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I DETTA NUMMER:

I DET HÄR NUMRET AV NYA HORISONTER tar vi upp mång-
fald ur olika perspektiv. Mångsfaldsfrågan är ständigt aktuell, inte 
minst vid ett universitet som vårt. 

Som brett forskningsuniversitet med nio fakulteter rymmer 
Uppsala universitet en mångfald discipliner. Just i brytningen mel-
lan olika perspektiv uppstår ny kunskap. I kritisk diskussion och 
öppen debatt prövas och slipas argument. 

I Mål och strategier för Uppsala universitet, som nyligen antogs 
av konsistoriet, slås det fast redan i förordet att ”ju tydligare vi är 
i våra värderingar – integritet och kritiskt tänkande, öppenhet och 
mångfald, demokrati och rättvisa – desto mer vågar vi utmana oss 
själva och sätta djärva mål”. 

I våra mål och strategier ingår också att verksamheten ska präglas 
av ett etiskt förhållningssätt och lika villkor. ”Grundläggande princi-
per om jämställdhet och alla människors lika värde tillämpas så att 
medarbetare och studenter stöds och uppmuntras till att utveckla 
sin fulla förmåga”.

När det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män har vi gått 
framåt inom utbildningen och forskarutbildningen men har en bit 
kvar när det gäller läraranställningarna, särskilt på professorsnivå. 
Utvecklingen går dock åt rätt håll. Troligen kommer vi att nå de 
högt ställda målen för perioden 2012-2015 att minst 36 procent av 
de nyanställda professorerna ska vara kvinnor. Men helt nöjda är vi 
först då könsfördelningen är helt jämn. Jämställdhet är inte bara en 
rättvisefråga, det är i högsta grad en kvalitetsfråga.

Mångfald och lika villkor är också viktiga värden inom utbild-
ningen, där vi gärna tar emot studenter med olika bakgrund. Det 
är intressant att notera att vår utbildnings- och forskningsminister 
Helene Hellmark Knutsson brukar tala om breddad rekrytering. 
Jag välkomnar att det begreppet kommer upp på agendan igen, 
efter att ha lyst med sin frånvaro ett tag. 

Det är viktigt för ett universitet som vårt att vara öppet och 
välkomnande. Genom att vara medveten om att det finns andra 
perspektiv och att vi ser på världen med olika ögon kan vi inse att 
det vi själva tar för givet kan vara främmande för någon annan. n

Eva Åkesson, rektor
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MÅNGFALD KAN VARA SÅ MYCKET, det kommer du att märka när du bläddrar vidare. 
Hur är det till exempel med mångfalden i staden, nu när segregationen ökar i Stockholm 
och andra storstäder? Var du bor betyder mycket för hur det går i livet, visar forskningen.

Vi skriver också om språklig mångfald. Elever som talar flera språk når framgångar i sko-
lan – inte bara i språkämnen. När det gäller religion är det många som är glada att islamsk 
teologi och filosofi nu går att studera vid Uppsala universitet.

Men hur är det då med mångfalden i naturen? Forskare kan berätta att vi står inför ett 
”massutdöende” då jorden förlorar biologisk mångfald i en allt snabbare takt. Och det är 
tydligt att det beror på människan.

Som vanligt i Nya Horisonter berättar vi också om de senaste forskningsgenom brotten 
– till exempel proteinatlasen som nu är klar efter tolv års hårt arbete. Den berättar var i 
kroppen de cirka 10 000 olika proteinerna finns och vilken funktion de har. Se där, ännu ett 
exempel på mångfald.  n

Annica Hulth, redaktör
annica.hulth@uadm.uu.se

Variationer finns överallt

Vem är din granne? 4 Kroppens byggstenar. 14
Segregationen ökar i storstäderna.  

Hur påverkar det våra liv?
Efter tolv års arbete är den klar  

– kartan över kroppens proteiner.

Mats Leijon. 20 Tyda tecken. 32 Kurs till havs. 26
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Rika och fattiga lever alltmer 
isolerade i olika bostadsområden, 
visar forskningen.

TEMA: MÅNGFALD
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T E X T :  A N N I C A  H U LT H  M O D E L L  &  F OTO :  T O R B J Ö R N  G O Z Z I

VEM ÄR DIN 
GRANNE?
och vad spelar det för roll?

SEGREGATIONEN ÖKAR i Stockholm, visar en 
färsk studie av geografiska förändringar mellan år 
1995 och 2010. Forskarna har jämfört demogra-
fiska och socioekonomiska förhållanden med var-
andra. De har också använt närmsta-grannar-data, 
till exempel en individs fem närmaste grannar, 
eller tio, eller hundra. 

Beräkningarna har gjorts med ett dataprogram 
som utvecklats av John Östh, forskare i kultur-
geografi vid Uppsala universitet och visar alltså 
att segregationen ökar. 

”Mest anmärkningsvärd är den starka ökning-
en av den ekonomiska segregationen där fattiga 
är mer isolerade idag än tidigare och där stora 
delar av fattiga personers omgivning består av an-
dra fattiga. Än mer isolerad är gruppen rika som 
lever mer åtskilt än tidigare och som i allt större 
utsträckning lever sina vardagsliv utan möte eller 
med få möten med fattiga individer”, konstaterar 
forskarna i rapporten.

SAMTIDIGT VISAR EN ny avhandling att stads-
planeringen av Stockholm förstärker den här 
trenden. Stadsplaneringen har en marknadsori-
enterad inriktning med mål att främja tillväxten 
medan de sociala målsättningarna får stå tillbaka, 
menar kulturgeografen Jon Loit.

Han har undersökt planeringen av två helt olika 
bostadsområden: dels förändringsplanerna av hög -
hus stads delarna runt Järvafältet inom ramen för 
Järvalyftet, dels det nya stadsutvecklingsom rådet 
Norra Djurgårdsstaden.

– Sammantaget kan Stockholms planering för-
väntas resultera i en exkluderande stad reserverad 
för invånare med arbete och högre inkomster, 
konstaterar Jon Loit.

Han menar att planeringen leder till att 
segrega tionen cementeras och att Stockholm 

fortsätter att vara en delad stad. I synnerhet plan-
erandet och byggandet av ett livsstilsområde för 
socioekonomiskt starka grupper som Norra Djur-
gårdsstaden innebär att segregationen förstärks då 
olikheterna mellan bostadsområden består.

– Planeringen är med nuvarande inriktning 
inte en lösning på segregationen utan ett pro-
blem, säger Jon Loit.

HANS FORSKNING INGÅR i forskningspro-
grammet ”Mångfaldens dilemman” vid Institutet 
för bostads- och urbanforskning (IBF) i Uppsala. 
Forskningen har fokus på Sverige, men väcker stort 
intresse internationellt, berättar forskningsledaren 
Roger Andersson, professor i kulturgeografi. 

– Grundfrågorna är väldigt akuta, nu när 
både invandringen och rasismen ökar. Näs-
tan hela  Europa står inför en framtid med en 
snabbt ökande äldre befolkning medan födelse-
talen minskar. En sak som kan bidra till att lösa 
problem en är invandringen från utomeuropeiska 
länder. Samtidigt ökar motståndet mot invand-
ring. Det är ett strukturellt dilemma som många 
länder delar,   säger Roger Andersson. 

FRÅGAN OM SEGREGATION är komplex, efter-
som olika värden kommer i konflikt. Till exempel 
har vi alla en grundläggande rätt att bestämma var 
vi ska bo. Samtidigt har samhället synpunkter och 
vill ha mindre segregation. 

– Det finns tendenser att många infödda 
svenskar inte bor kvar i svenskglesa områden och 
har olika undvikande beteenden. Samtidigt är 
de i sin fulla rätt att fatta de här besluten. Det 
är dilemmat mellan individens fria val och ibland 
oönskade kollektiva utfall av samma val, säger 
Roger Andersson.   

Vem möter du i 
närbutiken eller 

på busshåll
platsen? 

Vem sitter på 
balkongen 

mitt emot din? 
Samtidigt som 

mångfalden 
ökar i stor  städ
erna, blir olika 

grupper allt 
mer isolerade.
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Vi har en 
välfärdspolitik 
som är baserad 

på individens 
rättigheter. 

Om det är så 
att vi har en 
sortering av 
livschanser 

beroende på 
var du bor, 

behöver vi ta in 
extra resurser.

    TVÅ FENOMEN driver på utvecklingen. 
Dels att många nya svenskar av inte minst eko-
nomiska skäl är utestängda från stora delar av 
bostadsmarknaden och hänvisade till ett fåtal 
hyresrättsdominerade bostadsområden. Dels att 
många som tillhör ”majoritetssamhället” väljer 
att flytta ifrån bostadsområden där det bor folk 
från olika kulturer.

Det som allra mest styr valet av boende är för-
stås de ekonomiska förutsättningarna.

– De sista 20 åren har vi haft en situation 
med mycket starkare socioekonomisk segrega-
tion och vidgade sociala skillnader. Tidigare hade 
vi många blandade bostadsområden men nu har 
de fattiga blivit fattigare och det driver på den 
etniska segregationen. 

Men spelar det då så stor roll var man bor, 
för hur det går i livet, med utbildning, karriär 
och hälsa?

En sak är säker: Det spelar större roll i en 
storstad, där det blir en geografisk sortering av 
människor som påverkar till exempel val av skola 
och fritidssysselsättningar.

– Även i en mindre stad spelar grannskapet 
roll, men i den större skalan sorterar grannskapet 
mer än bara boendet.

DET SPELAR FÖRSTÅS en grundläggande 
roll var du bor i förhållande till miljöstörande 
verksamhet. 

– Vi vet att fattiga bor i sämre miljöer, till ex-
empel nära bullriga och farliga vägar eller med 
ojämn tillgång till olika typer av service som skola 
och äldreomsorg och det påverkar förstås livet 
i stort. När det gäller grannar och relationer till 
dem blir det mer komplext, eftersom våra sociala 
nätverk inte är bundna till bostaden. 

Det gäller särskilt idag när det fria skolvalet 
har gjort det möjligt att välja en skola som lig-

ger i en annan del av staden. Därför är valet av 
skola kanske mer avgörande än bostadsläget för 
uppväxande barn.

– När det gäller vuxnas arbetsmarknad och 
karriär har det visat sig att det är lättare att 
komma tillbaka i jobb om du bor i områden där 
många har jobb. Vi vet ju att nätverk är viktiga för 
inkomstutvecklingen. 

BOSTADSOMRÅDEN FÖRÄNDRAS hela tiden 
och invånarna likaså. I Sverige finns det goda möj-
ligheter att följa utvecklingen.

– Vi har byggt upp en stark forskarprofil i 
Sverige med registerdata som gör att vi kan följa 
individer och hushåll över tiden. Där har vi en stor 
fördel i Sverige eftersom vi har investerat mycket 
i dataförsörjningen, säger Roger Andersson.

Och den senaste forskningen visar alltså på att 
segregationen ökar i Stockholm, vilket påverkar 
vad som händer i livet.

– Vi har en välfärdspolitik som är baserad på 
individens rättigheter. Om det är så att vi har en 
sortering av livschanser beroende på var du bor, 
behöver vi ta in extra resurser.

Idag finns det en växande grupp som inte har 
råd att bo kvar i sin bostad på grund av hyres-
höjningar, till exempel i miljonprogrammets lä-
genheter i Stockholms förorter. Det är stora bo-
stadsområden som byggdes på 70-talet och som 
kommit att bebos av de som har det sämst ställt.

NU RUSTAS DE och renoveras, med följd att hy-
rorna höjs och många tvingas att flytta eftersom 
de inte har råd att bo kvar. 25 procent, visar en 
rapport från Boverket 2014. Sara Westin är en 
av de forskare som undersökt problemet med 
”renovräkning”, vilket bland annat resulterade i 
rapporten ”…men vart ska vi då ta vägen?” som 
skrevs på uppdrag av Hyresgästföreningen.

– Den övergripande slutsatsen är att det är 
nödvändigt att fortsätta utmana föreställningar 
om hur renoveringar får gå till, säger Sara Westin.

För fastighetsägarna kan renoveringen bli ett 
tillfälle att höja standarden och locka nya hyres-
gäster. I sin iver att maximera vinsten kan det bli 
en överdrivet lyxig renovering och en standard-
höjning som de boende inte har råd med.

– Vi är inne i en period där så kallade affärs-
mässiga principer styr på den svenska bostads-
marknaden. Fastighetsägarna tar själva upp vikten 
av ”marknadsanpassning” och viljan att ”nå nya 
kundgrupper”. Om man ska nå nya kundgrupper 
måste andra flytta sig.

MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA finns, genom 
till exempel Hyresgästföreningen, men det är 
svårt att som enskild hyresgäst tacka nej till re-
novering även om den innebär en hyreshöjning. 

– Vår studie visar att den process som föregår 

Det som allra mest styr 
boendet är de ekonomiska 
förutsättningarna.
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MÅNGFALDENS DILEMMAN 

• Finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd) under 2010-2015. 

• Forskningsprogrammet baseras på den forskning 
om etniska relationer, bostadssegregation, 
storstadspolitik och lokalt politiskt deltagande 
som utvecklats på Institutet för bostads- och 
urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. 

• En stor del av forskningen bedrivs av kulturgeo-
grafer och statsvetare men i programgruppen 
ingår även nationalekonomer, sociologer och en 
kulturantropolog. 

en renovering ofta är skendemokratisk. Hyres-
gästerna har liten möjlighet att påverka nivån.

Professor Irene Molina har följt miljonpro-
grammet länge i sin forskning och hon ser allvar-
ligt på läget.

– Vi befinner oss i en bostadskris, inte på bo-
stadsmarknaden men för människor som inte har 
någonstans att bo eller som ser sitt boende hotat. 
Vi behöver mobilisera alla möjliga krafter för att 
göra något åt de här problemen.

