar 
om våra förfäder   
FORSKARE från Uppsala universitet och 
ett kinesiskt forskningsinstitut presenterade 
nyligen analysen av en tand från Peking-
människan som hittades 2011 i en oupp-
packad och bortglömd låda på Evolutions-
museet, Uppsala universitet. Fyndet ger ny 
kunskap om en av den moderna människ-
ans mest mytomspunna förfäder. Till exem-
pel är tandkronan relativt liten, vilket anty-
der att det handlar om en kvinna. Tanden 
är ganska sliten, vilket indikerar hög ålder. 
Dessutom har två stora flisor slagits ur tan-
demaljen, som om den träffats av ett slag.  n

Mikroskopiskt liv 
på djupt vatten 
EN NY MIKROORGANISM, som represen-
terar en felande länk i evolutionen av kom-
plext liv, upptäcktes nyligen av en forskar-
grupp vid Uppsala universitet. Studien visar 
hur växter, svampar, djur och människor har 
utvecklats från enklare organismer.

För att komma närmare svaret studerar 
forskargruppen så kallade arkéer. De åter-
finns ofta i extrema miljöer, så som varma 
källor och iskalla hav. Den nya mikroor-
ganismen kallas Lokiarkéer och hittades 
nära Lokes Slott, en hydrotermisk källa på 
den mittatlantiska ryggen, beläget mellan 
Grönland och Norge, på ett djup av 2 352 
meter.  n

I BÖRJAN AV 2000-TALET öppnades nya 
möjligheter att sprida sin musik via Inter-
net. Det var också då det så kallade ”tjej-
bandet” Sahara Hotnights slog igenom. I en 
ny avhandling i musikvetenskap granskar 
Linus Johansson begreppet ”tjejband” och 
hur det används i medierna. Han har gjort 
två musikaliska fallstudier, av soloartisten 
Le Bombe och rockbandet Sahara Hot-
nights, med fokus på deras förekomst i och 
användning av medier, inte minst internet, 
under åren efter millennieskiftet.   n

Lovande resultat för 
diabetesbehandling 
I EN NY STUDIE från Uppsala universitet 
har forskare framgångsrikt använt antiin-
flammatoriska cytokiner för behandling av 
typ 1-diabetes. Studien visar att om diabe-
tessjuka möss fick det antiinflammatoriska 
proteinet interleukin-35 gick sjukdomen 
tillbaka eller botades genom att att hålla en 
normal blodsockernivå och immuntolerans. 
Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom som 
gör patienten beroende av dagliga injektio-
ner av insulin. I Sverige diagnostiseras unge-
fär två nya sjukdomsfall om dagen.  n

Migrationsbeslut 
färgas av politik  
ASYLSÖKANDES CHANS att få stanna i 
Sverige påverkas av den politiska samman-
sättningen i nämndemannagruppen. Det 
visar en kvantitativ studie från nationaleko-
nomiska institutionen. Den aktuella studien 
har samlat in alla domar i asylfall som av-
gjorts med nämndemän i migrationsdom-
stolarna i Malmö, Stockholm och Göteborg 
mellan åren 2011 och 2013. Sannolikheten 
att få bifall var högre när nämndemän från 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller Kristde-
mokraterna deltog och lägre när nämnde-
män från Sverigedemokraterna deltog, jäm-
fört med fall där nämnden enbart bestod av 
socialdemokrater eller moderater.  n

Sahara Hotnights – inte bara ett tjejband

Nu har tanden från Pekingmänniskan analyserats.

FOTO: PRESSBILD
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DANIEL NOHRSTED, forskare vid stats-
vetenskapliga institutionen och Centrum 
för naturkatastrofslära, arbetar med en 
studie om hur samverkan fungerade under 
skogbranden i Västmanland, i samarbete 
med Örjan Bodin vid Stockholm Resilien-
ce Center på Stockholms universitet. Som 
underlag till studien gjordes en enkät till 

Krishantering efter branden
Forskningsenkäten skickades till ett urval av 129 personer som hade strategiskt viktiga funktioner under hanteringen 
av skogsbranden i Västmanland. Bild från Sala kommun 3 augusti 2014.

Det är drygt ett år sedan Sveriges största skogsbrand 
på åtminstone 65 år. Branden spred sig snabbt och drygt 
1 000 personer fick evakueras. Det har skrivits mycket i 
media om hur krisen hanterades. Men vad kan vi lära 
oss av branden?

129 personer med strategiskt viktiga upp-
drag under krishanteringen. Av enkäten 
framgår att de inblandade tycker att sam-
verkan har fungerat bra när det gäller att 
hitta rätt samarbetspartners och identifiera 
mål för samverkan. Däremot är de inblan-
dade mindre nöjda med hur organisationer-
na har delat information mellan sig under 

krishanteringsarbetet. Det var även svårt att 
åstadkomma en gemensam lägesbild av hur 
krisen utvecklades.

Enkätsvaren visar att 32 procent inte 
hade någon tidigare erfarenhet av större 
kriser. Krisplanering och beredskapsplaner 
är viktiga men forskningen visar samtidigt 
att förhandsplanering ofta fungerar dåligt 
när det hettar till på riktigt. 

 – Man kan skilja på hårdvara som till ex-
empel lagstiftning, krisplaner, material, och 
mjukvara som är förutsättningar för sam-
verkan. Det är viktigt att ägna tid åt mjuk-
varan mellan kriserna, alltså att regelbundet 
ha erfarenhetsutbyte, utbildning och öva 
samverkan mellan olika organisationer och 
funktioner med olika typer av krisscenari-
on, säger Daniel Nohrstedt.  n

T E X T :  A N D E R S  B E R N D T   F OTO :  J O C K E  B E R G L U N D,  T T
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ATT TÄNKA FRITT ÄR STÖRST! Jag vill verkligen ändra den där gamla de-
visen i universitetshuset, och jag tycker att dagens akademi bör präglas av just 
den fria tanken. Kreativitet och ambition borde väga tyngre när finansiärerna 
ska fördela sina anslag, och här är jag övertygad om att svensk forskning har 
mycket att vinna på en attitydförändring.

Våren 2015 utsågs Mia Phillipson till en av åtta nya ledamöter i Sveriges 
unga akademi. Rekryteringen var tveklöst värdefull för båda parter. Med Mia 
fick forumet ett forskningspolitiskt engagemang som står få efter. I forumet 
hittade Mia en nationell grund att påverka och förbättra de villkor som omger 
landets unga forskare.

– I bästa fall är vår tillvaro fantastisk, vi får omsätta våra idéer i verklighet 
och se människor i vår närhet växa. Dessvärre är det många bland oss som inte 
får tillgång till de förutsättningar som krävs för att bedriva nyfikenhetsbaserad 
forskning. Jag tror att många postdoktorer bär på revolutionerande idéer som 
aldrig realiseras eftersom Sverige saknar infrastrukturen att ta vara på dem.

Inför sin egen postdoktorperiod efter doktorsexamen valde Mia Phillipson att 
byta barndomens och student årens Uppsala mot Kanada och Calgary. 2006 
återvände hon emellertid hem och leder idag sitt eget team vid Uppsala bio-
medicinska centrum. I juli 2014 befordrades hon 41 år ung till professor i fy-
siologi vid Uppsala universitet.

– Idag sitter jag säkert i båten och kan fokusera på min forskning. Jag har 
dessutom tillräckliga anslag för att våga arbeta med större tålamod, ett privi-
legium jag och många med mig sällan får uppleva. Naturligtvis är bra forsk-
ningsfinansiering en balansakt, men ju större belopp, desto större projekt där 

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

”Svensk forskning 
behöver självfortroende”

– Jag säger ofta till mina barn att 
de måste hitta ett arbete de älskar, 
säger Mia Phillipson, professor i fy-
siologi. Och hon lever som hon lär, 
dagarna i laboratoriet ser hon inte 
ens som ett jobb – ändå tycks livet 
som forskare vara långt från frik-
tionsfritt.
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MIA PHILLIPSON

Ålder: 42 år
Yrke: Professor i fysiologi vid Uppsala universitet
Bor: Bodarna, Uppsala-Näs
På sängbordet: Steglitsan av Donna Tartt, en väldigt 
bra bok.
Den senaste komplimangen: Fick jag av en granne 
för att jag kunde fixa ett problem med båtmotorn.
Mitt sommarprogram skulle handla om: Organ-
donation, alla borde ta ställning och bidra till att förlänga liv.
Om jag fick en ledig dag: Skulle jag ta ännu en ledig 
dag och åka till Stora Karlsö.



 22 N YA  H O R I S O N T E R :  N r  2 . 2 0 1 5

FORTS.

FORSKARPROFILEN 
Mia Phillipson

resultaten kan växa innan publicering, vilket jag är övertygad om skulle bidra 
till att öka både kvalitet och anseende för svensk forskning.

Utöver sitt engagemang i Sveriges unga akademi deltar Mia Phillipson även 
i tvärvetenskapliga samtal hur Uppsala universitet ska rekrytera morgondagens 
forskare och förse dem med den infrastruktur de behöver. Idéerna är ännu inte 
lanserade, men redan nu upplever hon en reell möjlighet till påverkan.

– Att delta i vårt vetenskapsområdes framtidsgrupp har dessutom ökat mitt 
självförtroende, vilket kan vara nog så viktigt som kvinna i akademin. Inte så att 
vi nödvändigtvis har strukturellt sämre förutsättningar, men vi måste definitivt 
bli bättre på att ta plats. För att nå dit behöver vi arbeta med vårt inre, våga ta 
oss själva på allvar och känna att vi kan. Och inte minst måste vi uppmuntra 
våra barn att våga tro på sin egen kompetens och följa sin enskilda stig utan att 
snegla på samhällets könsbundna förväntningar. 

SJÄLV STÄLLDES MIA PHILLIPSON våren 2015 inför vad som skulle kunna 
ha inneburit en närmast olöslig situation då hennes make avled efter en tids 
sjukdom. Utöver den svåra personliga förlusten, fann hon sig plötsligt ensam 
med tre barn i skolåldern. I en fas i tillvaron som även under normala om-
ständigheter ställer stora krav på livspusslande, måste hon nu foga in dubbla 
doser föräldramöten och inskolning mitt i arbete och ledning av hennes tolv 
personer stora forskarteam.

– Det fungerar faktiskt bra. Jag får stor hjälp av min mamma, barnens far-
mor och farfar, samt inte minst kollegor inom universitetet. Forskare har ju 
ett väldigt flexibelt arbete, och möjligen underlättar det att vi är ett relativt 
ungt team, men min forskargrupp har visat stor förståelse och hänsyn för den 
situation jag befinner mig i.

Den del av Uppsala biomedicinska centrum som Mia Phillipson och hennes 
team förfogar över präglas redan vid första anblicken av precis den nyfikenhet 
och kreativitet hon efterlyser i forskningen. I entrén faller ögat på en litografi 
av det inom akademin något annorlunda inslaget Lasse Åberg, runt kaffema-
skinen pågår en till synes improviserad diskussion mellan halvdussinet kollegor, 
och sannolikt är ingetdera en slump.

– Jag anser att bra forskning kräver viss friktion och försöker konsekvent byg-
ga in heterogenitet i teamet. Det må vara nationalitet, karaktärsdrag eller för-
kunskap, huvudsaken är att alla i gruppen bidrar till att se utmaningar ur olika 
perspektiv. Idag är vår främsta styrka precis den kreativitet som föds i kontraster.

Då Mia Phillipson 2014 tilldelades Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt 
lovande och framgångsrika forskare framhölls just idérikedomen och hur det 
starka teamet förfogar över flera avancerade experimentella tekniker. Gruppens 
upptäckter, som hur celltransplantation kan bota diabetes och vilken effekt 
sömnbrist har på immunförsvaret, har redan väckt stor medial uppmärksam-
het. Härnäst förbereds publiceringar kring nya sätt att använda immunceller i 
riktade läkemedelsbehandlingar.

– I vårt fält är det viktigt att resultaten har klinisk relevans med praktisk 
betydelse för sjukvården. Att jag nu handleder en doktorand som brinner för 
entreprenörskap har fått mig att dessutom börja leka med möjligheten att dri-
va företag. 

FORSKNING, FYSIOLOGI, FÖRETAG och akademisk framtid. Frågan är 
om hon överhuvudtaget reflekterar över alternativa karriärer? Svaret kom-
mer blixtsnabbt. Absolut inte, forskningen mer än ett jobb, det är ett intresse. 
Många gånger har hon motiverat för sina barn varför hon faktiskt vill jobba, 
liksom att de själva måste hitta ett arbete de älskar. Sin elvaårige son har hon 
kanske redan övertygat på båda punkterna.

– Han prövade att läsa en av mina fysiologiböcker och blev helt förtrollad. Nu 
har jag lovat att han ska få formulera och testa sin egen idé, så i höst ska han hälsa 
på oss här på labbet för att prova vårt arbete, fast ”göra det som är viktigt” som 
han säger. Vi får se var det slutar, men fysiologi är utan tvekan både roligt och 
viktigt och vi borde alla prata betydligt mer om det, allra helst med våra barn!  n

Och inte minst måste vi 
uppmuntra våra barn att 

våga tro på sin egen kompetens 
och följa sin enskilda stig utan 

att snegla på samhällets 
könsbundna förväntningar.
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BOKTIPS

Var ni förberedda på
det stora intresset?
– Vi hade nog trott på 100 000 besökare i 
bästa fall, men inte miljoner. Drygt tre mil-
joner gjorde testet de första tre dagarna från 
fredag till söndag. Efter det några tusen om 
dagen. Det var ett extremt intresse första 
veckan som sedan har minskat successivt 
under sommaren. 

Är ni nöjda med mediebevakningen?
– Mestadels, men som vanligt varierar det. 
Rubriken ”dödstestet” gillade jag till exem-
pel inte. Men vi fick ut vårt budskap i alla 
stora internationella medier som CNN och 
The Guardian. Jag hann faktiskt inte följa 
upp det som skrevs eftersom jag dels var 
överhopad med intervjuer och dels mitt i 
en flytt till USA men det jag har sett har 
varit övervägande positivt.

Och vilket budskap 
ville ni nå ut med? 
– Att enkla frågor som självskattning av häl-
san eller gånghastighet var mest träffsäkra 
när det gällde att förutsäga risken att avli-

4 FRÅGOR TILL 
ERIK INGELSSON 

– professor i molekylär epidemiologi 
vid institutionen för medicinska 

vetenskaper:

Stort intresse for 
att testa livslängd

da närmaste fem åren. Som enskild indi-
vid kan man genom att fylla i svar på olika 
frågor både få en uppfattning om sin hälsa 
och vidta vissa åtgärder. Huvudsyftet med 
forskningsartikeln var att titta på olika fak-
torer kopplade till död, men det var framför 
allt testet som intresserade medierna.

Kommer du att gå 
vidare med det här?
– Jag funderar på olika uppföljningsstu-
dier och har bland annat haft möten här 
på Stanford där jag nu är gästforskare. Vi 
kan göra liknande studier med längre upp-
följningstid, vi kan inkludera fler mått, till 
exempel genetiska faktorer, och undersöka 
andra populationer i andra länder. 