Ett tillfälle till det var det senaste Bostadsmö-
tet som Institutet för bostads- och urbanforskning 
bjöd in till i höstas. Bland deltagarna fanns flera 
aktörer på bostadsmarknaden – politiker, tjänste-
män, kommunanställda, länsstyrelsen, Boverket, 
SABO och Hyresgästföreningen.

– Vi inser att vårt uppdrag är viktigt – bostads-
frågorna påverkar ju oss alla i vardagen. Så vi 
samarbetar stadigt med andra aktörer, säger 
Irene Molina.   n

Irene Molina, professor i kulturgeografi.
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KÄLLA: Segregation i Stockholms län, Stockholms läns landsting
ILLUSTRATION: Södra tornet
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RELATIV RIKEDOM I STOCKHOLM (%)

Andel individer som kategoriseras som rika  
(relativ rikedom enligt EU-mått).

ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM (%)

Andel arbetslösa individer i åldern 16–34. 
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Det finns många 
olika typer av islam. 

Professor Moham
mad Fazlhashemi 

vill bredda bilden av 
en av de största re

ligionerna i Sverige. 
Intresset är stort för 

de nya utbildningar
na i islamsk teologi 

och filosofi.

Han vill bredda
BILDEN AV ISLAM
T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

FÖR TVÅ ÅR SEDAN inrättades Sveriges första 
professur i ämnet islamsk teologi och filosofi vid 
teologiska institutionen i Uppsala. Mohammad 
Fazlhashemi, med en bakgrund som idéhistoriker 
vid Umeå universitet, fick tjänsten. 

Som expert på politisk islam får han ofta vara 
med och kommentera händelseutvecklingen i 
Mellanöstern. Förutom intervjuer i media före-
läser han ofta för lärargrupper och anställda inom 
offentlig verksamhet. För ett par år sedan gav han 
ut en bok om den arabiska våren, där han beskrev 
demokratirörelsen i Mellanöstern. Sedan dess har 
demokratisträvandena bytts mot våld i länder 
som Syrien och Irak där IS, Islamiska staten, vill 
ta makten.

– De barbariska terroristerna i IS har för 
många blivit sinnebilden av islam. Jag försöker 
balansera den bilden. Varför har den här typen 
av extrema tolkningar uppstått och vad är de ut-
tryck för? Då går det att bättre förstå hur man 
kan undvika förekomsten av extremism, säger 
Mohammad Fazlhashemi.

En av hans böcker heter ”Vems islam?” och han 
är noga med att lyfta fram att muslimer inte är en 
enhetlig grupp. Islam rymmer allt ifrån extrema 
tolkningstraditioner till de som försöker förena 
feminism och demokrati med islam.

Ofta har det som kallas politisk islam uppstått 
i samhällen i kris, med brist på rättssäkerhet och 
demokratiunderskott, berättar han.

– Vi vet att extremism frodas i en icke-demo-
kratisk miljö med ekonomiska problem och 
korruption. Genom att jobba för bättre eko-
nomisk fördelning och motarbeta korruption 
kan den förebyggas.

FÖRRA SOMMAREN GAV han för första gången 
en sommarkurs om arabiska våren och politisk 
islam. Därutöver ges fyra olika grundkurser i is-
lamsk teologi och filosofi. På sikt kommer ett ut-
bildningsprogram att byggas upp, men det innebär 
inte att teologiska institutionen ska börja utbilda 
imamer. Precis som när det gäller kristen teologi är 
det en ”icke-konfessionell” utbildning och eventu-
ell präst-, pastors- eller imamutbildning ges i an-
nan regi, betonar Mohammad Fazlhashemi. 

– Den viktiga poängen är att islam nu kan stu-
deras i sitt eget sammanhang och inte i ett utifrån-
perspektiv. Sedan tidigare finns historiska kurser 
och mellanösternkunskap men just studiet av is-
lam utifrån dess egna premisser är något nytt.  n

– Den viktiga poängen är att 
islam nu kan studeras i sitt eget 
sammanhang, säger professor 
Mohammad Fazlhashemi.

TEMA: MÅNGFALD
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– Flerspråkighet är inte ett problem, det är en gåva. 
Det säger Leena Huss, språkvetare och forskningsledare för minoritetsstudier  
på Hugo Valentincentrum vid Uppsala universitet.

Fördelen med 
FLERSPRÅKIGHET 
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

ATT LÄRA SIG ett språk aktiverar hjärnan. Och precis som alla an-
dra aktiviteter som gör att hjärnan får träna så gör mer språkträning 
hjärnan ”starkare” och smidigare.

– Forskningen har visat att barn som växer upp som flerspråkiga 
är mer kreativa, får lättare att ta till sig nya språk och har en större 
metaspråklig medvetenhet.

Den metaspråkliga medvetenheten innebär att barnen i större 
utsträckning kan diskutera och reflektera kring språket och inte bara 
använda det. Små flerspråkiga barn brukar exempelvis uppmärk-
samma att andra talar andra språk, fråga hur det fungerar och jäm-
föra med det språk de själva talar. De påpekar likheter och skillnader.

– Det i sin tur verkar gynna framgång även i andra ämnen än språk.

DEN SOM BLICKAR ut över Europa kan lätt få bilden av att ”ett 
land – ett språk” är en norm. Men så är det inte, säger Leena Huss.

– Man brukar säga att över hälften av mänskligheten är flersprå-
kig. Just Europa är ganska språkfattigt, eftersom det ganska länge 
har funnits många länder i Europa som haft en idé om att enspråk-
ighet är eftersträvansvärt och en stark assimilationspolitik. Utanför 
Europa ser det inte riktigt ut så.

Men även i Europa har det delvis vänt genom Europarådets minori-
tetsspråkstadga och ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter.

– Det går redan att se stora skillnader. Minoriteter har fått mer 
att säga till om, nationell lagstiftning har ändrats och minoriteterna 
har vaknat till liv.

– Jag studerar sydsamiskan. Gamla människor som fick stryk och 
trakasserades på andra sätt i skolan kan nu se att deras språk har ett 
värde och är något fint att bevara. Det blir lite av en upprättelse för 
den diskriminering de utsatts för. De får också se att de kan vara 
svenskar utan att ge avkall på sitt samiska ursprung.

Hon tror att hela samhället tjänar på en öppnare attityd mot mino-
ritetsspråk och andra språk.

– De kan känna sig mer som en del av samhället, vilket gör att 
bitterheten och hopplösheten som vissa känner blir mindre. De 
unga som kämpar för sitt språk deltar mer aktivt i samhället än om 
de skulle känna sig nedtryckta och negligerade. Det är min fasta 
övertygelse att det är bra för samhället.

Därför tycker Leena Huss att vi i Sverige borde skapa fler möjlig-
heter för barnen att bli flerspråkiga och fortsätta vara det.   n

Leena Huss tror att hela samhället 
tjänar på en öppnare attityd mot 
minoritetsspråk och andra språk.
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Vård på lika villkor är 
grunden för en god folk

hälsa. I takt med att 
socialt utsatta grupper 

får allt svårare att ta sig 
in i vårdsystemet risk erar 

hela vårt samhälle att 
försvagas, menar professor 

Ragnar Westerling.

Vård på 
(O)LIKA

VILLKOR?
T E X T :  M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M AT T O N

I projektet samverkade Uppsala uni-
versitet, Arbetsförmedlingen, Uppsala 
kommun, Landstinget i Uppsala län 
och Samordningsförbundet.

VÅRDENS INSATSER KOMMER, trots 
hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter, inte 
alla till lika stor nytta. Socialt utsatta grup-
per hamnar ofta utanför systemet, i synner-
het utrikes födda som i dubbelt så stor ut-
sträckning som svenskfödda avstår från att 
söka vård trots behov.

– Svensk vård har genomgått en struk-
turell förändring med fokus på valfrihet, 
efterfrågan och entreprenörskap. I detta lig-
ger en risk att folkhälsoperspektivet – häl-
so- och sjukvårdslagens centrala punkt – går 
förlorat. I dag ser vi hur skillnaderna ökar 
och socialt svaga grupper får allt svårare att 

ta sig in i vårdsystemet. Det är en utveck-
ling som kan försvaga samhället, då ohälsa 
snabbt försvårar inträde på arbetsmark-
naden, säger Ragnar Westerling, professor 
i socialmedicin.

Insikten väcktes redan 1987 då Social-
styrelsen i sin första folkhälsorapport kon-
staterade hälsans relativt ojämlika spridning 
bland befolkningen, liksom att störst ohälsa 
återfinns bland socialt utsatta grupper. Så 
har det fortsatt och 2012 inleddes Projekt 
Athena, i vilket en rad aktörer i Uppsala län 
gått samman för att främja hälsa och när-
het till arbetsmarknaden hos utlandsfödda, 
långtidsarbetslösa kvinnor.

– Totalt 91 deltagare har medverkat 
i specialdesignade hälsocirklar där de på 
sitt hemspråk fått information om bland 
annat kost, motion, psykisk hälsa och hur 
svensk vård fungerar. Vårt mål har varit att 
skapa en metod att ge varje person tydligare 
struktur i tillvaron och verktyg att hitta rätt 
i vården och att närma sig arbetsmarkna-
den, och våra utvärderingar tyder på att vi 
hittat rätt, säger Ragnar Westerling.

I SAMMANSTÄLLNINGEN AV Projekt 
Athena konstateras att fyra av fem delta-
gare påbörjat någon form av arbetsmark-
nadsinsats, att drygt hälften av deltagarna 
fått minskat försörjningsstöd samt att deras 
generella hälsa och förmåga att ta till sig 
och använda hälsoinformation förbättrats 
avsevärt. Deltagare beskriver också med 
egna ord hur de ”blivit mer medvetna om 
sin psykiska hälsa”, ”mår mycket bättre”, 
hur ”mina barn är stolta över att jag har 
ett jobb”.

– Intresset för vårt projekt har varit stort 
och metoden får just nu nationell spridning 
via studieförbundet NBV. Det ger oss all 
anledning att fortsätta utveckla vårt upp-
lägg och förhoppningsvis bidra till ett bättre 
utnyttjande av den svenska vårdens resur-
ser, säger Ragnar Westerling.  n

TEMA: MÅNGFALD
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Enligt Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, växer 

intresset bland landets kom
muner, organisationer och 
andra lokala initiativ för 
att bedriva geoturism och 

geoparker. Bland dem som 
kommit längst är Siljans

ringen i Dalarna.

– GEOTURISM SKA per definition vara 
hållbar. Man ska försöka lyfta fram det na-
turliga, och man ska skydda områden från 
att exploateras, säger forskaren och paleo-
biologen Sebastian Willman vid institutio-
nen för geovetenskaper.

Runt om i Sverige syns spår av vår vari-
ationsrika geologiska historia med både is- 
och tropiska tider: dramatiska landformer, 
meteoritnedslag, hav, vulkaner och bergs-
kedjor. Till vissa hittar besökare, andra förblir 
outforskade. Men antalet lokala intressenter 
som vill utveckla turistsatsningar kring geo-
logiska besöksmål ökar, enligt SGU. 

FÖRUTOM ATT BIDRA TILL större geo-
logiska kunskaper ser man möjligheten att 
främja den lokala besöksnäringen och stär-
ka samhällets identitet. 

– I många andra länder har man i högre 
utsträckning etablerat så kallade geopar-
ker, geografiskt avgränsade områden, säger 
Sebastian Willman. Där lyfter man fram inte 
bara det geologiska arvet utan även platsens 
kultur och traditioner: hur man odlar och 
har odlat, vilka byggnadsmaterial och meto-
der man använt, vilka yrken framförallt kvin-
nor haft. Genom försäljning av bland annat 
lokalt hantverk, guidade turer, mat och logi 
utvecklas samhället också ekonomiskt.

Intresset växer 
FÖR GEOTURISM
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

GEOTURISM RUNT ÖSTERSJÖN

Böckerna och videofilmerna inom projektet ”Fostering Geotourism 
on Central Baltic islands” är gratis och kan laddas ner på  
http://www.centralbalticgeotourism.eu/

Direktiven för geoparker etablerades i bör-
jan av 2000-talet av UNESCO med fokus 
på bevarande, hållbar utveckling och sam-
hällsengagemang. År 2013 startade SGU 
ett nätverk för att uppmuntra framväxten 
av geoparker i Sverige. 

– De som kommit längst i processen är 
Siljansringen i Dalarna och Meteorum-pro-
jektet om meteoritnedslaget för 377 mil-
joner år sen. I närheten finns många andra 
spännande geologiska utflyktsmål som ra-
viner, forsar och vattenfall. Men där hittar 
man också unika bergarter och naturvärden 
i form av lavar, mossor, växter och djurarter. 
Sådant får man ju också ta del av när man 
ägnar sig åt geoturism. 

SEBASTIAN WILLMAN OCH geove-
tenskapliga institutionen har deltagit i ett 
EU-finansierat projekt, Fostering Geo-
tourism on Central Baltic islands. Tillsam-
mans med kollegor i Estland tog de fram 
sex böcker och videofilmer om geologiskt 
intressanta platser runt Östersjön. 

– För att kunna öka intresset för geotu-
rism måste vi som är geologer och kunniga 
inom området lyfta fram fakta och visa ”det 
här finns hos er”. För när man blir medve-
ten om miljön förstår man lättare varför 
den är viktig och värd att bevara.   n

Sebastian Willman 
vill lyfta fram 
fakta om geologiskt 
intressanta områden.
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Jorden förlorar just nu biologisk 
mångfald i en allt snabbare takt 
och det är enligt professor Jacob 
Höglund tydligt att det beror 
på människan.

Till slut handlar det 
om vår egen möjlighet 
att överleva. Om vi 
utarmar naturen och 
förutsättningarna för 
existens här på planeten 
är allt annat oviktigt.

TEMA: MÅNGFALD
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Genetisk variation
ÄR ETT MÅSTE
T E X T :  L I N D A  K O F F M A R  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

Jorden förändras ständigt. För att arter ska kunna anpas
sa sig och klara förändringarna måste det finnas tillräck
ligt mycket genetisk mångfald, eller genetisk variation, i 
populationen. Men vilken typ av mångfald krävs och hur 
stor måste en population vara för att klara sig? Dessa vik
tiga frågor undersöker Jacob Höglund och hans forskar
grupp vid Evolutionsbiologiskt centrum. 