– Vi kan också jobba vidare med vilka 
av hälsofaktorerna som är påverkningsbara 
och lätta att implementera. I dag får de som 
gör Ubble-testet allmänna tips som man 
brukar ge som läkare: sluta röka, motionera, 
äta nyttigare … Men de är inte så individu-
aliserade.  n

ANNICA HULTH

VÄRLDEN BLIR ALLT MER urbaniserad 
och i takt med att städerna breder ut sig blir 
det också allt fler djur som lever i en urban 
miljö. Tora Holmberg, forskare i sociologi, 
har skrivit boken Urban Animals: Crow-
ding in zoocities. I boken tar hon upp flera 
omtvistade situationer med djur i staden. 
Urban Animals är intriktad på sällskapsdjur, 
och tar till exempel upp lösspringande hun-
dar och hemlösa katter. Ett kapitel tar upp 
fenomenet djursamlare, en företeelse som 
ofta får medialt genomslag när ett nytt fall 
uppmärksammas. Men hur kan man förkla-
ra människor samlar på sig massor med djur, 
som de inte klarar av att ta hand om?  n 

Segregationen 
ökar i storstäder
I EN NY europeisk studie pekas Stockholm 
ut som den stad där segregationen mellan 
rika och fattiga har ökat markant under de 
senaste tio åren. Människor med olika in-
komster bor längre och längre ifrån varan-
dra. Det visar en omfattande forskningsstu-
die som har genomförts i tretton europeiska 
storstäder och presenteras i boken Socio-Eco-
nomic Segregation in European Capital Ci-
ties. East meets West. Forskarna konstaterar 
att den sociala mixen i bostadsområdena 
minskar i Europa och att boendet över tid 
blir alltmer klassuppdelat. Forskare från in-
stitutet för bostads- och urbanforskning vid 
Uppsala universitet har deltagit i den sto-
ra studien som har pågått under perioden 
2001–2011.  n

Vägen till sundare 
matvanor
VEM SKA VI EGENTLIGEN lyssna till i den 
flod av kostråd och dieter som väller över 
oss? I boken Mat och hälsa – en klinisk hand-
bok presenterar 26 ledande svenska forskare 
den samlade vetenskapen inom området. 
Volymen omfattar bland annat råd kring 
nutritionshandläggning vid hjärt-kärlsjuk-
domar, diabetes och fetma, dess betydelse 
vid kroniska sjukdomar liksom aktuell kun-
skap om näringslära och kostrekommen-
dationer. Här kommenteras även hälsoef-
fekter av Medelhavskost, Nordisk kost och 
flera andra populära dieter.  n

Djuren tar 
plats i staden

Vad är sannolikheten 
att du lever om fem 
år? Det uppmärk-

sammade Ubble-testet 
kan ge svar. Erik 

Ingelsson är en av 
forskarna bakom 

testet, som bygger på 
en stor epidemiolo-
gisk studie av vilka 

faktorer som på-
verkar livslängden.

     ubble.co.uk
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Hon ska bygga   
EN VIRTUELL TARM

Många nya läkemedel är svårlösliga i vatten, 
vilket också påverkar hur bra de fungerar. 
Christel Bergström, forskare vid institutionen 
för farmaci, leder ett internationellt forsk-
ningsprojekt om hur olika läkemedel tas 
upp i tarmen. 

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

FRÅGA I FOKUS
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SÅ MYCKET SOM 70–90 PROCENT av alla nya 
läkemedel är svårlösliga i vatten och tas inte så 
lätt upp i tarmen. Det kan till exempel vara lä-
kemedel mot cancer, Alzheimers sjukdom eller 
övervikt och fetma. 

– En del av de substanser vi jobbar med har 
60 gånger lägre löslighet än marmor, säger Chris-
tel Bergström.

För att läkemedlet ska nå ut i blodbanan gör 
man olika ”formuleringar”, som tabletter och 
kapslar. Men vilken formulering fungerar egent-
ligen bäst för en viss läkemedelssubstans? Här 
behövs betydligt mer kunskap, menar hon:

– I tarmsaften finns små aggregat som flyter 
runt och kan hjälpa till att ta upp de svårlösliga 
molekylerna. De ändrar form, storlek och antal 
beroende på var i tarmen de är eller om vi har 
ätit mat eller inte. Och det finns stora individu-
ella skillnader.

Tidigare forskning om tarmvätskan bygger på 
insamlade prover, där tarmvätskan från flera per-
soner har hällts ihop för att få en större volym. 

– Då får man ett medelvärde för hur det ser 

En del av de 
substanser vi
 jobbar med har 
60 gånger lägre 
löslighet än 
marmor.

ut i en population. Men det där medelvärdet 
stämmer egentligen inte för någon. Det vi vill 
göra är att karakterisera på en individuell nivå 
och få fram hur den här löslighetskapaciteten i 
tarmsaft varierar i en population, säger Christel 
Bergström.

Hon fick nyligen anslag från Europeiska forsk-
ningsrådet (ERC) till ett femårigt forskningspro-
jekt i samarbete med en forskargrupp i Belgien 
och en forskargrupp i Australien. 

I LABORATORIET på BMC ska en experimen-
tanläggning byggas upp som efterliknar den 
mänskliga tarmen. Till exempel varierar det vil-
ken sammansättning tarmsaften har i början av 
tarmen och i slutet av tarmen. Forskarna ska ock-
så studera hur tarmslemhinnans celler absorberar 
läkemedel genom att utveckla en tarmsaftskam-
mare som kan bryta ned komplexa formulering-
ar och frisätta läkemedelssubstans till tarmceller 
som växer på ett filter.

För att lyckas krävs mycket samarbete, både 
mellan apotekare och teoretiska kemister och 

Christel Bergström och hennes 
kolleger följer läkemedlens väg 
genom tarmen.



 26 N YA  H O R I S O N T E R :  N r  2 . 2 0 1 5

FORTS.

HON SKA BYGGA 
en virtuell tarm

mellan de tre forskargrupperna. I Belgien tas pro-
ver av tarmsaft från friska individer. Dessa data 
används sedan i experimenten i laboratorierna 
i Uppsala och Melbourne. Alla experimentella 
data kommer att användas av forskarna i Uppsala 
för att bygga en virtuell tarm med hjälp av olika 
datorbaserade simuleringsverktyg.

I datorn kan man återskapa olika strukturer i 
tarmen – som att bygga lego – och när det är klart 
knappa in läkemedlets struktur, följa dess väg ge-
nom tarmen och se hur mycket av läkemedlet 
som verkligen når ut i blodbanan. 

– Nu jobbar vi väldigt grundläggande, men 
min vision är att med den här virtuella tarmen 
kunna provköra en ny produkt, få reda på hur 
den kommer att bete sig absorptionsmässigt och 
sedan bekräfta det i en humanstudie, säger Chris-
tel Bergström. 

HON SER ERC-ANSLAGET som en möjlighet 
att testa detta i stor skala under fem år, i samarbe-
te mellan olika discipliner och olika länder.

– Det betyder jättemycket att kunna rekrytera 
flera forskare samtidigt och bygga upp gruppen. 
ERC:s filosofi är ”friskt vågat hälften vunnet” så 
det får gärna vara hög risk som i vårt projekt. Vi 
vet att vi kommer att förflytta forskningsfronten 

ERC STARTING GRANT

I 2014 års utlysning av ERC Starting Grant till unga toppforskare fördelades sammanlagt cirka 485 miljoner 
euro.  Av de 328 beviljade ansökningarna kom två från Uppsala universitet: Christel Bergström, institutionen för 
farmaci, och Fredrik Swartling, institutionen för immunologi, genetik och patologi. De fick drygt 1,5 miljoner 
euro vardera.  Anslagen delas ut av Europeiska forskningsrådet (ERC).

Vi vet att vi 
kommer att förflytta 

forskningsfronten 
oavsett hur det går 

men att verkligen 
nå dit vi vill är 

komplicerat. Det 
är en stor 

utmaning.

oavsett hur det går men att verkligen nå dit vi vill 
är komplicerat. Det är en stor utmaning.

Var är ni om fem år?
– Då har vi lagt själva grunden och nästa steg 

kan vara: Hur varierar absorbtionen vid ett visst 
sjukdomstillstånd, till exempel inflammatorisk 
tarmsjukdom eller bypassoperation vid övervikt? 
Hur varierar det mellan en europeisk och en asia-
tisk population? Det finns mycket man kan jobba 
vidare med. 

Christel Bergström har en ovanlig forskar-
profil, med inriktning både på profilering och på 
läkemedelskemi. Traditionellt har man forskat 
fram de bästa formuleringarna och sedan testat 
att använda dem på olika substanser. Christel 
Bergström har vänt på det och börjar med den 
kemiska strukturen hos läkemedlet.

2010 fick hon ett Marie Curie-anslag för in-
ternationell meritering för att forska vid Monash 
University. Under sina två år där arbetade hon 
med att försöka förutsäga vilka formuleringar 
som passar en viss molekylstruktur. 

– Vi jobbade mycket experimentellt och jag 
sökte information om vad som händer när tarmsaf-
ten blandas med formuleringarna. Men så insåg jag 
att det inte fanns några svar på mina frågeställning-
ar. Det var starten på det här projektet.  n

Tack vare ERC-anslaget har Christel Bergström kunnat bygga upp en forskargrupp.
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UPPSALA FÖRST   
med ny myombehandling
Hösten 2015 lanserar Akademiska sjukhuset som första 
svenska klinik myombehandling med fokuserat ultraljud, 
ett för patienten lindrigare alternativ till de kirurgiska 
ingrepp som hittills erbjudits.

T E X T :  M A G N U S  A L S N E

FLER ÄN VAR TREDJE KVINNA drabbas nå-
gon gång av myom, en muskelknuta i livmo-
derns vägg som kan orsaka tryck, värk och rik-
liga menstruationsblödningar.  Den behandling 
som hittills oftast erbjudits, hysterektomi, är ett 
kirurgiskt ingrepp där livmodern avlägsnas med 
infertilitet som följd, vilket sannolikt bidragit till 
att många kvinnor i fertil ålder dröjt med att åt-
gärda symptomgivande myom. Men nu lanserar 
Akademiska sjukhuset ett för patienten lindri-
gare alternativ då de, i samarbete med Uppsala 
universitet, som första svenska klinik inför den 
patientvänliga MR-HIFU-tekniken.

– Det här gör att vi med fokuserat ultraljud 
kan ”bränna bort” myom med millimeterpre-
cision. Behandlingen är enklare, mer kostnads-
effektiv och ger färre bieffekter. Den används 
sedan 2004 i både USA och flera europeiska 
länder, och jag är förvånad över att tekniken inte 
hittat till Sverige tidigare, säger Håkan Ahlström, 
professor i radiologi och överläkare.

DEN NYA TEKNIKEN har det senaste året ge-
nomgått nödvändig prövning vid Akademiska 
sjukhuset. Åtta behandlingar har utförts, samt-
liga har gett bildmässigt avsedd effekt utan på-
tagliga biverkningar för patienterna, och verk-
samheten övergår nu i Kvinnoklinikens ordinarie 
vårdutbud för myombehandling, med möjlighet 
för andra landsting att remittera patienter.

– Behandlingen kräver visserligen att patien-
ten ligger på mage i tre till fyra timmar, men de 
kvinnor som kontaktar oss har ofta haft svåra be-
svär en längre tid och är mycket motiverade. De 
får premedicinering och kan själva stoppa pro-
cessen vid obehag, som lätt illamående eller en 

brännande känsla i huden. Den fulla effekten ser 
vi först efter ett år, men symptomlindring brukar 
komma redan efter någon månad, säger forsk-
ningssköterska Gerd Nyman.

BEHANDLINGEN KOSTAR i nivå med en hys-
terektomi, men är både privat- och samhällse-
konomiskt mer kostnadseffektiv då patienten 
kan komma till kliniken på morgonen, gå hem 
samma dag och återgå till arbetet redan inom ett 
par dagar. Våren 2016 ska tekniken uppdateras, 
vilket kommer att bredda möjligheterna till be-
handling ytterligare.

– Det medför att vi kommer att kunna be-
handla större områden, och på sikt även behand-
la skelettmetastaser i smärtlindrande syfte. Vårt 
slutmål är att i samarbete med urologmottag-
ningen kunna behandla lokaliserad prostatacan-
cer. Här visar andra kliniker goda försöksresultat 
med färre biverkningar än konventionella be-
handlingar, vilket är en starkt bidragande orsak 
till att vi införskaffat tekniken, säger Håkan Ahl-
ström.  n

MR-HIFU-tekniken 
ger oss ett både 
viktigt och angeläget 
komplement till vår 
behandlingsarsenal 
vid symptomgivande 
myom. Jag är över-
tygad om att tekniken 
kommer att få sin giv-
na plats inom modern 
svensk sjukvård.

MYOMBEHANDLING 
MED MR-HIFU-TEKNIK

• Tekniken integrerar magnetisk resonanstomografi 
 och fokuserat högintensivt ultraljud.

• Vid behandlingen koaguleras myomvävnaden utan 
 att skada frisk, kringliggande vävnad.

• Behandling medges inte vid graviditet eller vid 
 kraftig övervikt.

Olle Eriksson
överläkare vid kvinnokliniken, 
Akademiska sjukhuset.
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LÅNG VÄG FRÅN 
handlingsplan till resultat

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

Experter, beslutsfattare och opinions-
bildare från hela världen kom 

till Uppsala för att diskutera 
antibiotikaresistens vid 

toppmötet ”Uppsala 
Health Summit”. 

En av deltagarna 
var Martha Gyansa 

Lutterodt som an-
svarar för utform-
ningen av Ghanas 
läkemedelspolitik.

UTBLICK

Den långväga gästen 
Martha Gyansa Lutterodt 
från Ghana delade med 
sig av sina erfarenheter. 
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Om man kan mäta något kan man också förändra 
det. Vi behöver till exempel information om hur konsum-
tionen av antibiotika faktiskt ser ut. Det finns inte i 
Afrika, men är nödvändigt för att vi ska kunna 
hantera frågan. 

UPPSALA HEALTH SUMMIT inleddes i början 
av juni, bara en vecka efter att Världshälsoor-
ganisationens (WHO) beslutande organ röstat 
igenom den första globala handlingsplanen mot 
antibiotikaresistens. 

Konferensen pågick under två dagar där fö-
reläsningar varvades med diskussioner i mindre 
grupper. Målet var att ta fram konkreta förslag på 
hur man kan hantera olika aspekter av antibioti-
karesistens och ta WHO:s handlingsplan vidare 
mot tydliga åtgärder. 

En av de inbjudna deltagarna var Martha Gy-
ansa Lutterodt, direktör vid Ghanas hälsominis-
teriums enhet för läkemedelsfrågor och ansvarig 
för utformningen av landets läkemedelspolitik. 
Hon deltog bland annat i ett panelsamtal om hur 
man kan gå tillväga för att påverka beslutsfattare 
och förändra beteenden kring användningen av 
antibiotika. 

– I Ghana arbetar vi just nu med att kartlägga 
hur vårdpersonal förskriver antibiotika och vilka 
kunskaper man har om antibiotikaresistens i det 
civila samhället. 

ETT AV DE STÖRSTA PROBLEMEN i Ghana 
är att läkemedlen används på fel sätt. För att 
kunna ta fram lämpliga åtgärder och sedan im-
plementera dem behöver man först veta hur ut-
gångsläget ser ut, menar hon. 

Arbetet med att kartlägga vård- och apoteks-
personalens kunskaper har hjälpt till att identi-
fiera var resurser behöver sättas in. Det visade 
sig till exempel att antibiotika ofta skrivs ut utan 
att en grundlig diagnos först ställts, vilket pekar 
på behovet av utbildning, diagnostiseringsmeto-
der och förbättrade möjligheter för provtagning. 
Som ett led i arbetet har man utarbetat manualer 
och kurser som ska börja användas på prov i någ-
ra av landets regioner. 

– Vi har också påbörjat policyarbetet. Resul-
taten har diskuterats vid våra årliga samlingar 
kring hälsofrågor där vi ser över vårt arbete och 
beslutar vad som ska vara våra vägledande prin-
ciper för kommande år. 

NÄSTA STEG I PROCESSEN är nu att ta upp 
diskussionen med parlamentet för att kunna 
åstadkomma en policyförändring. Martha Gyan-
sa Lutterodt betonar att det är viktigt att varje 
land utformar sin hälso- och sjukvårdspolitik ef-
ter sina egna förutsättningar.   

– Det som fungerar i Sverige eller i andra 
länder kan inte översättas rakt av till exempel-
vis Ghana. För att skapa varaktig förändring som 
fungerar måste åtgärderna tas fram och genom-
föras i sitt sammanhang. 

Hon återkommer också till vikten av att gå 
systematiskt till väga och kartlägga situationen 
för att kunna sätta in rätt åtgärder och skapa ett 

stabilt hälso- och sjukvårdssystem från grunden. 
– Om man kan mäta något kan man också för-

ändra det. Vi behöver till exempel information 
om hur konsumtionen av antibiotika faktiskt ser 
ut. Det finns inte i Afrika, men är nödvändigt för 
att vi ska kunna hantera frågan. 

En annan viktig förutsättning är finansiella 
resurser. 

– Att utbilda vårdpersonal kostar pengar. Här 
har vi bland annat fått stor hjälp av nätverket 
ReAct genom SIDA, men vi har en lång väg kvar. 