ATT GENETISK VARIATION är en abso-
lut nödvändighet för att arter ska frodas och 
må bra är känt sedan en tid tillbaka. Jacob 
Höglund, professor i zoologisk bevarande-
biologi, liknar vitsen med genetisk mång-
fald vid en låda med skruv i garaget. 

– Innehåller lådan bara en sorts skruvar 
kan vi bara använda dem för en viss sorts 
arbeten. Har vi däremot samlat på oss en 
hel massa olika skruvar står vi bättre rusta-
de att lösa alla möjliga typer av problem vi 
kan tänkas stöta på. 

Om en art saknar möjligheter att anpas-
sa sig till nya förhållanden kommer den att 
dö ut. 

I alla populationer förekommer hela 
tiden genetisk drift – arter förlorar succes-
sivt genetisk variation. Driften är olika stark 
beroende på hur stor populationen är. Till 
exempel försvinner den genetiska variatio-
nen i en snabbare takt hos vargen, där det 
inte finns så många individer, än hos arten 
sill med väldigt många individer. 

GENETISK VARIATION KAN mätas på 
många olika sätt. Stora delar av genomen 
hos olika djurarter är väldigt lika – andra 
skiljer sig. En av utmaningarna för forsk-
arna är att identifiera vilka gener det är 
som är viktiga för att en art ska hänga med 
i evolutionen. 

Jacob Höglund och hans forskargrupp 
fokuserar främst på MHC-gener, som är 
en sorts immunförsvarsgener. Djuren man 

har valt att studera är olika arter av fåglar, 
groddjur och fiskar. Det praktiska arbetet 
sker både ute i fält och i labbet, där nya 
tekniker inom genforskningen ger fältet en 
skjuts framåt. 

En av gruppens aktuella studier går ut 
på att undersöka om den fruktade svamp-
sjukdomen Batrachochytrium, som orsakat 
massdöd av grodor i andra delar av världen, 
fått fäste bland svenska grodor och paddor 
och hur känsliga dessa är för sjukdomen. 
Finns det populationer i olika delar av lan-
det som är immuna?

Men – kan man då undra, vad spelar 
det för roll om en art grodor dör ut? Vi 
har väl värre problem att tampas med här 
på jorden?

SVARET PÅ FRÅGAN blir förmodligen 
olika beroende på till vilken forskare den 
ställs. Någon med en annan forsknings-
inriktning har kanske ett annat svar, men nu 
ställs frågan till Jacob Höglund som forskar 
om evolutionär bevarandegenetik: 

– Att en art försvinner ger ingen ome-
delbar påverkan på ekosystemet. Gradvis, 
så länge jorden har funnits, så har antalet 
arter och den biologiska mångfalden ut-
ökats. Men vi vet att det har funnits fem 
tillfällen med massutdöenden. Dessa har 
vi förknippat med katastrofer orsakade 
av stora vulkanutbrott eller kollision med 
stora kometer, som när dinosaurierna dog 
ut. Efter åt har den biologiska mångfalden 

gradvis byggts upp igen. Nu står vi inför ett 
sjätte massutdöende, säger Jacob Höglund. 

Jorden förlorar just nu biologisk mång-
fald i en allt snabbare takt och det är en-
ligt Jacob Höglund tydligt att det beror på 
människan. Med hjälp av fossila däggdjur 
har man slagit fast hastigheten med vilken 
arter ”normalt” dör ut. Under 1900-talet 
och uppskattningsvis för 2000-talet ligger 
medeltalet för utdöendet av arter nära 1000 
gånger högre än bakgrundsutdöendet.

– Förmodligen överskattar vi den biolo-
giska mångfalden idag eftersom många arter 
är på väg att dö ut, menar Jacob Höglund.

PÅ FLERA HÅLL i världen lever djurpopu-
lationer isolerade från andra populationer 
från samma art. De får inget tillskott av nya 
fräscha gener utan tappar undan för undan 
i genetisk variation. Populationen blir allt 
mindre motståndskraftig mot miljöföränd-
ringar och andra utmaningar. 

– Vi måste börja sätta kunskap och siff-
ror på hur stora populationer som behövs 
för att behålla våra djurarter. Man vill slippa 
”emergency room conservation” – dyra in-
satser där vissa arter räddas i sista minuten. 

Jacob Höglund menar att vi måste för-
söka förstå hur vi kan samexistera med an-
dra organismer. Det räcker inte med bara 
människor på jorden. 

– Till slut handlar det om vår egen möj-
lighet att överleva. Om vi utarmar naturen 
och förutsättningarna för existens här på 
planeten är allt annat oviktigt.   n
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På Rudbecklaboratoriet testas 
vävnadsprover med anti-

kroppar för att hitta särskilda 
proteiner. Cecilia Lindskog 

Bergström är platschef.

Kartan över
KROPPENS  
PROTEINER 

REPORTAGE
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– DET ÄR en stor resurs för forskningen att 
vi har en nästan komplett lista på kroppens 
proteiner, sade Mathias Uhlén, professor vid 
KTH, vid presskonferensen i samband med 
att proteinatlasen släpptes på webben. 

Fri att använda för alla som vill veta mer 
om de runt 20 000 proteiner som finns 
i människokroppen.

– För elva år sedan kartlades människans 
gener. Det här är en fortsättning på det pro-
jektet. Om generna kan liknas vid ritningen 
av ett hus är proteinerna de byggstenar som 
huset består av, förklarar Mathias Uhlén. 

Kartläggningen visar var människans 
proteiner är uttryckta i alla större vävnader 
och organ – såsom hjärna, hjärta, lever och 
njurar – och vilka proteiner som är uttryck-
ta i alla celler. 

För att lyckas har forskare vid KTH tagit 
fram antikroppar som kan hitta ett visst pro-
tein. Nästa steg är att testa antikropparna på 
vävnadsprover vid institutionen för immu-
nologi, genetik och patologi i Uppsala.

PROVRESULTATEN HAR SEDAN scan-
nats in och samlats i en sökbar databas som 
är öppen att använda för alla. På bilderna 
syns proteinerna tydligt eftersom de har 
färgats bruna. 

Via internet kan man zooma in och de-
taljgranska bilderna, som ett mikroskop i 
datorn. Det går att söka på ett protein och 
se var det förekommer eller söka på organ.

Under kartläggningen har man sett att 
en del proteiner finns i alla celler, en sorts 
kroppens renhållningsarbete. Ungefär hälf-
ten av våra proteiner finns i alla celler i 
kroppen, så kallade ”basproteiner”.

Andra proteiner är vanligast i ett organ, 
men forskarna har upptäckt att det är 
ganska få proteiner som är unika för en 
viss vävnad. 

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

– Det är viktig kunskap för läkemedels-
industrin och kan förklara en del av de pro-
blem och biverkningar som vissa läkemedel 
dras med, säger Mathias Uhlén.

 
PROFESSOR FREDRIK PONTÉN har varit 
med sedan starten vid institutionen för im-
munologi, genetik och patologi i Uppsala.

– Det känns jättekul, det är skönt att 
vara ”klar”, fast inom citattecken. Vi har 
jobbat i tolv år och har fått ihop något som 
är användbart för många. Det har varit ett 
fantastiskt lagarbete där forskare med olika 
bakgrund och kunnande bidragit till att pro-
jektet hela tiden har utvecklats åt rätt håll.

Vilka kommer att använda proteinatlasen?
– Framför allt är det grundforskare 

men också kliniska forskare, läkemedelsin-
dustrin och bioteknikföretag. Jag hoppas 
att det blir mycket använt inom medici-
nen, både för att hitta nya läkemedel och 
diagnostiska metoder. 

Och det verkar som om fler och fler 
har upptäckt proteinatlasen. Förutom 
de 300 vetenskapliga artiklar som hittills 
har publicerats inom projektet, public-
eras i genomsnitt två artiklar varje dag av 
andra användare.

ÄVEN OM proteinatlasen kan betraktas som 
färdig, fortsätter arbetet. Cecilia Lindskog 
Bergström, platschef i Uppsala, berättar:

– Vi kommer att fördjupa oss mer i väv-
nader vi inte tittat på tidigare. Hittills har vi 
tittat på 44 olika normala organ, men det 
finns till exempel andra delar av hjärnan 
och näthinnan som vi inte undersökt och 
det finns fortfarande proteiner som vi inte 
har hittat i några av de vävnader som stud-
erats. Vi ska också gå vidare med cancer-
atlasen och fortsätta med mer detaljerade 
forskningsstudier.   

Efter tolv års arbete är den klar: En bildatlas 
över proteinerna, människokroppens byggstenar. 
Sammanlagt 13 miljoner bilder har samlats 
i en sökbar databas, i samarbete mellan bland 
andra Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 
och Uppsala universitet. 

Antikropparna hittar ett visst protein som visar 
sig i brunt på bilden. Här syns proteinet LIPF i ett 
vävnadsprov från magen.

I labbet tillverkas vävnadsarrayer med 72 små 
vävnadsprover.

Bilderna granskas manuellt av forskare. Här sitter 
Groom Alemayehu.
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   Runt 30 personer jobbar med detta i Uppsala. 
I gruppen finns både forskningsingenjörer, 
forskare, doktorander och post-docs, inom bio-
teknik, biologi och medicin. Just nu pågår arbe-
tet med att färdigställa och publicera ett stort 
antal artiklar. 

– Vår roll i projektet är framför allt kopplad 
till den medicinska och kliniska aspekten. Det 
krävs medicinsk bakgrundskunskap för att tolka 
det vi ser i mikroskopet, säger Fredrik Pontén.

– Närheten och tillgången till biobanker har 
varit mycket viktig, liksom utvecklingen av tek-
niker för att kunna analysera genuttryck på både 
RNA- och proteinnivå.

I LABBET PÅ Rudbecklaboratoriet pågår arbetet 
i olika stationer. Först gäller det att stansa ut små 
bitar vävnad ur paraffinblock och tillverka en så 
kallad vävnadsarray med 72 små vävnadsprover. 
Den skivas sedan tunt och läggs på glas.

Det är både friska vävnader och cancervävna-
der – från operationer som har gjorts på Akade-
miska sjukhuset. 

När glasen med vävnadsprover är klara be-
sprutas de med en lösning som innehåller anti-
kroppar. De ”färgas in” med antikroppar som 
binder till ett visst protein. När antikroppen har 
bundit till proteinet visar det sig i brunt.

Just det här momentet är automatiserat och 
äger rum i en stor maskin.

– Här kan vi färga med 48 antikroppar samti-
digt. Det är stora volymer och därför måste vi ha 
streckkoder på varje glas som visar vilken anti-
kropp som ska användas. Vi färgar hundratals glas 
varje dag, berättar Cecilia Lindskog Bergström.

SEDAN SCANNAS BILDERNA in och kan gran-
skas på datorskärmen i förstorad version. I ett rum 
sitter flera forskare och granskar bilder. Det job-
bet görs helt manuellt, de tittar på skärmen och 
avgör om proteinet syns tillräckligt bra på bilden.

– För varje protein används data från 144 indi-
vider med normal vävnad och 216 individer med 
cancervävnad, alltså totalt 360 olika individer, så 
det tar några timmar att gå igenom. 

Nu är i alla fall den första milstolpen nådd. 
Efter tolv års arbete har bilden klarnat av 
protein erna och deras roll i människokroppen. 

På presskonferensen fick professor Mathias 
Uhlén frågan: Var är ni om tio år?

– Nu har vi proteomet men det är bara början 
på att förstå magin hos människokroppen, sva-
rade han. Vi kommer att ägna många år åt detta. 
Om du är forskare är det här ett bra fält att gå in 
i de närmaste femtio åren. n

För varje protein används 
data från 144 individer med 
normal vävnad och 216 
individer med cancervävnad.
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Fåglarnas BIG BANG
T E X T :  L I N D A  K O F F M A R  F OTO :  M AT T O N

FORSKNINGSSAMARBETET The Avian 
Phylogenomics Consortium har hittills invol-
verat fler än 200 forskare från 80 institutio-
ner i 20 olika länder. I slutet av förra året 
publicerades en mängd olika vetenskapliga 
artiklar från forskningen och tidskriften Sci-
ence utsåg resultaten till en av de mest vikti-
ga vetenskapliga upptäckterna under 2014. 

Att analysera det enorma genetiska 
materialet har krävt stora mängder dataka-
pacitet och flera superdatorcentra i USA 
och Tyskland har använts. 

– Den viktigaste slutsatsen från studier-
na är att när dinosaurierna dog ut i samband 
med övergången från krita till tertiär för 
cirka 67 miljoner år sedan, skedde en ex-
plosiv förgrening bland fåglarna. En mängd 
nya nischer i naturen kunde fyllas, när det 
inte längre fanns dinosaurier, och på så sätt 
utvecklades många olika fågelgrupper, be-
rättar Hans Ellegren, professor i evolutions-
biologi vid Uppsala universitet vars forskar-
grupp varit delaktig i flera av studierna. 

Genetiken bakom 
fetma kartlagd 
ETT INTERNATIONELLT forskarlag har 
identifierat 89 nya genregioner med kopp-
ling till fetma. Flera funktioner i centrala 
nervsystemet visas ha en viktig roll i ut-
vecklingen av fetma, liksom omsättningen 
av fettväv och insulin. Sammanlagt ingick 
runt 340 000 personer i kartläggningen av 
sambanden mellan gener och fetma samt 
kroppssammansättning. Målet med studi-
erna var att identifiera nya gener som ökar 
risken för fetma och att öka förståelsen 
för de biologiska mekanismer som leder 
till detta.  n

Vindkraft på  
hög höjd
NÄR VINDKRAFTVERK BYGGS i skogs-
miljö finns särskilda förhållanden att ta hän-
syn till. I en ny avhandling av Johan Arn-
qvist, doktorand i meteorologi vid Uppsala 
universitet, presenteras ny kunskap om hur 
turbulensen över skog påverkas av den ver-
tikala temperaturskiktningen. Avhandlingen 
innehåller analyser av nya mätningar från en 
138 meter hög mätmast placerad i skogs-
miljö vid existerande vindkraftverk. I av-
handlingen presenteras två nya matematis-
ka modeller, som beskriver turbulensen och 
hur medelvinden ändras med höjden.   n

Från att det bara fanns tre olika utvecklings-
linjer bland fåglar för 70 miljoner sedan, så 
innebar den explosiva förgreningen en re-
kordsnabb utveckling av ett 30-tal släkten 
under bara cirka 10 miljoner år. Till exem-
pel duvor, doppingar, gökar, tranor, lommar, 
hackspettar och papegojor kom till. 95 
procent av alla cirka 10 000 fågelarter som 
finns idag härstammar från denna explosiva 
förgrening.  n

För 67 miljoner år sedan 
började fåglarnas släktträd 

utvecklas i en explosions
artad fart. Det har forskare 

från bland annat Uppsala 
universitet visat i ett mycket 

stort internationellt sam
arbete där man kartlagt 

genomet hos 48 fågelarter. 



 Fler krig
I  VÄRLDEN

Men 2014 innebar också en eskalering i 
konflikter som tidigare varit mer låginten-
siva; det sju veckor långa Gazakriget är den 
dödligaste konfrontationen mellan Israel 
och palestinska grupperingar på två år-
tionden. Förutom dessa pågår utdragna krig 
i Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Somalia 
och Jemen. 

Krig definieras som en väpnad konflikt 
där minst 1 000 personer dödats i strid 
under ett år. Till detta kommer mindre 
intensiva väpnade konflikter där 25 – 999 
människor dödats. Vissa av de mindre in-
tensiva konflikterna har sett en ökad aktivi-
tet under 2014. 

– Dessa data borde ge det internatio-
nella samfundet starkare skäl att verka för 
att konflikterna i Mellanöstern inte trappas 
upp ytterligare utan istället finner fredliga 
lösningar. Även utvecklingen i Afghani-
stan bör följas noga sedan NATO:s militära 
operation avslutats, säger projektledare 
Therése Pettersson.  n

DETTA UPPGER FORSKARE vid insti-
tutionen för freds- och konfliktforskning 
i en preliminär uppskattning av konflikt-
läget i världen vid utgången av 2014. 

Flera av de pågående krigen har 
också mycket höga dödstal, framförallt 
konflikterna i Syrien och Irak. Den sto-
ra ökningen beror delvis på att helt nya 
krig har blossat upp, som krigen i östra 
Ukraina där UCDP skiljer de två sepa-
ratistgrupperna från varandra. 

Antalet krig har under 
2014 överstigit tio, vilket är 

högt om man ser till peri
oden efter millennie skiftet. 

Ökningen från sju krig 2013 
till dagens tal är också den 

kraft igaste på femton år. 

T E X T :  A N N E L I  WA A R A  F OTO :  M AT T O N

TEMA: RYMDEN

4 FRÅGOR till	Karl	Michaëlsson	
vars	vetenskapliga	artikel	om	risk
erna	med	stor	mjölkkonsumtion	
blev	den	23:e	mest	omtalade	 
i	världen	år	2014.

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

 
Anade du vartåt det barkade  

redan då du såg resultaten?

– Mjölk berör många och vi får i oss det 
dagligdags, så jo, jag förstod att det skulle 
bli stort, men inte så stort. Förklaringen till 
genom slaget tror jag ligger i att mjölk tradi-
tionellt har kopplats till hälsa och så kom-
mer plötsligt en studie som pekar på raka 
motsatsen, oavsett hur man ställt sig tidig-
are så kan det upplevas provocerande.

Hur känns det att se sitt  

namn och arbete överallt?

– Det är naturligtvis roligt, även om det 
med tiden kan infinna sig en viss mätt-
nad på att besvara samma frågor om och 
om igen. Mindre positivt är de forskare, 
myndig hetspersoner och näringslivsrepre-
sentanter som uttalar sig om studien utan 
att ha tagit del av materialet. 

Kan all debatt och tidsåtgång få dig 

tveksam till att ta resultaten vidare?

– Absolut inte, forskningens tredje uppgift 
är ett nödvändigt ansvar och ingen vinner 
på att vi stoppar huvudet i sanden. Inom ett 
år räknar jag med att inleda interventions-
studier huruvida de höga halter galaktos vi 
får via mjölk kan kopplas till ökad oxidativ 
stress och inflammation hos människor på 
motsvarande sätt som vi iakttar hos djur.

Kraftigt ökad risk för dödlighet och 

frakturer, är det dags för oss att fylla 

glaset med annat än mjölk?

– Nja, personligen har jag ersatt mjölk med 
yoghurt, men mjölk innehåller många vikti-
ga näringsämnen. Man ska heller aldrig dra 
för stora växlar på en studie och gör alltid 
klokast i att invänta fler resultat.  n

Snabba Vasalopp 
ger mindre risk  
att få cancer
EN NY STUDIE visar att personer som åker 
Vasaloppet tränar mer och har en mer hälso-
sam livsstil. De löper 30 procent lägre risk 
att få någon av de vanligaste cancerform-
erna. Ju snabbare skidåkarna var desto lägre 
var risken för cancer. Studien har genom-
förts av forskare vid Uppsala Clinical Rese-
arch Center (UCR) och Regionalt cancer-
centrum Uppsala Örebro (RCC). Studien 
bygger på nära 200 000 deltag are i Vasa-
loppet som jämförts med vanliga svenskar 
med samma kön, ålder och bostads ort. 
Forsk arna har jämfört hur många som får 
cancer under en 20-årsperiod.  n

Riskerna med stor 
mjölkonsumtion
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T E X T :  A N N E L I  WA A R A  F OTO :  M AT T O N

Hur förutser vi 
andras handlingar?
FÖRMÅGAN ATT FÖRUTSE framtiden 
spelar en avgörande roll i vår vardag och i 
våra interaktioner med andra. Till exempel 
hjälper denna förmåga oss att förbereda  
och anpassa våra handlingar till vad andra 
gör. Två nya avhandlingar från Uppsala 
Barn- och Babylab vid Uppsala universitet 
har undersökt spädbarns förmåga att för-
utse vad andra tänker göra. Studierna visar 
att vi människor använder oss av vårt mo-
toriska system när vi förutser hur andra ska 
agera men också att förmågan samtidigt är 
känslig för den miljö vi lever i.  n

Uppsala först med 
 ultraljudsbehand
ling av myom
KVINNOR MED BESVÄRANDE muskel-
knutor i livmodern, så kallade myom, kan 
nu erbjudas en ny, nästan smärtfri behand-
ling med ultraljud i stället för operation. 
Akademiska sjukhuset är först i Sverige 
med att introducera denna mer skonsam-
ma behandling som till en början ges inom 
ramen för en klinisk studie som utförs av 
forskare vid Uppsala universitet. Den nya 
metoden, MR-HIFU, innebär att avance-
rad ultraljudsutrustning integreras med en 
MR-kamera. Syftet med den kliniska stu-
dien är att bekräfta att metoden är säker 
och funktionell.  n

Initiativ för  
en forsknings
baserad skola 
DEBATTEN OM SKOLAN är intensiv och 
åsikterna går isär om vad som behövs för 
en positiv utveckling av den svenska skolan. 
Nu tar Uppsala universitets utbildnings-
vetare initiativ för att utveckla skolan och 
undervisningen med hjälp av en digital 
plattform. Fokus ligger på forskningsbaserad 
kompetensutveckling för lärare inom alla 
nivåer och ämnen. Den digitala plattformen 
– Academy of Education (www.acedu.se) – 
kommer att byggas upp stegvis i samarbete 
med skolans aktörer, lärarutbildare, lärar-
studenter och utbildningsforskare.   n

Varför lever 
män kortare?
I EN NY STUDIE visar Uppsalaforskare, 
tillsammans med internationella kollegor, 
ett samband mellan rökning och förlust av 
Y-kromosomen i blodceller. Forskarna har 
tidigare visat att förlust av Y-kromosomen 
är kopplat till cancer. Eftersom det bara är 
män som har en Y-kromosom kan fynden 
förklara varför rökning är en större riskfak-
tor för cancer hos män och i förlängningen 
även varför män i genomsnitt lever kortare 
än kvinnor.  n

Stjärna i fjärran 
fångad på bild
RÖDA JÄTTESTJÄRNOR i universum 
kan berätta om solens framtid och om hur 
tidigare stjärngenerationer spridit livets 
grundämnen. Nu har Uppsalaforskaren 
Sofia Ramstedt, i samarbete med forskare 
från Chalmers, tagit en bild av en av stjärn-
himlens mest berömda röda jättar – Mira 
A. Den ingår i dubbelstjärnan Mira (Mira A 
och B) som befinner sig omkring 400 ljusår 
från jorden. Bilden har blivit veckans bild 
på den världsledande astronomiorganisatio-
nen ESO:s webbplats.  n

Snabb metod hittar 
resistenta bakterier
FORSKARE FRÅN UPPSALA universitet, 
SciLifeLab i Stockholm och Akademiska 
sjukhuset i Uppsala har utvecklat en ny 
metod för att snabbt kunna identifiera vilka 
bakterier som orsakar en infektion och be-
stämma huruvida de är resistenta eller käns-
liga mot antibiotika. Då kan rätt behand-

ling sättas in från början. Professor Dan I 
Andersson vid institutionen för medicinsk 
biokemi och mikrobiologi har lett studien 
tillsammans med professor Mats Nilsson 
vid SciLifeLab i Stockholm. Ett instrument 
baserat på metoden utvecklas för närvar-
ande av företaget Q-linea i Uppsala.   n

Svensk hiphop – 
en social arena
POPULÄRKULTUR ÄR EN viktig arena 
där sociala identiteter skapas och bearbetas. 
I en ny avhandling i sociologi visar Kalle 
Berggren hur social ojämlikhet är ett cen-
tralt tema inom svensk hiphop. Studien vi-
sar att detta gäller såväl klass och rasism som 
frågor om kön och sexualitet. I avhandling-
en ”Reading rap” analyseras låttexter från ett 
40-tal svenska rapartister under två decen-
nier, från början av 1990-talet och framåt.   n

EUanslag till 
mineral studier
FORSKARE VID INSTITUTIONEN för 
geovetenskaper har fått ett anslag på 4,5 
miljoner kronor från ERA-MIN – en mi-
neralresursinriktad del av det europeiska 
forskningsnätverket ERA-NET. 

– Projektet fokuserar på två stora men 
helt olika malmtyper, som båda har poten-
tial att som biprodukt producera sällsynta 
jordartsmetaller. Dessa jordartsmetaller 
är helt nödvändiga för effektiva magneter 
i till exempel vindkraftverk och el- och 
hybrid bilar, berättar Karin Högdahl vid in-
stitutionen för geovetenskaper.

Studien kommer att utföras i samar-
bete med industrin och är delvis finan-
sierad av Vinnova och SGU, Sveriges 
geologiska undersökning.  n
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Energi till alla
ÄR MATS LEIJONS VISION

Nya, förnybara energikällor i vågor, vind och 
strömmande vatten. Det är Mats Leijons specia
litet. Principen är enkel: I stället för att jaga den 
högsta effekten, gäller det att få många energi
timmar till låg kostnad.
– Först då blir förnybar energi allas möjlighet.

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

NAMN: Mats Leijon
TITEL: Professor i elektricitetslära
AKTUELL: Mottagare av Hjärnäpplet
KARRIÄR: Utbildade sig vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, där 
han också disputerade på 80-talet. Sedan jobbade han på ABB i Västerås tills 
han år 2000 blev professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet. 
ÅLDER: 57 år.
LÄSER JUST NU: Avhandlingar.
PÅ FRITIDEN: Har nyligen blivit proinspektor vid Göteborgs nation. 
Gymmar ganska mycket.
GER MIG ENERGI: Det är kul att se att det går bra för våra studenter och 
doktorander, att de får bra resultat och gör ett bra jobb.
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Energi till alla
ÄR MATS LEIJONS VISION

ENTREPRENÖREN MATS LEIJON är en 
välkänd person. Nyligen tog han emot 
Hjärnäpplet, Uppsala universitets inno-
vationspris, i universitetsaulan. I dag står 
han och föreläser på Ångströmlaboratoriet 
för forskare och studenter om vägen från 
forskning till företag.

På skärmen rullar bilder förbi från åren 
som gått sedan han kom till Uppsala som 
ny professor i elektricitetslära år 2000. Re-
dan då hade han upptäckt vågkraften som 
hade potential att bli en såväl stabil som 
effektiv energikälla.

Året därpå bildades företaget Sea based 
som idag har tio anställda på kontoret i 
Uppsala och 50 i fabriken i Lysekil. Där 
framställs vågkraftverk på beställning och 
nyligen fick de en stor order från Ghana.

VÄGEN DIT HAR varit lång och mödosam, 
menar Mats Leijon, som också passar på att 
tacka sina kollegor som sitter i publiken:

– Det här är inte något man gör själv, 
det är alldeles för komplicerat. Man måste 
ha goda medarbetare.

Han har många råd att ge forskarkol-
legor som vill starta företag. Till exempel 
varnar han för att släppa in investerare för 
tidigt. Ett annat råd är att i god tid säkra 
rätten till sin idé.

– Innan ni börjar bör ni ha skrivit pa-
tenten. Sök inte pengar från Vinnova och 
EU innan ni har patent för då är ni blåsta. 
De patent vi lade i början är det som gör 
att företaget kan ha konkurrenskraft även 
i framtiden.

Sist men inte minst: Våga göra fel!
– Det finns massor av fel att göra längs 

vägen. Egentligen borde man göra en lista 
över allt som kan gå fel och sedan bocka av, 
säger han med ett skratt.