Utmaningarna i Ghana är många, men 
Martha Gyansa Lutterodt menar att det trots allt 
också finns exempel på steg som är lite enklare 
att genomföra. 

– Det finns några lågt hängande frukter. Jag 
tror till exempel att vi med ganska små medel 
kan förbättra den rationella förskrivningen av 
antibiotika på kort till medellång sikt. När det 
sedan handlar om att implementera WHO:s glo-
bala handlingsplan behöver vi nog lite mer tid.  n

INTERNATIONELLT TOPPMÖTE

Uppsala Health Summit är ett internationellt toppmöte om hälsa som senast hölls den 2–3 juni 
på temat A world without antibiotics. Till mötet kom personligt inbjudna beslutsfattare, opinionsbil-
dare och experter för att delta i work shops och plenumföreläsningar. Initiativtagare är Uppsala 
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala län, Uppsala kommun och Världsklass Uppsala. 
Senare i höst kommer Uppsala Health Summits Post Conference Report (en rapport från konferensen) 
som kan laddas ned via webbsidan. Nästa års tema är diet, fetma och relaterade sjukdomar.

     uppsalahealthsummit.se

Ghana
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T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  M AT T O N  P O R T R ÄT T B I L D E R :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

Mänskliga rättigheter 
FÖR STATSANSTÄLLDA

Uppsala universitet har fått ett regeringsuppdrag att 
utbilda statsanställda i mänskliga rättigheter. Nu planeras 

seminarier, konferenser och utbildningar i samarbete 
mellan olika institutioner. 

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

De mänskliga rättigheterna är universella och slår fast att alla människor, oavsett land, 
kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Läs mer på regeringens 
webbplats om mänskliga rättigheter: www.manskligarattigheter.se

BLAND ANNAT GES en seminarieserie med 
namnet ”MR-forum” och flera olika utbildningsin-
satser planeras under 2016. Behovet av utbildning 
är stort, bedömer regeringen, då antalet statsan-
ställda är hela 250 000 personer.

– Statsanställda utövar makt i olika grad och 
den offentliga makten ska utövas med respekt för 
individen enligt regeringsformen och de konven-
tioner som Sverige har ratificerat. Det gäller alla 
statsanställda, men vi kommer att börja med de 
roller vi ser som särskilt viktiga, säger Patrik Åkes-
son, verksamhetsutvecklare vid avdelningen för 
uppdragsutbildning.

Till exempel är det viktigt att nå anställda vid 
tillsynsmyndigheter som Länsstyrelserna och rätts-
vårdande myndigheter som polisen och kriminal-
vården. Men också kundintensiva myndigheter 

som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Utbildningen ska höja kompetensen och öka 

medvetenheten om mänskliga rättigheter. Vid 
Uppsala universitet finns bred kunskap vid juridis-
ka institutionen, statsvetenskapliga institutionen 
och teologiska institutionen, som ger en master-
utbildning i mänskliga rättigheter. Även vid andra 
institutioner och centrumbildningar finns expertis.

Det har bildats ett MR-råd som ska vara med 
och ta fram utbildningsinsatser, med representanter 
för olika myndigheter.

– Vi utgår från ett människorättsbaserat arbets-
sätt där målgruppen involveras och aktivt bidrar till 
utbildningsinsatserna som referensgrupp. Det inne-
bär att det tar längre tid, men det är det värt. Jag 
hoppas att det här blir en långsiktig satsning från 
regeringen, säger Patrik Åkesson.  n
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I SEPTEMBER HÄLSADES 70 nya deltaga-
re välkomna till Korta vägen i Uppsala. Det 
är en nationell arbetsmarknadsutbildning 
med syfte att tillvarata nyanländas kompe-
tens och hjälpa dem att få en snabb karriär-
start inom just sitt kompetensområde.  

Sammanlagt går hela 220 personer Kor-
ta vägen i Uppsala universitets regi. Under 
26 intensiva veckor får deltagarna utbild-
ning och träning för att lättare kunna eta-
blera sig på den svenska arbetsmarknaden. 

Deltagarna har akademisk utbildning 
från olika vetenskapsområden och många 
är nyanlända i Sverige. Deltagarna får bland 

CENTRUM för forsknings- och bioetik har 
precis startat en ny webbaserad kurs i forsk-
ningsetik.  

– Vi har fått förfrågningar från studenter 
som gärna skulle vilja läsa på ett annat sätt 
och vi ser ett behov av att kunna studera 
forskningsetik oavsett var man befinner sig 
rent geografiskt. Att ha gått en kurs i forsk-
ningsetik börjar också allt oftare bli ett krav 
för att få bedriva forskning och intresset 
ökar, säger Stefan Eriksson, universitetslek-
tor vid Centrum för forsknings- och bioetik.

Kursen pågår under tio veckor på kvarts-
fart. Studenterna har nio lektioner där man 
genomför moment på egen hand och disku-
terar olika frågor via chat-rum på webben 
och e-möten. 

– Den sista veckan ska studenterna åter-
föra det de lärt sig till sin egen miljö. Det 
kan handla om att starta en webbsida eller 
kurs, organisera ett symposium eller på an-
nat sätt visa vad man har lärt sig, säger Ste-
fan Eriksson.

Vem kan gå kursen?
– Det är en bred kurs som riktar sig till 

alla som behöver lära sig mer om forsk-

Kortare väg för nyanlända akademiker
annat tematisk undervisning i svenska där 
generella områden som arbetsliv, organisa-
tion, kultur och svensk förvaltning varvas 
med mer specifika ämnen som projektled-
ning, ekonomi och retorik.

I utbildningen ingår även studievägled-
ning, arbetsplatsförlagd utbildning på fö-
retag och myndigheter i Mälardalen samt 
yrkescoachning. Alla deltagare får en hand-
ledare som fungerar som mentor och en in-
gång till den lokala arbetsmarknaden.

I projektet samarbetar Uppsala univer-
sitet, Academicum AB och KTH med Ar-
betsförmedlingen som uppdragsgivare.  n

ANNICA HULTH

Forskningsetik på nätet
ningsetik. Det kan vara forskare, studenter 
som vill gå vidare till en forskarkarriär och 
handläggare som sitter i etiska kommittéer, 
till exempel. 

JOSEFIN SVENSSON

     ethicstraining.crb.uu.se

Universitetslektor Stefan Eriksson.

Sagt om 
utbildningen:

Elena 
Namli

Professor 
i teologisk etik:

– EN AV UTMANINGARNA för universi-
tetet är att hitta sätt att konkretisera arbetet 
med mänskliga rättigheter som alla verk-
samheter kan känna igen sig i. Därför ska vi 
också ta vara på den kompetens som finns 
på myndigheterna. Vi ska ta hjälp av dem 
för att diagnostisera problemen, sedan ska vi 
hjälpa dem att hitta redskap att arbeta med 
problemen.

Iain 
Cameron

Professor 
i folkrätt:

– DET VI MÅSTE se till är att alla gör som 
de goda exemplen redan gör. Mänskliga rät-
tigheter fungerar bäst när de är internalise-
rade i statstjänstemannens arbete, och tjäns-
temannen inte längre reflekterar över dem. 
Ett exempel är att polisen inte torterar fram 
erkännanden. Det är inte på grund av med-
vetna överväganden vid varje enskilt tillfälle. 
Det beror på att man helt enkelt inte gör så.

Christina 
Johnsson
Expert vid 

Diskriminerings-
ombudsmannen:

– EFTERSOM DET INTE finns en enhetlig 
kunskap om vad de mänskliga rättigheterna 
faktiskt står för så kan en myndighet tolka 
dem på ett sätt och en annan myndighet 
på ett annat sätt. Det är problematiskt på 
många sätt, inte minst ur rättsäkerhetsper-
spektiv. Därför behövs den här typen av 
utbildningar som ger tjänstemännen samma 
övergripande principer för att leda arbetet.
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DE TOLV KILLARNA OCH ÅTTA TJEJERNA 
lyssnar uppmärksamt med blickarna riktade mot 
svarta tavlan. Då och då sträcks ivriga händer i 
luften i hopp om att få svara på en fråga. 

– Hur ska speglarna placeras i den här lådan 
så att laserljuset som leds in kommer ut genom 
hålen på motsatta sidan? Är det någon som vet 
hur man gör?