PROFESSOR MATS LEIJON har ett ar-
betsrum fullt med bokhyllor, böcker och 
papper. Här sitter han inte så ofta. Jobbet 
som VD på Seabased på 60 procent tar 
mycket tid och dessutom är han engage-
rad i fler bolag inom marin strömkraft och 
vindkraft. Samtidigt verkar det vara här på 
universitetet han trivs bäst.

Sedan han startade avdelningen för 
elektricitetslära år 2000 har avdelningen 
producerat över 200 vetenskapliga artiklar, 
64 avhandlingar och ett stort antal patent.

Utmaningen är att hitta nya förny-
bara energikällor som hållbart alternativ 
till fossila energikällor som olja och kol 
men också till kärnkraften. Då krävs det 
forskning kring hur man löser både tek-
niska och mer praktiska problem. Alltså 
ingenjörsvetenskap.

Studenterna och doktoranderna som 
kommer hit får lära sig att se helheter men 
också gräva ned sig i detaljer.

– Här får de räkna, mäta och bygga från 
grunden. De måsta ha ordning på ekvatio-
nerna och på sin process. Det är hårt arbe-
te och finns inga genvägar. Man måste låta 
dem göra fel, då lär de sig mer.

NÄR VÅGKRAFTPROJEKTET SKULLE bli 
verklighet åkte många forskare, doktoran-
der och studenter till Västkusten och expe-
rimentanläggningen utanför Lysekil. Efter 
ett grundligt akademiskt förarbete började 
en industri byggas upp i Lysekils hamn.

Nu pågår byggandet av Sveriges första 
kommersiella vågkraftspark utanför Smö-
gen i samarbete med Fortum. I november 
åkte Mats Leijon till Ghana för att skriva 
på avtal med energiministern om att an-
lägga en vågkraftpark.

– Det är ett både intressant och svårt 
uppdrag. Vi har folk därnere just nu med en 
container och allt ska sättas ihop på plats. 

Visionen har hela tiden varit att skapa 
energi som är hållbar även ur ett ekono-
miskt perspektiv.

– Det vi letar efter är förnybar energi 
med hög utnyttjandegrad. Både solenergi 
och vindenergi kommer och går, det gör 
vågkraft också, men strävar man så högt 
som möjligt så kommer förnybar energi 
att bli varje människas möjlighet. Nu kan 
vi i Sverige säga att vi har råd att subven-
tionera, men i ett land som Ghana är det 
väldigt tydligt att man inte har det.   
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Mats Leijon var med när Uppsala 
universitets kraftverk för marin 

strömkraft sjösattes i Dalälven vid 
Söderfors år 2013.

   HAN HOPPAS att fler forskare ska ta 
sig an den här utmaningen så att man hittar 
verkliga utmanare till kärnkraft, olja och kol.

– På 50- och 60-talen ville de duktiga 
forskarna hålla på med kärnkraft, det var 
den absoluta excellensen inom fysik, teknik 
och kemi. För att förnybara energikällor ska 
bli konkurrenskraftiga måste den absoluta 
excellensen hålla på med det här. 

Visionären Mats Leijon ser framför sig 
att detta skulle kunna bli Sveriges nästa sto-
ra industri. Men då krävs det att politikerna 
satsar, som man har gjort i andra länder.

– Vi har ju vattenkraften som är en otro-
ligt viktig källa och kan fortsätta utifrån den 
tankegången. Vi såg att det inte fanns någon 
teknisk lösning för varken våg- eller ström-
kraft så därför engagerade vi oss. Med vind-
kraften såg vi att det gick att göra billigare.

Vad tror du mest på för framtiden – våg-
kraft, strömkraft eller vindkraft?

– Det behövs nog en kombination men 
det tror jag är en sådan där allmän floskel. 
Det som ger energi mest tid för minst peng-
ar är det man tjänar mest på och gör elen 
billigast. I slutändan är det vi vill ha förny-
bar energi till det billigaste priset. Då kan 
vi lägga pengar på bättre barnomsorg och 
äldrevård istället för att subventionera el. 

DET ÄR INTE bara en framgångshistoria 
han berättar i föreläsningssalen på Ång-
strömlaboratoriet. Att gå från forskare 
till entreprenör har inte varit smärtfritt 
och det är inget Mats Leijon hymlar med. 
Det har kostat mycket, både yrkesmässigt 
och privat.

– Man brukar fråga varför inte mer 
forskning kommersialiseras. Svaret är att 
det är fruktansvärt otryggt och kräver otro-
liga insatser av familj och omgivning. Det 
behövs fler incitament för forskare att satsa 
på att driva företag.

– Skulle jag vetat år 2001 vad det inne-
bar skulle jag nog ha varit en vanlig pro-
fessor idag. Levt ett lugnare liv med upp-
satser som ska rättas och studenter som 
ska handledas.

Fast vad skulle han då gjort med den 
starka drivkraften, som verkar finnas kvar 
än idag? Övertygelsen om att det måste 
gå att göra detta, även om omgivningen 
säger motsatsen. 

– Det var därför jag började med det 
här, jag var övertygad om att det gick att 
göra annorlunda om vi tänker igenom 
detta ordentligt.  n
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Nytt steg mot  
framtidens  
solbränslen

SOLENERGI FINNS I stora mängder. På en 
timme tar jorden emot lika mycket solen-
ergi som människan förbrukar på ett år. För 
att möta våra behov även då solen inte lyser 
så starkt måste solenergin kunna lagras. Ett 
sätt kan vara att omvandla solenergin direkt 
till ett bränsle ur enkla råvaror som vatten 
och koldioxid. För att effektivt och energi-
snålt kunna tillverka bränslet krävs en bra 
kemisk katalysator som underlättar proces-

sen. I en ny studie har forskare vid Uppsala 
universitet påvisat en reaktion där katalysa-
tormolekylen tar två reaktionssteg på en 
gång på sin väg mot ett bränsle. Därigenom 
kan man undvika mer energikrävande och 
långsamma mellansteg.

– Det är ett steg mot en framtida pro-
duktion av solbränslen, säger Leif Hammar-
ström, professor i kemisk fysik.  n

Toppforskare rekryteras 
TILL UPPSALA

KLIMATFORSKAREN Doreen Stabinsky 
blir den första gästprofessorn i klimatledar-
skap vid Uppsala universitet, en profes-
sur som finansieras genom en tidigare 
donation från IT-entreprenören Niklas 
Zennström. Hon är professor i global mil-
jöpolitik vid College of the Atlantic i Bar 
Harbor, Maine. 

Den tioåriga gästprofessuren, där en 
ny professor inbjuds varje eller vartannat 
år, knyts till Uppsala Centrum för hållbar 
utveckling (CSD), en del av institutionen 
för geovetenskaper. 

Don Kulick, professor i antropologi vid 
University of Chicago, kommer till Uppsala 
för att leda ett brett tvärvetenskapligt forsk-
ningsprogram med både humanister och 
samhällsvetare. De ska belysa hur vi bättre 
kan förstå utsatthet och sårbarhet i förhål-
lande till människor, djur och miljön. 

Forskningsprogrammet ”New Perspec-
tives on Vulnerability” knyter an till pågå-
ende forskning vid institutionen för kul-
turantropologi och etnologi. Bidraget från 
Vetenskapsrådet sträcker sig över 10 år.  n

Första bilden av
levande bakterier
ETT INTERNATIONELLT TEAM lett av 
forskare vid Uppsala universitet har för för-
sta gången lyckats avbilda intakta levande 
bakterier med en röntgenlaser. Tekniken 
innebär att en fin aerosol av celler beskjuts 
med ljuspulser från en röntgenlaser. Med 
den nya metoden kan upplösning i både tid 
och rum bli bättre än med de bästa optis-
ka mikroskopiteknikerna. Fram tills nu har 
högupplöst avbildning inneburit nedfrys-
ning av cellerna och en hög stråldos som gör 
att de dör under datainsamling. 

– Om du verkligen vill förstå en cells 
funktioner måste den vara vid liv, säger pro-
fessor Janos Hajdu vid Uppsala universitet, 
en av de ledande forskarna i försöket.  n

Nu har den så kallade 
”Zennström professuren” 

i klimatledarskap 
tillsatts med den fram

stående klimatforskaren 
Doreen Stabinsky. Inom 

humaniora har den kände 
antropologen Don Kulick 

rekryterats med bidrag 
från Vetenskapsrådet.

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

Läs också Doreen Stabinskys 
kolumn på sista sidan.

KORT & GOTT
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Idag önskar allt fler god natt via 
mobiltelefonen, dess värre innebär 

det att vi sover allt sämre. Nu skapar 
sömn forskare i Uppsala appen som 

ska få oss att koppla ner när det är 
dags att koppla av.

Slaget om
SOVRUMMET

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

I DESSA DAGAR av ständig uppkoppling krym-
per antalet mobilfria zoner snabbt. I Storbritan-
nien tillskriver sig mer än varannan invånare 
nomofobi – en oro över att inte vara tillgänglig 
på sin mobiltelefon – och vår raskt accelereran-
de teknikanvändning gör att dagens timmar inte 
längre räcker till. Alltså fortsätter många nume-
ra sitt surfande i sängen, något som redan sätter 
märkbara spår.

– Våra försämrade sömnvanor är på god väg 
att anta närmast epidemiologiska dimensioner. I 
dag sover vi i genomsnitt en timme mindre per 
dygn jämfört med för tjugo år sedan. I en studie 
bland tonåringar i Uppsala län uppger nästan var 
tredje att de har regelbundna sömnproblem. Vi 
vet att sömnbrist medför en rad risker och det är 
uppenbart att något måste göras, säger Christian 
Benedict, sömnforskare vid Uppsala universitets 
institution för neurovetenskap.

Svårt att släppa mobilen 
vid sängdags? Det är du 
inte ensam om.
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FORSKNING VID UPPSALA universitet visar 
hur mobiltelefoner, surfplattor och datorer avger 
ett blått sken på en frekvens som påminner om 
dagsljus, liksom att användning kvällstid sänker 
vår produktion av sömnhormonet melatonin. 
Fortfarande kvarstår för vetenskapen att kartläg-
ga exakt hur det påverkar vår sömn, men redan 
det faktum att 29 procent av svenskarna tar med 
sig mobiltelefonen i sovrummet – många unga 
sover med den under kudden – antyder att vi 
utan större eftertanke utsätter oss för en rad all-
varliga faror.

– Nya resultat visar hur redan en natts sömn-
brist startar allvarliga fysiska reaktioner. Bland 
annat sjunker kroppens basala energiförbruk-
ning och vi börjar lagra extra energi. Vid läng-
re sömnlöshet påverkas barriären som skyddar 
hjärnan från skadliga ämnen, vi riskerar att 
förlora nervceller och ökar på sikt risken att 
drabbas av Alzheimers sjukdom. Samman taget 
bekräftar det vikten av regelbundna sömn-
vanor för att hålla hjärna och kropp friska, säger 
Christian Benedict.

FÖRLORAD SÖMN INVERKAR även negativt 
på vår prestationsförmåga. Med ekonomiskt stöd 
från AFA Försäkring skapar Christian Benedict 
just nu en app som ska få oss att koppla ner när 
det är dags att koppla av. Målgruppen är i en in-
ledande fas yrkesverksamma, men ambitionen är 
att på sikt även ge stöd åt barn och ungdomar, 
den idag flitigaste gruppen användare av skärm-
baserad teknologi och sannolikt även den emo-
tionellt mest påverkbara.

– Jag vill hjälpa människor att öka sin kunskap 
om vilka tider på dygnet de bör låta bli sina ap-
parater. En app ger fantastiska möjligheter att nå 
många människor med personligt utformat stöd, 
samtidigt som forskningen kan samla in anony-
miserade data om sömnvanor och välmående, 
vilket i slutändan kan hjälpa oss alla att sova, må 
och prestera bättre, säger Christian Benedict.  n

STÖD FÖR BÄTTRE SÖMN

Christian Benedict, forskare i neurovetenskap, ut-
vecklar en ny app som stöd till dem som vill förbättra 
sina sömnvanor. Den beräknas vara klar 2015/16. Han 
forskar även kring biomarkörer som kan identifiera 
vilka som löper störst risk till följd av sömnbrist.

EUPROJEKTET	DRIVEAB

– Är ett av 46 europeiska IMI-projekt (Innovative Medicines Initiative) inom 
life science med en budget på 3,3 miljarder euro för 2014-2024. Projekten 
är ett gemensamt åtagande mellan EU och läkemedelsindustrin genom 
branschorganisationen EFPIA.
– Har 24 partners från akademin, forskningsinstitut samt läkemedels- och 
bioteknikbolag i 12 länder. 

www.drive-ab.eu 

– FÖR ATT lyckas behöver vi hitta affärsmodeller och belöningsmekanismer 
som gynnar företag som tar fram läkemedel utan att sälja dem, eftersom re-
sistensutveckling måste undvikas. Detta har diskuterats, men ingen har testat 
några konkreta förslag och det saknas forskning, säger Francesco Ciabuschi, 
professor på företagsekonomiska institutionen, som leder Uppsala universitets 
deltagande i DRIVE-AB, en stor EU-satsning på området.

VARJE ÅR DÖR cirka 25 000 personer i Europa av infektioner orsakade av 
multiresistenta bakterier. Den årliga kostnaden beräknas till 1,5 miljarder 
euro, men den verkliga ekonomiska och sociala kostnaden är okänd. Trots 
ökad resistens och spridning har endast två nya klasser av antibiotika kom-
mit ut på marknaden de senaste 30 åren. Investeringar väntas helt enkelt 
inte betala sig.

EU har dragit slutsatsen att endast ett samarbete i stor skala mellan 
globala aktörer kan lösa denna krissituation. Därför har 9,4 miljoner euro 
satsats på ett partnerskapsprojekt där expertis från akademi, myndigheter 
och företag ska skapa och testa nya ekonomiska modeller för att stimulera 
investeringar. De ska också definiera en standard för ett ansvarsfullt använ-
dande av den lilla återstående reserven av effektiva antibiotika, liksom för 
nya antibiotika som förhoppningsvis utvecklas. 