En pojke i 10-årsåldern blir den lycklige ut-
valde som får komma fram. Lådan på tavlan fylls 
snart av hans vinklade streck och pilar i olika 
riktningar.

– Funkar den här lösningen? undrar Valentina 
Chapovalova.

– Jaaa, svarar barnen unisont.
Fast en elev har en annan lösning som visar sig 

funka lika bra. Och det är precis vad det går ut 
på, säger Valentina Chapovalova efter lektionen.

– Alla sätt att lösa uppgifter är välkomna. Det 
finns inte bara ett sätt, det ska helst finnas fyra! 
På genomgången brukar jag fråga ”hade någon 
ett annat antal speglar?” eller ”har någon satt 
speglarna annorlunda?”, så att barnen tänker på 
flera olika sätt. 

– Man lär sig så mycket av att förklara sina 
tankar. Mitt mål är att få barnen att föra logiska 
resonemang och tänka kritiskt om både sina egna 
och andras lösningar.  Det roligaste för mig är när 
eleven kommer på något jag inte har kommit på 
innan. Då känner jag mig lyckad som lärare.

Bakom satsningen på Matteklubben står Upp-
sala kommun. Projektet startade höstterminen 
2014 efter rapporter om försämrade matema-
tikkunskaper hos svenska elever i PISA-utvärde-

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

REPORTAGE

FRAMGÅNGSRIK 
formel for lärande

Åhörarna i 
rum 2004 på 

Ångström-
laboratoriet 
är påtagligt 
yngre än de 
universitets-

studenter som 
normalt nöter 

salens stolar. 
Men alla sitter 

knäpptysta 
när läraren 

Valentina 
Chapovalova 

går igenom 
kvällens 
uppgift i 

matteklubben
 för åtta- till 
elvaåringar.

ringen 2012. Kommunens utbildningsförvaltning 
och Matematiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet inledde ett samarbete med Valentina 
Chapovalova som lärare och projektledare.

– Vi fick in 150 anmälningar från elever i års-
kurs 2 till 9 runtom i kommunen, men till vår-
terminen hade antalet anmälningar växt till mer 
än 400! Totalt var vi fjorton studentlärare på nio 
grupper.   

Höstterminens intag har dock begränsats till 
240 elever och åtta grupper för att kunna säker-
ställa stödet till elever med störst behov av utma-
ningar. Visserligen brukar deltagarantalet sjunka 
ju längre terminen går, men Valentina Chapoval-
ova påpekar med ett skratt att ”hade skolan inte 
varit obligatorisk skulle färre gå där med mot slu-
tet”. Till Matteklubben är det frivilligt att komma 
och det finns inga prestationskrav.

– Vi försöker helt enkelt ha en avslappnad 
atmosfär, och påpeka att det är okej att ha fel. 
Man gör så mycket man vill, och man får välja 
i vilken ordning man gör uppgifterna, säger hon 
och fortsätter:

Fr v: Yasmin Abdullahi, Valentina Chapovalova 
och Alva Norén Evelius.
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Alla sätt att lösa uppgifter välkomnas av läraren 
Valentina Chapovalova. ”Det finns inte bara ett 
sätt, det ska helst finnas fyra!”

– På senare tid har det varit fokus på att 
ge begåvade barn stöd, och Matteklubben 
ger förstås barn som är understimulerade i 
skolan möjlighet att få större utmaningar. 
Men jag undviker att använda ordet ”begå-

vad” för det här har mest med intresse att 
göra. Det spelar ingen roll hur bra man är 
när man kommer hit. Om man har viljan 
och är nyfiken, då kan man bli hur bra som 
helst.  n

VI FRÅGADE NÅGRA ELEVER …

Yasmin Abdullahi, 11 år
Varför vill du lära mer matte? 
För att kunna läsa medicin och bli läkare. 
Matte och NO är mina favoritämnen.

Alva Norén Evelius,10 år
Vad är det som är så kul med matte? 
Man får tänka logiskt, det gillar jag. Det är inte 
svårt om man bara tar en uppgift steg för steg.

Oliver Christophers, 11 år
Vad är roligast med matte? 
Allt! Men jag vet inte om jag ska fortsätta med 
matten, min dröm är att bli fotbollsspelare.

Rio Hirano, 10 år
Vad är det som är så kul med matte? 
Multiplikationstabellen. När man gör den 
är det så tyst och man kan koncentrera sig. 
Jag kom hit för att jag ville lära mig mer matte. 
Dessutom vill jag inte bara sitta hemma i 
soffan.
 

Elsa Nordlund, 9 år
Varför är du här på Matteklubben? 
Det är roligt med matte och svårare uppgifter. 
I skolan är bara vissa uppgifter svårare. Jag 
tycker mest om problemlösning. 

Läs mer om Matteklubben på bloggen:

     mattebloggen.com/matteklubben

Oliver Christophers (till vänster) och Rio Hirano (till höger) gillar matematik.
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ALUMNPROFILEN

ATT TIDEN I SVERIGE har påverkat Ha Soo-
jeong starkt, både på det privata planet och det 
yrkesmässiga, går inte att ta miste på. Ett stort 
intresse för det svenska samhället har resulterat i 
en bok om Olof Palme och sedan hon kom tillba-
ka till Seoul efter sin tid i Uppsala har hon hållit 
föredrag om det svenska politiska systemet för 
både politiker och allmänheten.

– Jag fascinerades av den icke-hierarkiska 
struktur som finns bland svenska politiker. I 
Korea är vi så vana vid att politiker arbetar för sin 
egen vinnings skull. När jag frågade mina svenska 
vänner vad de tyckte om politiker, förstod jag att 
de respekterade dem och tyckte att de arbetade 
hårt och för folkets bästa, berättar hon. 

Det var 2009 som Ha Soojeong kom till Upp-
sala för att genomgå Masterprogrammet i hållbar 
utveckling. De två år hon tillbringade vid uni-
versitet påverkade henne även på det personliga 
planet. 

– Jag kände mig lycklig i Sverige på ett sätt 
jag tidigare inte upplevt. När jag satt i gräset ut-
anför universitetet med mina vänner och hade 
picknick, kände jag mig så fri. Jag låg där i gräset 
och njöt av livet och när jag tittade tillbaka på 
mitt liv i Korea insåg jag att jag bara kände mig 
lycklig där när jag åstadkommit något. Det finns 
en så stor social press i Sydkorea, och för mig var 
det nytt att kunna känna mig lycklig bara genom 
att existera, berättar hon. 

Vad minns du mest från Uppsala universitet?
– Gruppdiskussionerna, de fanns med inom 

Tiden i Uppsala
resulterade i en bok

Sydkoreanska Ha Soojeong saknar Uppsala och sin tid vid 
universitetet. När hon återvände till Seoul hade hon med sig ett 

stort intresse för det svenska samhället och en nyvunnen upptäckt.
– Jag insåg att konceptet för lycka var ett annat i Sverige än 

i Korea, där så mycket handlar om att prestera, säger hon.

Jag har 
äntligen lyckats 

baka anständiga 
kanelbullar och 
bara lukten av 

dem tar mig 
tillbaka till 
Sverige och 

tiden där.

alla kurser och fortsatte ofta långt efter lektions-
tidens slut. Inom mitt program fanns studenter 
med olika bakgrund, både vad gällde studier 
och nationalitet, vilket gjorde diskussionerna än 
mer intressanta. En annan sak jag tagit med mig 
från Sverige är kanelbullerecept! Jag har äntligen 
lyckats baka anständiga kanelbullar och bara luk-
ten av dem tar mig tillbaka till Sverige och tiden 
där.

Hur fick du idén om en bok om Olof Palme?
– När jag frågade en av mina svenska vänner 

i Uppsala vem som var den genom tiderna mest 
respekterade svenska politikern, och hon svarade 
att det måste vara Olof Palme, ville jag veta mer 
honom. Jag insåg också att de flesta koreaner ald-
rig hade hört talas om Olof Palme, och visste de 
något var det bara att han hade blivit mördad. 
Jag tyckte att han förtjänade bättre och bestäm-
de mig för att skriva en bok om honom med en 
utlännings ögon.