FRÅN UPPSALA UNIVERSITET deltar en mångvetenskaplig grupp med 
forskare från företagsekonomi, global hälsa, informatik och media, ekono-
misk historia, juridik, utbildningsvetenskap, medicin och teknikvetenskap. 
Tyngdpunkten ligger på att ta fram ekonomiska modeller, policyer och en 
plan för implementering.

– Att affärsliv och organisation involveras i ett antibiotikaresistensprojekt 
är unikt, men jag ser det som helt nödvändigt för att nå resultat. Vi behöver 
förstå effekterna på alla nivåer och tänka nytt. Vi har mötts av ett mycket stort 
intresse från omvärlden, många vill vara med, säger Francesco Ciabuschi.  n

Gemensam kamp för
NYA ANTIBIOTIKA
T E X T :  A N N E L I  WA A R A

WHO har identifierat antibiotikaresistens som ett av de tre 
största hoten mot människans hälsa. Utan nya antibiotika 
riskerar vi återgå till en situation där varje infektion är 
livshotande. Europas samlade expertis ska nu försöka få 
fart på utvecklingen inom ett område som länge ansetts 
olönsamt för läkemedelsindustrin.
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Det polska 
segelfartyget STS 
Fryderyk Chopin 
kommer lastat med 
studenter och lärare.

Ämnet är hållbar 
utveckling i Östersjön, 
men studenterna 
lär sig också mycket 
om samarbete.

Både lärare och 
studenter förväntas 
hjälpa till ombord 
på båten.

225 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

SAIL står för Sustainability Applied in International Learning.
Baltic University Programme (BUP) är ett nätverk av 225 universitet och 
högskolor kring Östersjön. Nätverket koordineras av ett sekretariat vid 
Centrum för hållbar utveckling (CSD) vid Uppsala universitet. BUP fokuse-
rar på frågor om hållbar utveckling, miljö och demokrati i Östersjöregionen. 

Läs mer: www.balticuniv.uu.se
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 Vind i seglen
FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  B A LT I C  U N I V E R S I T Y  P R O G R A M M E

Under två veckors 
segeltur på Östersjön 

hinner man lära 
sig mycket om 

hållbar utveckling 
och dessutom knyta 

internationella 
kontakter. Det är 

tanken bakom 
sommarkursen SAIL 

som ges ombord på 
ett segelfartyg. 

ÅRETS KURS STARTAR i danska Ålborg den 
4 augusti. Två veckor senare kliver studenterna 
av i Świnoujście i Polen med både 7,5 högskole-
poäng och segelcertifikat. 

– Det här är en unik och annorlunda undervis-
ningsmiljö, en utmaning över det vanliga både för 
lärare och studenter, säger Lars Österlund.

Han är professor i fasta tillståndets fysik på in-
stitutionen i teknikvetenskaper och ansvarig för 
innehållet för årets SAIL-kurs. 

– Vi har fem timmars undervisning om dagen 
och utöver det blir det mycket praktiskt gruppar-
bete. Speciellt för kursen är att det råder strikta 
regler ombord som studenterna faktiskt lyder, sä-
ger han med ett skratt.

Kursen ges inom Baltic University Programme 
och Uppsala universitet är arrangör. Varje år kom-
mer mängder av ansökningar av vilka 40 studen-
ter väljs ut.

– Vi strävar efter att få med studenter från så 
många olika länder som möjligt för att belysa håll-
bar utveckling ur ett internationellt perspektiv, 
men just nu är det tyvärr en övervikt på studenter 
från Uppsala universitet. Det ska vi försöka ändra 
på, säger projektledaren Maria Hejna.

LÄRARNA PÅ KURSEN kommer från de olika 
medlemsländerna i Baltic University Programme 
och har olika ämnesinriktning och bakgrund. Det 
får styra innehållet på kursen, men själva basen 
är hållbar utveckling i Östersjön och möten över 
kulturgränserna. 

Förra året gick seglatsen mellan Gdansk och 
Szczecin via Stockholm. Då ingick lektioner i ma-
rinbiologi, solenergi, miljöteknik, stadsplanering, 
ekonomi och samhällskunskap. I år är en av lärar-

na professor Dennis Meadows, som arbetat med 
hållbar utveckling sedan 70-talet och är känd för 
sin film om ”Tillväxtens pris/gräns”.

Det är en grundkurs som kan sökas av studen-
ter med olika ämnesbakgrund, men miljöintresset 
brukar vara gemensamt.

– Många studenter har följt med i klimatde-
batten och känner att de vill göra någonting. Vi 
visar dem ibland chockerande fakta men pekar 
också på vad som kan göras, säger Lars Österlund.

SEGLINGSVANA BEHÖVS INTE, men däremot 
förväntas både lärare och studenter hjälpa till om-
bord på båten. Är det stormigt behövs förstås mer 
arbete än om det är lugnt på havet. Det är svårt 
att veta i förväg i vilka hamnar man stannar under 
seglingen. Det enda som är bestämt är att resan 
börjar i Ålborg och slutar i Świnoujście i Polen.

Dominika Stygar från Polen har varit med de 
senaste tio åren. Hon började som student och 
numera är hon koordinator ombord och besätt-
ningens kontaktperson.

– Efter alla dessa år vet jag att det inte finns 
något problem vi inte kan lösa. Det viktiga är att 
få alla ombord att prata med varandra, samarbeta 
ombord och lita på varandra. 

Marja Hejna har också varit med många gång-
er och var faktiskt den som drog igång kursen för 
18 år sedan. Hon minns särskilt en gång när det 
stormade ordentligt:

– Sommaren 2009 hade vi två veckors storm. 
Det var jättejobbigt då, men nu är det ett minne 
för livet. Trots att jag är sjösjuk brukar jag önska 
mig en liten storm för då lär man sig respekt för 
havet och ser naturens krafter. Det är fascineran-
de, man får vänner för livet.  n

Speciellt för kursen är att det råder strikta regler 
ombord som studenterna faktiskt lyder.
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INNOVATION

Graviditetstestet som
FÖRÄNDRADE ALLT
T E X T :  K I M  B E R G S T R Ö M  I L LU S T R AT I O N :  T O R B J Ö R N  G O Z Z I  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

BJÖRKÉNSKA PRISET ÄR Uppsala universitets 
förnämsta vetenskapliga utmärkelse. Årets pris 
har gått till Leif Wide, professor emeritus vid in-
stitutionen för medicinska vetenskaper. 

Leif Wide uppfann bland annat hyperkänsliga 
så kallade sandwichtester och var med om upp-
täckten av immunoglobulin E. Företaget Pharmacia 
Diagnostics grundades på Leif Wides uppfinningar 
och är fortfarande ledande inom området allergi-
tester, nu under namnet Thermo Fisher Scientific.

Men Leif Wide är också känd för att ha ut-
vecklat det första icke-biologiska graviditetstestet, 
som så småningom allergitestet sprang ur. Det 
utvecklade han redan under tiden som läkar-
studerande. Testet innebar ett paradigmskifte 
inom gynekologin.

DET FINNS FÖRMODLIGEN inte någon di-
agnostisk fråga som intresserat människan mer 
än den kvinnliga graviditeten. Redan de gamla 
egyptierna, som talesättet lyder, hade en metod. 
Den som de använde var att vattna vetekorn med 
urin från en kvinna. Var kvinnan gravid grodde 
kornen snabbt, annars långsamt. När forskare på 
1930-talet undersökte metoden visade det sig att 
den hade en tillförlitlighet på 75–85 procent.

Sedan dess föreslogs och användes en upp-
sjö av metoder. En monografi från 1948 listade 
200 olika tester. Vissa gick ut på att provocera 
havandeskapsillamåendet hos kvinnorna, an-
dra gick ut på att injicera urin från kvinnorna i 
djur, dissekera djuren och studera förändringar i 
djurens äggstockar. 

LEIF WIDES IMMUNOLOGISKA graviditetstest 
gav ett säkert svar från en vecka efter utebliven 
mens. Han visade själv några år senare att det skul-
le gå att med en känsligare test få besked redan 
sex dagar före utebliven mens. Senare tester på 
marknaden bekräftar detta. Det kan låta fantas-
tiskt, men är i själva verket ganska problematiskt.

Skälet är att ett befruktat ägg inte alls alltid le-
der till en fullgången graviditet. Kroppen avstöter 
nämligen befruktade ägg, som har implanterats 
men som av olika skäl inte är livsdugliga.

– Ett positivt test sex dagar efter utebliven 
mens ger 84 procents chans att kvinnan föder ett 
levande barn. Ett positivt test sex dagar före mens 
bara ger 45 procents chans.

Men det finns många omständigheter när tidi-
gare tester är ett värdefullt verktyg.

– Det kan handla om att kvinnan ska genomgå 
en röntgenundersökning, cytostatikabehandling 
eller få andra mediciner. Då måste man ta hänsyn 
till om det finns en eventuell pågående graviditet, 
som kan äventyras. 

LEIF WIDES TEST gav resultat inom någon tim-
me, hade en tillförlitlighet på 99,8 procent från en 
vecka efter utebliven mens och var lätt att utföra.

– Det var ett väldigt intresse från de mindre 
aktörerna, säger Leif Wide. Tack vare testet kun-
de nu privatpraktiserande gynekologer och möd-
ravårdscentraler ställa diagnos snabbt och på sin 
mottagning. Även kvinnorna själva kunde utföra 
graviditetstesterna i hemmet. 

På sjukhusen kunde man med hjälp av detta 
test för första gången mäta mängden av gravidi-
tetshormonet i urinen och kunde diagnostisera 
exempelvis hotande missfall och tumörer som 
bildar hormonet.  n

Leif Wides immuno
logiska gravid

itetstest innebar en 
revolution. Det var 

snabbt, pålitligt 
och enkelt att 

utföra. Det kom 
att följas av ett 

flertal uppfinningar 
som gav upphov 

till ett mycket 
framgångsrikt 

företag i Uppsala.

Numera kan graviditetstest ge 
säkert svar redan sex dagar före 
utebliven mens. Leif Wides test 

var ett viktigt steg på vägen.

Tack vare testet kunde 
nu privatpraktiserande 
gynekologer och 
mödravårdscentraler 
ställa diagnos snabbt.



1930talet: Graviditeter bestämdes till exempel 
genom att injicera urin från kvinnan i olika 

försöksdjur. Principen var att hormonet humant 
koriongonadotropin (hCG) i urinen påverkade 

försöksdjurens äggstockar eller testiklar.

BJÖRKÉNSKA PRISET

Priset på 300 000 kronor delas ut vid 
Uppsala universitet till framstående forskare 
inom naturvetenskap och medicinens teore-
tiska grenar. Motiveringen lyder:
”Leif Wide får priset för sina många banbry-
tande uppfinningar, bland dessa världs-
ledande metoder inom allergidiagnostik 
och moderna graviditetstester. Leif Wides 
forskning har fått enormt genomslag inom 
sjukvården, och i samhället.”

UPPFINNINGAR  
AV LEIF WIDE

• Det första icke-biologiska graviditets-
testet, där hormonet mäts direkt i urinen 
med hjälp av hCG-antikroppar. 

• Upptäckten av immunoglobulin E, som 
har stor betydelse för vårt immunsystem, 
tillsammans med kollegorna Gunnar 
Johansson och Hans Bennich.

• Utvecklingen av hyperkänsliga allergitest, 
så kallade sandwichtester för immun-
detektion, som blev avgörande för 
kommersialiseringen av upptäckten.

• Tekniker för upptäckt av protein-
heterogenitet, som bland annat används för 
att spåra doping med proteinläkemedel.

1960talet:	Det första icke-biologiska graviditets-
testet, där hormonet mäts direkt i urinen med 

hjälp av hCG-antikroppar. Graviditet kunde påvisas 
efter 60-90 minuter med 99,8 procents säkerhet 
från en vecka efter utebliven mens. Redan 1961 
infördes metoden i rutinvården på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala.

1980talet:	Känsligare immunologiska graviditets-
tester introducerades mitten av 1980-talet. 

Under 1980- och 90-talet växte den globala 
marknaden för reagens-kit mycket snabbt och är 

idag en jätteindustri. 

KÄLLA: Kemivärlden Biotech med Kemisk tidsskrift

1910 19501930 1970 1990
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– DET KÄNNS fantastiskt att vara här och det 
säger jag inte bara för att jag är hedersdoktor vid 
Uppsala universitet utan för att jag kommer från 
ABB. Vi älskar Uppsala universitet, sade Johan 
Söderström och rev ned dagens första applåd.

Det var en uppsluppen VD som pratade med 
studenterna om vad det innebär att arbeta på ABB. 
Den internationella miljön och engagemanget för 
hållbarhet lyftes fram i presentationen.

ABB är attraktiv som arbetsgivare, berättade 
personaldirektör Åsa Jackson:

– Vi kom tvåa efter Google i en enkät bland 
studenter och yrkesverksamma civilingenjörer. 
Orsaken är att vi är måna om att öppna upp ABB 
som företag för framtidens medarbetare. Vi satsar 
på sommarjobb och examensarbeten, för att visa 
vilka olika möjligheter det finns för civilingenjörer.

EN VIKTIG DEL av avtalet med Uppsala univer-
sitet är att formalisera samarbetet kring examens-
arbeten och sommarjobb. Men också forsknings-
samarbete ingår i avtalet. 

– Vi har haft ett långt och bra samarbete. Nu 
vill vi formalisera det här och ställa upp med 
ännu fler examensarbeten, sommarjobb och 
adjungerade professorer. Vi vill också samarbeta 
mer i laboratoriemiljöer och i undervisningen, 
säger Johan Söderström.

Sedan tidigare finns samarbeten inom kraft, 
robotik, IT och energieffektivisering, men i avta-
let planeras fler forskningssamarbeten. n

Tätare samarbete  
MED FÖRETAG

Siegbahnsalen var välfylld 
när företaget ABB gästade 
Ångström laboratoriet i februari. 
I publiken satt många stud
enter men även forsk are som var 
nyfikna på det nya samarbets
avtalet mellan Uppsala univers
itet och ABB som underteckna
des samma dag.

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

VAD BETYDER AVTALET FÖR 

UPPSALA UNIVERSITET?

Johan Tysk, vicerektor för teknik 
och naturvetenskap:

– Det är väldigt spännande. Det är en 
förstärkning både av utbildning och forsk-
ning. Vi kan fördjupa samarbetet inom till 
exempel materialvetenskap, IT och elteknik 
och får en förstärkning på tekniksidan.

– Det är bra att samarbetet formaliseras 
så att vi träffas regelbundet och stämmer av. 
Vi kan lära oss mycket av det här.

Lars-Eric Larsson, biträdande näringslivschef 
på UU Innovation:
– Forskningssamarbetet med ABB har på-
gått länge. På projektnivå har vi samarbeten 
i 20 – 30 forskningsprojekt. Avtalet innebär 
att vi samlar allt i en aktivitetsplan, med 
en ansvarig på båda sidor. Aktivitetsplanen 
utvärderas årligen i ett gemensamt möte 
mellan ledningsgrupperna. 

– Den här typen av partnerskap är ett 
sätt att bygga strategisk samverkan. Det gör 
det möjligt att till exempel på ett bättre sätt 
utnyttja resurser tillsammans och starta fler 
gemensamma projekt. 

AKTIVITETER 2015

I aktivitetsplanen för 2015 ingår bland annat:
• Studentaktiviteter som examensarbeten, 

sommarpraktik och studiebesök för 
studenter.

• En AIMDay på ABB i maj med tema 
”Power 2030”.

• Forskningsaktiviteter som en strategi för 
post docs på ABB, rörlighet för personal 
vid ABB och Uppsala universitet och nya 
doktorandprojekt inom energiområdet.

Rektor Eva Åkesson och ABB:s VD 
Johan Söderström undertecknar 
samarbetsavtalet.

ABB:s VD Johan Söderström och 
rektor Eva Åkesson vid en rund-
vandring på Ångströmlaboratoriet.

Vi har haft ett långt och bra samar-
bete. Nu vill vi formalisera det, sade 
ABB:s VD Johan Söderström.

KORT & GOTT
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T E X T :  A N N E L I  WA A R A / M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M AT T O N

Utbildningsprogram:	130
Fristående	kurser: 2 100
Antal	studenter:	45 354 – motsvarar 24 730 
helårsstudenter (ökning med 850 från 2013)
Antal	examina:	5 401 – varav 44 % på 
avancerad nivå
Antal	internationella	masterprogram:	44 
Internationellt	studentutbyte:	avtal med 
nära 400 universitet i cirka 50 länder, cirka 1 600 
inresande studenter och cirka 1 000 utresande.  
Avgiftsbetalande:	428 – motsvarar 248 
helårsstudenter
Antal	doktorander:	2 522
Antal	doktorsexamina:	326

Antal	lärare	(årsarbete):	1 534 – varav 41 % 
kvinnor
Antal	disputerade	lärare	(årsarbete):	
1 029 – varav 37 % kvinnor 
Antal	professorer	(årsarbete):	559 – varav 
25 % kvinnor
Antal	refereegranskade	vetenskapliga	
publikationer:	4 639
53 % av forskningen är finansierad med 
externa medel

Uppsala universitet 
fortsätter att växa
UNIVERSITETET HAR FORTSATT att 
växa under 2014. Medeltalet anställda öka-
de med 335 personer. Antal anställda är nu 
nära 7 000. De senaste tre åren har omsätt-
ningen ökat med cirka en miljard kronor 
och är nu 6,3 miljarder kronor. Söktrycket 
till utbildningarna är fortsatt mycket högt. 
Uppsala universitet har flest sökande av 
alla svenska lärosäten. Uppsala universitet 
var också största mottagare av bidrag från 
Vetenskaps rådet i 2014 års stora utlysning.   n

Det blev full pott för Uppsala 
universitet när Euro pean 
Institute for Innovation and 
Technoloy (EIT) beslutade 
vilka konsortier som valts ut 
för två nya miljardsatsningar, 
denna gång inom hälsa och 
hållbar materialanvändning. 

TVÅ EUROPEISKA sammanslutningar 
utsågs i slutet av förra året till prioriterade 
EU-projekt: EIT Health – innovationer för 
hälsosamt liv och aktivt åldrande och EIT 
Raw Materials – innovationer för nya lös-
ningar kring hållbara material.

Satsningarna ska pågå i minst sju år och 
omfattar ett stort antal partners i flera län-
der. Uppsala universitet har en central roll i 
båda projekten.

– En mycket stor framgång, konstaterar 
professorerna Mats Larhed, Håkan Eng-
qvist och Roland Roberts, som samordnat 
universitetets del i arbetet med ansökan.

Projekten drivs med stöd av EIT, ett 
EU-organ som verkar för att integrera ut-
bildning, innovation och forskning inom 
strategiska områden. I projekten ska univer-
sitet och företag samarbeta med offentliga 
organisationer för att främja innovation. 

– Vi kommer att ägna stor kraft åt att om-
sätta forskning i nytta, säger Mats Larhed.

Arbetet med att bygga upp en organi-
sation kring de båda projekten har precis 
inletts vid universitetet. 

– Resultaten kommer först på sikt, men 
vi vet att synergieffekter och framtida vin-
ster är oerhört stora, säger Mats Larhed.  n

EUsatsning på hälsa och 
HÅLLBARA MATERIAL

Konsortiet EIT Raw Materials ska stärka 
innovation genom att introducera nya lösningar 
för hållbar exploatering, återvinning och 
utveckling av nya material.
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Magnus Hjalmarsson, fotograf vid 
universitetsbiblioteket, scannar 
en bok med hjälp av en special-
designad robot som utformats för 
digitalisering av böcker.

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK HAR 

nyligen lanserat en digital plattform – Alvin – där 
digitaliserade verk från kulturarvssamlingarna 
nu samlas i en och samma databas. Att genom 
några enkla klick på datorn kunna söka i sam-
lingarna öppnar nya möjligheter för forskare och 
andra intresserade.

– Att verken är sökbara via till exempel Goog-
le gör att man kan gå tillbaka i historiskt material 
och hitta nya infallsvinklar. Texterna behöver inte 
heller konsulteras på plats, vilket ger en ökad till-
gänglighet, berättar Per Cullhed, utvecklingsstra-
teg vid Uppsala universitetsbibliotek. 

NÄR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET digitalise-
rar tryckta böcker från kulturarvssamlingarna an-
vänder man en programvara som gör om sidorna 
till digital text, så kallad Optical Character Re-
cognition (OCR). Programvaran tolkar den tryck-
ta informationen och gör den sökbar. När man har 
att göra med handskrifter handlar det i stället om 

HTR-teknik, handwritten text recognition. Det 
är en utveckling av den tekniken som det just nu 
pågår något av en kapplöpning om bland forskare 
världen över. 

– Man vill gärna bli först med att hitta en pro-
gramvara som fungerar. Om någon idag hade al-
goritmen för att göra storskaliga digitala sökning-
ar i till exempel Vatikanbibliotekets samlingar av 
handskrifter skulle den säkert vara värd en miljard 
kronor. Marknadsvärdet är väldigt stort, men så är 
även uppgiften, säger Anders Brun, projektledare 
vid institutionen för informationsteknologi. 

I DET TVÄRVETENSKAPLIGA forskningspro-
jekt ”From Quill to Bytes”, som betyder ungefär 
”Från gåspenna till digital information”, försöker 
Anders Brun och hans kollegor ta fram en metod 
som gör det möjligt att analysera och söka i sto-
ra mängder handskrivna texter. Det handlar om 
grundforskning som på längre sikt ska resultera i 
en färdig programvara. 

Att med datorns 
hjälp kunna ana

lysera och söka i 
handskrivna texter 

skulle revolutionera 
forskningen inom 

de humanistiska 
ämnena. Nu pågår 
arbete med att ut

veckla en program
vara som kan göra 

just detta.

Ett Google för
HANDSKRIFTER
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En sida ur handskriften Codex Upsaliensis. Den innehåller främst den heliga 
Birgittas uppenbarelser i fornsvensk översättning. På den aktuella sidan inleds 
bok fem, den så kallade ”Frågornas bok” (liber questionum). 

Ett exempel på identifiering av textrader i handskriften Codex Upsaliensis, 
där varje rad automatiskt markerats med en egen färg med hjälp av ett 
datorprogram. I äldre texter kompliceras detta ofta av överlappande 
och krökta rader.

– Vi brukar kalla det ett Google för handskrif-
ter där man snabbt hittar det man söker trots att 
informationsmängden är enorm, säger han.

Projektet inleddes i januari 2013 och ska pågå 
i omkring fem år. Finansieringen utgörs främst 
av ett rambidrag från Vetenskapsrådet på 13,7 
miljoner kronor. 

Fredrik Wahlberg, doktorand vid institutionen 
för informationsteknologi, arbetar just nu med 
medeltida handskrifter på fornsvenska i samar-
betet med Mats Dahllöf, forskare i lingvistik och 
filologi, och Lasse Mårtensson, docent vid institu-
tionen för nordiska språk. Senare i projektet ska 
de ta sig an den mer sentida Wallersamlingen som 
finns på universitetsbiblioteket.

– Texterna är väldigt svåra att tyda och det är 
absolut nödvändigt att samarbeta över ämnes-
gränserna om vi ska lyckas med det här, säger 
Fredrik Wahlberg.

DET KONKRETA ARBETET handlar om text-
avkodning, en metod där datorn försöker tolka 
den digitala bilden av texten. Forskarna försöker 
undvika texttolkning eftersom handskriven text 
kan se väldigt olika ut beroende på vem som 
håller i pennan. I stället vill man lära datorn att 
tolka materialet. 

– Med hjälp av experternas kunskaper försöker 
vi leda datorn rätt på en liten del av materialet och 
sedan automatisera detta, säger Fredrik Wahlberg.

Experternas kunskaper om vad som är intres-
sant och hur olika skribenter skiljer sig åt hjälper 
dem gå vidare i arbetet.

– Datorn kan hjälpa oss, men den kan inte lösa 
alla problem. Det kommer fortfarande att behö-
vas expertkunskap för att tolka materialet och 
göra korrigeringar, säger Anders Brun. 

För den humanistiska forskningen skulle dock 
möjligheten att göra handskrifter sökbara i stor skala 
revolutionera arbetet och skapa nya förutsättningar. 

– En sådan här programvara är lite av den heli-
ga graalen för de forskare som vill bryta ny digital 
mark inom till exempel historia, religionsvetenskap 
och språkvetenskap. Det skulle innebära så otroligt 
mycket för forskningen, menar Anders Brun.  n

Per Cullhed, utvecklings-
strateg vid Uppsala 
universitetsbibliotek. 
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Hur stor är egent
ligen kunskapen 

om vårt grannland 
i öster? Efter att 

arkiven öppnades i 
Ryssland och forna 
Sovjetunionen har 

det blivit möjligt att 
få en mer detaljerad 

bild av historien. 

Rysslands historia får
KLARARE KONTURER

Ytterligare en bok tar plats i 
biblioteket på Centrum för 
Rysslandsstudier, nämligen 
Martin Kraghs skildring av 

Rysslands historia.

25 ÅR HAR gått sedan murens fall, då Sovjet-
unionen upplöstes i 15 olika stater. Det är en av 
vändpunkterna i Rysslands händelserika historia. 
Under 150 år har landet genomgått två stora re-
gimskiften, från tsarvälde till kommunism och 
slutligen till demokrati. 

– Ofta har dessa förändringar gått ganska fort 
och varit svåra att förutsäga, menar Martin Kragh.

Han är forskare vid Centrum för Rysslands-
studier vid Uppsala universitet och Institutet för 
ekonomisk-historisk och företagshistorisk forsk-
ning vid Handelshögskolan i Stockholm. I höstas 
kom han ut med boken ”Rysslands historia. Från 
Alexander II till Vladimir Putin”.

UTMÄRKANDE FÖR RYSSLAND är, enligt 
Martin Kragh, att landets ledare har haft ovanligt 
stort inflytande på landets utveckling. Det gäller 
tsaren, kommunistledarna men även dagens pre-

SKILDRING AV RYSSLAND

Boken Rysslands historia. Från Alexander II till 
Vladimir Putin (Dialogos förlag, 2014) riktar sig 
till den historieintresserade allmänheten. Det 
är en översikt av Rysslands ekonomiska och 
politiska historia från 1800-talets andra hälft 
till idag.
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sident Vladimir Putin. Det har också präglat his-
torieskrivningen.

– Den politiska terrorn under Lenin och Stalin 
är fortfarande öppna sår, till skillnad från i Tysk-
land där man gjorde upp med nazismen. Det 
finns en konfliktyta i historieskrivningen, den po-
litiseras och styrs ovanifrån på ett sätt som vi inte 
är vana vid.

Men Martin Kragh tycker inte att det har för-
svårat hans arbete med boken.

– Jag förlitar mig mycket på rysk forskning. 
Det finns ett aktivt forskningsfält med gedigen 
faktabaserad arkivforskning. Min utgångspunkt är 
ekonomhistorikerns och jag ställer samma frågor 
till det ryska materialet som till ett brittiskt mate-
rial. Om vi isolerar den ryska historien överbeto-
nar vi skillnaderna. Istället försöker jag dra paral-
leller till andra länders historia och hitta likheter.

HAN SKRIVER OCKSÅ om förbindelser mel-
lan Sverige och Ryssland, till exempel i början 
av 1900-talet när 150 svenska företag, som LM 
Ericsson och SKF, fanns i Ryssland.