Redan innan sina år i Uppsala jobbade Ha 
Soojeong som journalist på tidningen Hankyoreh 
i Seoul, ett jobb hon sedan gick tillbaka till. Men i 
samband med att hon skrev boken om Olof Pal-
me blev hon befordrad och jobbar nu som främ-
sta rådgivare och talskrivare till vd:n på företaget.

Just nu skriver hon på en ny bok, som även 
den har koppling till Sverige och Uppsala.

– Det är en roman om två tjejer, Hahyo och 
Hanna, som jagar spår av mordet på den förre 
presidenten i Sydkorea baserat på den verkliga 
utredningen av det aktuella fallet. De båda är 
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Ha Soojeongs stora intresse för det svenska samhället 
har resulterat i en bok om Olof Palme och sedan hon 
kom tillbaka till Seoul har hon hållit föredrag om det 
svenska politiska systemet.

HA SOOJEONG

Titel: Tidigare journalist för tidningen Hankyoreh, men sedan ett år tillbaka stabschef 
och närmaste rådgivare till vd:n för Hankyoreh Media Group samt författare.
Ålder: 36 år
Bor: Sydkoreas huvudstad Seoul.
Familj: Bor med mina föräldrar (vilket är vanligt i Korea) – har eget utrymme under 
samma tak! Och två underbara hundar.
Utbildning: Doktorand vid Korea Development Institute School of Public Policy and 
Management (statligt driven tankesmedja). Masterutbildning inom hållbar utveckling vid 
Uppsala universitet, 2009–2011.
På fritiden: Trädgårdsskötsel och vandring.
Senaste lästa bok: Almost nearly perfect people av Michael Booth. Rekommende-
ras starkt!
Dold talang: Yoga och att förvandla ett rum till kaos på nolltid …
Favoritplats i Uppsala: Botaniska trädgården och området vid sjön i Sunnersta.
Favoritnation: Värmlands – de har väldigt trevlig lunch!
Vad gör dig glad: Enkla saker som vind, blommor, en trevlig pratstund, godis och 
något oväntat bra!
Vad gör dig arg: Något oväntat dåligt.

bästisar och möttes i Uppsala när Hahyo studera-
de där som utbytesstudent. Hanna är adopterad 
från Sydkorea och arbetar nu inom ett tidnings-
företag i Seoul. Den är nästan färdig, men jag 
känner att det saknas något, så jag tänker arbeta 
med den lite mer för att få till lite extra krydda.

Istället kanske det blir en annan bok, med 
nordisk vinkel som kommer att hamna i bokhan-
delshyllorna först.

– Jag fick förfrågan från ett förlag om att skri-
va en bok om företag från de nordiska länderna. 
Arbetstiteln är: “A walk to the Nordic businesses” 
och den kommer att publiceras nästa vår. Den 
kommer att innehålla berättelser om de nordis-
ka ländernas främsta företag, som IKEA, H & M, 
Bofors, Statoil, Nokia och Lego och avslöja vad 
som ligger bakom deras konkurrenskraft, tradi-
tion och kultur.  n
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Alumner i världen
Uppsala universitets alumner träffas inte bara i Uppsala. 
Det finns alumnföreningar i USA, Kina, Vietnam och Stor-
britannien – och alumnverksamhet i ännu fler länder. 
Vi pratade med tre alumner i världen. 

HONG KONG 
Vårt Alumni Chapter invigdes officiellt den 24 april 2015 av rektor Eva Åkes-
son, med Lars Nittve, museidirektör för M+, som kvällens talare. I september 
hade vi en after work med besök av forna Uppsalastudenten Henrik Didner, 
grundare av fond- och aktiebolaget Didner & Gerge, som trots en global verk-
samhet har sitt huvudkontor i Uppsala. Just nu är vi strax under 50 medlem-
mar.

Varför har du engagerat dig? Jag sökte stipendiet genom Uppsala univer-
sitet. Min uppgift är att etablera ett alumninätverk här i Hong Kong med syfte 
att växa. En utmanande men otroligt kul uppgift! Utöver min uppgift att sätta 
Uppsala universitet på kartan i Sydostasien så arbetar jag 75 procent på den 
svenska handelskammaren i Hongkong.

Tre ord om Uppsala universitet:
Framtidsmöjligheter, kvalitet och stolthet.

SAN FRANSISCO
Vi träffades första gången på senvåren 2013. Sedan började vi träffas regel-
bundet samma höst. I september hade vi styrelsemöte och en välkomst-
träff för inkommande studenter från Uppsala universitet och återvändande 
USA-studenter. Vi planerar att sponsra ett par nätverksaktiviteter och kanske 
en gask under hösten. 

Vi är ungefär 10 medlemmar som kommer på alla möten och 20–25 som 
deltar regelbundet. 

Varför har du engagerat dig? Jag bodde i ”the Bay Area” i 25 år och till-
bringade mycket tid med att hjälpa andra universitet med event och fundrai-
sing. Jag var också mentor för studenter från andra universitet. Vid en tidpunkt 
tyckte jag att det skulle vara extra roligt om jag kunde hjälpa Uppsalastuden-
ter och bidra till mitt gamla lärosäte.

Tre ord om Uppsala universitet:
Lärande, debatter och traditioner.

BRYSSEL
Vi har precis startat alumnverksamheten. Vi hade ett första möte i juni för 
att diskutera vad vi skulle göra och ett litet sommarevent i juli. Än så länge 
har vi ungefär 40 medlemmar.

Varför har du engagerat dig? Jag är engagerad i andra alumnföreningar och 
jag gillar att nätverka. Jag trivdes verkligen i Sverige där jag tillbringade fyra år 
som forskarstudent och UU Alumni är ett sätt att hålla kontakten.

Vad är Uppsala universitet för dig? En härlig tid, en internationell erfaren-
het full av nya upptäckter, ett fantastiskt universitet med en historia av stora 
vetenskapsmän.
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ANNA REIBRING

LARS E JOHANSSON

TANGUY VAN REGEMORTER

ekonomexamen 2015

masterexamen i ekonomi 1999
fil kand i ekonomi och statskunskap 1994

doktorsexamen i materialkemi 2009
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KORT & GOTT

UNDER HÖSTEN 2015 bjuder Uppsala univer-
sitet in till en serie föreställningar av den kända 
musikalen West Side Story. Dessutom ges ett 
antal seminarier, debatter och föreläsningar på 
temat ”Den goda staden”.

”Den goda staden” är ett samverkansprojekt 
där kultur och vetenskap kopplas samman. Ett 
20-tal aktiviteter planeras under hösten, med 
fokus på frågor om utanförskap och gemenskap. 

En viktig del av ”Den goda staden” är musi-
kalen West Side Story, en av 1900-talets populä-
raste musikaler. Handlingen kretsar kring främ-
lingsfientlighet, utanförskap och gängmentalitet 
i stadsmiljö, men också kring drömmar och läng-
tan efter ett annat liv. 

Föreställningen sätts upp av Uppsala universi-
tet och spelas i Svandammshallarna i Uppsala vid 
tio tillfällen i november 2015.

– WEST SIDE STORY är en Romeo och Julia-his-
toria i modern, urban kontext och handlar om 
staden som livsmiljö. I samband med att vi sätter 
upp West Side Story vill vi bjuda in till samtal 
och debatter om stadens utveckling, säger pro-
rektor Anders Malmberg som är ordförande i 
styrgruppen för projektet.

Repetitioner pågår av den kända musikalen West Side Story som har premiär i november.    FOTO: EMILIE GUSTAFSSON

– Musikalens tema har stor aktualitet för sam-
hället idag och lätt att koppla till pågående forsk-
ning vid universitetet, fortsätter han.

Regissören Dan Turdén har som mål att pu-
bliken ska gå från föreställningen engagerade och 
medryckta, för musikalens tema är lika aktuellt 
idag som i 50-talets New York. 

– Det finns även idag ungdomar som saknar 
vuxna i närheten, det finns lekar som spårar ur 
och det finns gängbildningar. Bernstein lyckas ock-
så gestalta den första ungdomskärleken på ett sätt 
som är väldigt lätt att känna igen. Det är styckets 
enda ljusglimt, i övrigt är det ju en tragedi.

SPELPLATSEN är en tidigare tennishall i Svan-
dammshallarna. Ensemblen är ung och utvald 
genom auditions. Och orkestern är universitetets 
egna Kungliga Akademiska kapell.

– Originaluppsättningen från 1957 hade en 
orkester på drygt 30 man, men vi har satsat på 
större stråkstyrka och mera blås. Vi kommer att 
ha cirka 50 musiker i varje föreställning så det 
kommer att bli en maffigare orkesterklang än det 
normalt sett brukar vara, säger dirigenten Stefan 
Karpe.  n

ANNICA HULTH

Den goda staden i fokus
MÅNGA AKTÖRER
Projektet ”Den goda staden” 
genomförs av Uppsala universitet 
tillsammans med ett flertal sam-
arbetspartners. Huvudpartners är 
Uppsala kommun och SH Bygg.
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KORT & GOTT

Repetitioner pågår av den kända musikalen West Side Story som har premiär i november.    FOTO: EMILIE GUSTAFSSON

ÅRETS UTSTÄLLNING i Carolina Redi-
viva uppmärksammar 500-årsjubileet av 
Andreas Vesalius födelse. Andreas Vesalius 
(1514–1564) räknas som den moderna 
anatomins grundare. Hans epokgörande 
verk De humani corporis fabrica, Människo-
kroppens byggnad, från 1543 är en milstol-
pe i medicinens historia. 

Alla Vesalius verk i ämnet är illustrerade 
med bilder av hög kvalitet och efter Vesa-
lius blev illustrationer ett naturligt inslag i 
nästan varje anatomisk atlas. Hans bilder 
lade grunden för en ny tradition inom den 
anatomiska bildkonsten.

I utställningen visas exempel på hur den 
anatomiska bildkonsten förändrades och 
påverkades av Vesalius banbrytande arbete 
genom att jämföra bilder ur viktiga medi-
cinska böcker från tiden före, under och 
efter Vesalius.

Utställningen är ett samarbete med 
Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Insti-
tutet, Medicinhistoriska museet och Muse-
um Gustavianum och visas fram till den 30 
april 2016.  n                ANNICA HULTH

Anatomins grundare

”Muskelmannekäng” ur Andreas Vesalius 
De humani corporis fabrica, 1543.

Lyssna på forskare
NANOTEKNIK, bostadspolitik, islam, grön 
energi och livet på andra planeter. I nystar-
tade Forskarpodden får du inblick i aktuell, 
spännande och angelägen forskning. Niklas 
Norén och Jonas Löfvenberg möter forska-
re vid Uppsala universitet och pratar om 
vad de gör på jobbet. Hur blev de forska-
re? Vad handlar forskningen om? Och hur 
bidrar forskningen till att lösa samhällspro-
blem? Avsnitten är en halvtimme långa och 
ett nytt avsnitt släpps varje onsdag.

De fem första forskarna: Maria Strömme, 
nanoteknologi, Irene Molina, bostads- och 
urbanforskning, Eric Stempels, astronomi, 
Mohammad Fazlhashemi, islamsk teologi 
och filosofi, Karin Stensjö, mikrobiell kemi.

     uu.se/forskarpodden

Håll dig 
uppdaterad!
DET HÄNDER MYCKET vid Uppsala uni-
versitet. Här skapas ny kunskap varje dag. 
I Uppsala universitets nyhetsbrev Horisont 
Uppsala presenterar vi smakprov på det se-
naste vid forskningsfronten, vi berättar om 
utbildningar och studentsamverkan, nya 
upptäckter och innovationer, samverkans-
projekt, föreläsningar och kulturevenemang 
vid Uppsala universitet. Vill du följa oss? 

Välkommen att prenumerera!
     uu.se/nyhetsbrev-horisont-uppsala

SARA DANIUS, Svenska Akademiens 
ständiga sekreterare och professor vid 
Stockholms universitet, har utsetts till 2015 
års Disapristagare. Hon får priset för sitt po-
pulärvetenskapliga författarskap. 

Priset delades ut av rektor i samband 
med Kulturnatten i Uppsala i mitten av 
september. Enligt juryns motivering tillde-
las Sara Danius priset för ett ”medryckande 
författarskap karaktäriserat av nytänkande 
och stilistisk säkerhet och för en populärve-
tenskaplig insats präglad av humor, mångsi-
dighet och blick för detaljer och samband”.  

Sara Danius är specialiserad på moder-
nistiska och realistiska författare från de 
dominerande litteraturspråken och har 
även arbetat som litteraturkritiker. Hon är 
ledamot i Svenska Akademien och är sedan 
den första juni i år dess ständiga sekreterare. 
Hon har sin grundexamen från Stockholms 
universitet, men läste sin forskarutbildning 
vid Uppsala universitet. 

– Jag hade en fenomenal handledare, 
professor Bengt Landgren, som jag har 
mycket att tacka för. Efter disputationen 

Pris till ständig sekreterare

 Sara Danius är får Disapriset bland annat för sitt 
”medryckande författarskap karaktäriserat av 
nytänkande och stilistisk säkerhet”. 
FOTO: HELENA PAULIN-STRÖMBERG

var jag forskarassistent, så jag har undervisat 
en hel del i Uppsala.

Har du något särskilt minne från Upp-
salatiden? 

– Ja, min disputation, förstås, och pro-
moveringen. Men mest av allt intressant 
undervisning, begåvade studenter, prome-
naderna från stationen till Engelska parken, 
strövtåg längs med Fyrisån, vårpicknick 
med dry martini i skuggan under ett träd i 
Botaniska trädgården.  n
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JAG FÖRSTORAR den svartvita bilden. 
Och förstorar igen. Bort försvinner polar-
handskarna, pälsen och den trebenta rim-
frostregistratorn. Finn Malmgrens ansikte 
fyller hela skärmen. Skäggstubb, en hop-
knipt rynka mellan ögonen, väderbiten hy 
och oklippt hår som fladdrar i den arktiska 
vinden. Han ser förbluffande modern ut. 
Först tycks Malmgren möta betraktarens 
blick, men går man riktigt nära i den nit-
tio år gamla bilden ser man att den kisande 
blicken är riktad någonstans långt bort till 
vänster, bakom fotografen. Vad ser Malm-
gren, Uppsaladocenten som några år sena-
re dog på isen och hyllades som tidstypisk 
forskarhjälte? 

Bilden är från Amundsens Maudexpedi-
tion och finns öppet tillgänglig i den platt-
form för kulturarvsmaterial som utvecklats 
vid Uppsala universitetsbibliotek och nu 
tagits i bruk (www.alvin-portal.org). Den 
digitala tekniken har ritat om forsknings-
kartan för samtliga discipliner, och den 
ena vägen efter den andra öppnas för upp-
täcktsfärder i okända landskap. Dessutom 
kan detta ofta ske från hemmadatorn. 

Den digitala kontinenten

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Genom Big Data och digital gruvdrift 
kan frågor ställas som för några år sedan var 
omöjliga. Själv fascineras jag av att 2150 
Uppsalaavhandlingar från 1602–1850 nu 
finns digitaliserade på nätet. Idag är det 
möjligt att samlat undersöka hela detta 
väldiga material och genom sökningar och 
kombinationer ta pulsen på forna tiders 
Uppsalaforskning. 

En förutsättning för utvecklingen är 
infrastrukturer och fortsatt digitalisering. 
Detta kräver i sin tur investeringar och sam-
arbete. Vi är fortfarande nybyggare på den 
digitala kontintenten.

Varje dag passerar jag Börjeparken nära 
Luthagens Livs. Där står Finn Malmgren 
staty. Både vinter och sommar är han iförd 
polarpäls i brons. På vårarna, när det glam-
mas på restaurang Le Parcs uteservering, 
blir det nästan löjligt. Här är han mer tra-
gisk hjälte än äventyrslysten Uppsalame-
teorolog. Vi får aldrig svaret på vem han 
egentligen var. Men tanken på de många 
andra frågor som faktiskt kommer att be-
svaras genom de digitala genombrotten är 
överväldigande nog.  n

Den digitala 
tekniken har ritat om 
forskningskartan för 
samtliga discipliner, 

och den ena vägen efter 
den andra öppnas för 

upptäcktsfärder i 
okända landskap.

LARS BURMAN
överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket 
och professor i litteraturvetenskap 

Sista ordet