– Ryssland har inte varit så isolerat som många 
tror, utan har idkat handel, haft kulturutbyten 
men såklart även konflikter med omvärlden. Det 
är viktigt att påminna sig om i dagens situation 
med ökade spänningar i Europa.  n
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Just nu visas utställ
ningen ”Shoe Sto

ries” på Upplands
museet i Uppsala. 
Den tar avstamp i 

en essäsamling skri
ven av 17 forskare 

vid Uppsala univer
sitet. Idén till boken 

”Skor – en huvud
sak” kläcktes i sam

band med den av
slutande middagen 

vid en utbildning 
för kvinnliga ledare.

Hemligheten
BAKOM SKORNA

– Det var en trevlig kväll med livliga samtal. 
Så berättade en av deltagarna om sitt arbetsrum 
som hon fyllt med skor. Och nu blev det ännu 
mer högljutt. Alla hade något att säga om skor. 
Det är uppenbart att skor väcker intresse, men 
varför? Vi bestämde oss för att skriva en bok om 
skor utifrån våra respektive forskningsområden, 
säger Carin Eriksson Lindvall, chef vid enheten 
för kompetens- och organisationsutveckling vid 
Uppsala universitet.

Texterna är skrivna med glimten i ögat och tar 
upp alltifrån Askungens glassko till fotens meka-
niska komplexitet. 

– Det är forskarnas funderingar som har 
väglett vårt arbete. I installationerna har vi för-
sökt beskriva vad de vill åt, säger Ingrid Zakris-
son, utställningens producent och formgivare 
vid Upplandsmuseet. 

I utställningens andra del har museet lyft fram 
några av de 293 par skor som finns i samlingarna. 

– Det är ingen modehistorisk översikt utan 
handlar mer om historien bakom skorna, berättar 
Ingrid Zakrisson. 

Utställningen pågår till den 22 september.   n

Skor i olika 
former visas på  
Upplandsmuseet.
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Titel: Ärkebiskop, sedan juni 2014.
Ålder: 59 år
Familj: Gift, med barn och barnbarn
Utbildning: Studerade teologi i Tübingen och 
vid Uppsala universitet och prästvigdes 1980. 
Teologie doktor vid Lunds universitet 1999.
På fritiden: Läser gärna sådant som jag inte måste 
läsa. Är gärna ute och går.
Senast lästa bok: Araben av Pooneh Rohi om en 
student vid ett svenskt universitet som är dotter till en 
man från Iran. Den skildrar inifrån hur mycket trasighet 
som kan uppstå när drömmar går i kras och hur 
rotlöshet gör det svårt att bygga varaktiga relationer 
till en annan människa.
Dold talang: Den där frågan blir snart omöjlig att 
besvara, jag brukar säga att jag spelade trumpet i min 
ungdom men då är det ju inte dolt längre…
Favoritplats i Uppsala: Jag tror att jag kommer 
upptäcka fler favoritplatser, men något som just nu är 
väldigt fint är lägenheten jag bor i. Jag gillar utsikten 
mot universitetsparken och universitetshuset. 
Favoritnation: Uplands nation.
Vad gör dig glad: Barnbarnen.
Vad gör dig arg: Jantelagen, den förstör så mycket 
av kreativiteten.
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VARJE LÖRDAGSKVÄLL klockan 18 och sön-
dagsmorgon klockan 9 skickar Antje Jackelén ut 
ett ”#söndagsord” till sina 10 698 följare på twitter. 

– I söndags skrev jag: ”Varje hatbrott är en attack 
mot mänskligheten. Varje medmänsklig handling 
lagar världen” och det gillade folk uppenbarli-
gen, för jag fick ovanligt mycket respons, säger 
Antje Jackelén.

Hon ger ett öppet och nyfiket intryck där hon 
sitter i en soffa på kyrkokansliet i Uppsala. Samti-
digt är hon eftertänksam och noga med formule-
ringarna. Kanske är det därför hon gillar twitter?

– Skulle vi bara prata med 140 tecken så skulle 
det bli lite fattigt. Men jag gillar att ibland verkli-
gen jobba med orden. Det är lite sport över det.

SOM ÄRKEBISKOP TRÄFFAR hon många 
människor, på möten, i sammanträden och vid 
morgonmässan i Domkyrkan på onsdagar som 
hon leder varje vecka – om hon inte är bortrest.

När vi träffas är hon nyss hemkommen från 
en resa i Europa, först till Tyskland och ett möte 
med Lutherska världsförbundet. Sedan vidare till 
Estland, där en ärkebiskop skulle vigas. 

Den fasta punkten är Uppsala och ärkebis-
kopsbostaden ett stenkast från Domkyrkan 
och kyrkokansliet. En ny men samtidigt välbe-
kant miljö för Antje Jackelén. Hon var gäststu-
dent i Uppsala i slutet av 70-talet. Nu är hon 
tillbaka igen, som ärkebiskop, och bor granne 
med universitetshuset.

– Jag har inte hunnit lära känna staden än, 
jag kom hit i augusti och då var det flytt och full 
rulle på jobbet. Sen kom november och vintern, 
säger hon.

HELT NY I Uppsala är hon alltså inte. Hon har 
starka minnen från första sommaren i Uppsala 
1977, då hon knappt kunde någon svenska alls.

– Det första som hände var att jag deltog i 
Uppsala International Summer Session i fyra 
veckor. Det var en väldigt bra språkkurs, men man 
kunde också gå kurser vid sidan om. Jag minns att 
jag tog bland annat arkeologi, så vi var i univer-

sitetsparken och jag lärde mig att läsa runstenar. 
Det var lite häftigt. 

När hon kom hade hon pluggat teologi i tyska 
Tübingen i nästan tre år. Beslutet att bli präst växte 
fram successivt och i januari 1980 prästvigdes hon. 

Sedan följde en händelserik karriär med arbete 
som präst, forskning, utlandsvistelser och nu se-
nast som biskop i Lund i sju år.

EN AVGÖRANDE PERIOD, som hon ser tillbaka 
på med glädje, är åren i Chicago som lärare i sys-
tematisk teologi vid Lutheran School of Theology.

– Tiden i USA var otroligt utvecklande och jag 
är mycket tacksam för de åren. Jag har sagt många 
gånger att utan de åren hade jag nog inte vågat 
säga ja till att ställa upp i ett biskopsval.

Det förklarar hon med att det var en intellek-
tuellt och socialt stimulerande miljö men också 
stärkande för självkänslan.

– Det var verkligen motsatsen till Jantelagens 
”Du ska inte tro att du är någon.” Jag minns att jag 
blev så tagen när jag var ny i Chicago och hade 
lyckats publicera en artikel i en fin tidskrift och 
så kom den ena kollegan efter den andra och sa: 
”Vad roligt, grattis! Det är roligt för oss alla”. Det 
har varit viktigt, och det tror jag är viktigt för alla 
människor, att få rätt sorts uppmuntran.

SOM ÄRKEBISKOP ÄR hon representant för 
Svenska kyrkan inte bara nationellt utan också in-
ternationellt. Hon har flera gånger fört fram hur 
viktigt det är att kyrkan tar plats i samhällslivet.

– Vi ska vara en kyrka i världen och har ett 
uppdrag att berätta om Jesus i ord och handling. 
Till det hör att stå upp till exempel mot orättvi-
sor och när människovärdet hotas. 

Ibland har kyrkan svaret på frågor, men många 
gånger handlar det om att ställa frågor som kan-
ske ingen annan ställer. 

– Vi ställer frågor om långsiktighet som inte 
är så naturliga för företag som är trimmade på 
kvartalsrapporter eller politiker som är trimmade 
på mandatperioder. Vi har ett evighetsperspektiv 
och kan på så vis vara en viktig samtalspartner.  n

En kristen röst i
SAMHÄLL SDEBATTEN
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Antje Jackelén är 
tillbaka i Uppsala, 

dit hon kom som 
gäststudent från 
Tyskland i slutet 
av 70talet. Som 

nybliven ärkebiskop 
deltar hon gärna i 
samhälls debatten, 

till exempel 
på twitter.

– Det är en 
utmaning att säga 

något pregnant och 
kanske rentav vack

ert på 140 tecken.
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Hur kom det sig att du reste till Guate-

mala för att rädda lämningar från den 

urgamla mayakulturen?

– Jag gick en kurs i Latinamerikas historia 
1992 och en mindre del av den handlade 
om den ”förkoloniala kulturen”.  Då tändes 
intresset. Inte långt därefter var jag i Mexiko 
och praktiserade på svenska handelskam-
maren och besökte intressanta ruinplatser. 
1998 gjorde jag en omfattande studieresa i 
Guatemala och andra delar av Centralame-
rika och kom i kontakt med  ett räddnings-
projekt som är knutet till antikvarieämbetet 
i Guatemala City.

Vad är det som behöver räddas?

– Det finns flera hot. Dels den kraftiga 
vegetationen som kramar sönder byggna-
derna. Dels gravplundrare som bryter sig 
in i templen. Det går inte att ha bevak-
ning överallt, eftersom det finns så otroligt 
många arkeologiska platser. Istället åker 
räddningspatrullen runt och åtgärdar skad-
or i efterhand. Gör man ingenting så rasar 
byggnaderna ihop.
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Mayakulturen 
fascinerar

Helmer Broberg har haft stor nytta 
av studierna i historia. 

4 FRÅGOR

Helmer Broberg är kansliråd på UD och författare till 
boken ”Expedition Maya” om spåren från maya kulturen i 
Guatemalas djungler. Inspirationen fick han som student 
vid Uppsala universitet.

Idag jobbar du som kansliråd på Utrikes-

departementet. Har du haft någon nytta 

av studierna i historia?

– Ja, det ger en nyckel till att förstå ett land 
eller en region och berikar en vistelse. Vet 
man mer om vad som har hänt på en viss 
plats så blir det roligare att vistas där. Studi-
erna i historia var ett värdefullt komplement 
till mina studier i internationell ekonomi. 

– Nu har jag återknutit kontakten med 
min lärare Hernán Horna och hållit före-
drag på institutionen i Uppsala. Så man kan 
säga jag har slutit cirkeln 23 år efter att jag 
läste kursen. 

Varför fastade du just för mayakulturen?

– Det finns många intressanta inslag, som 
vacker konst och imponerande byggnads-
verk. De låg långt fram inom astronomi och 
skriftspråk. Det faktum att så många läm-
ningar ligger i djungeln gör att det blir lite 
mer spännande. Framför allt sätter antika 
kulturer vår egen civilisation i relation till 
något annat. Det har funnits många samhäll-
en med omfattande organisation före oss.   n

Det går inte att ha bevakning överallt, 
eftersom det finns så otroligt många 
arkeologiska platser.
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UNIVERSITETET INLEDER under våren 
sin tredje satsning på musikteater. Efter 
operaföreställningarna Tosca 2008 och 
Othello 2010 är det nu dags för West Side 
Story. Musikalen är en del av ett kultursam-
verkansprojekt benämnt ”Den goda staden”. 

– Vid Uppsala universitet pågår forsk-
ning relaterad till städers utveckling inom 
en rad olika ämnesområden. Det här är en 
möjlighet att lyfta det arbetet och skapa 
möten mellan vetenskap och allmänhet, sä-
ger Anders Malmberg, prorektor. 

Uppsala universitets symfoniorkester 
Kungliga Akademiska kapellet med diri-

genten Stefan Karpe utgör stommen i upp-
sättningen tillsammans med regissören Dan 
Turdén och producenten Anna Liv Jonsson. 
På scenen ska en blandning av professionel-
la och amatörer tillsammans utgöra ensem-
blen. För att hitta talanger med olika bak-
grunder har provsjungningar arrangerats i 
Umeå, Göteborg och Uppsala. 

– Universitetets ingång i projektet hand-
lar om att skapa möten. Vi behöver därför 
en bredd i ensemblen för att skapa dessa 
möten, säger Margaretha Andersson, chef 
vid avdelningen för musik och museer vid 
Uppsala universitet.  n
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Mayakulturen 
fascinerar

T E X T :  J O S E F I N  S V E N S S O N  F OTO :  J O H A N N E S  B O R G E G Å R D

West Side Story
I UNIVERSITETETS REGI 

Kungliga Akademiska kapellet med diri-
gent Stefan Karpe medverkar i uppsätt-

ningen av West Side Story. Premiären 
är planerad till den 5 november i 

Svandammshallarna i Uppsala.

Under året ska Uppsala 
universitet producera musi
kalen West Side Story inom 
ramen för samverkanspro
jektet ”Den goda staden”. 

Tio föreställningar är pla
nerade med premiär den 

5 november.

Välkommen till nya  
alumnsystemet
 
Uppsala universitets har bytt alumnsystem, 
från MiraNetwork till Alumninät.

För att logga in i det nya systemet 
som alumn behöver du ett nytt lösenord. 
Klicka på länken ”Glömt lösenord” på in-
loggningssidan. Ange sedan ditt användar-

namn (e-postadress) i fältet. Klicka sedan 
på ”Återställ lösenord”. Ett nytt lösenord 
skickas då till din registrerade e-postadress.

En viktig nyhet i det nya systemet är att 
du som är alumn har möjlighet att koppla 
din personprofil till ditt LinkedIn-konto och 
direkt i systemet hämta karriärsuppgifter via 
en knapp med direktkoppling till LinkedIn. 
Det innebär att du enkelt kan föra över vissa 
uppgifter direkt till alumnnätverket.  n

Länk till inloggning för alumner: 
www.alumnnatverk.uu.se
Om du har glömt ditt användarnamn eller 
har frågor om systemet kontakta oss 
gärna på:
alumndatabas@uadm.uu.se
För mer information:
www.uu.se/alumn
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TECKNEN PÅ EN klimatförändring finns 
överallt runtomkring oss om vi bryr oss 
tillräckligt för att se efter. Och vi borde bry 
oss. Inte minst eftersom klimatförändringen 
och effekterna av den, såsom stigande havs-
nivå, allvarligt kommer att påverka var vi 
kan odla mat, vem som kan odla mat, och 
vem som får äta.

I det lågt liggande Bangladesh kommer 
till exempel miljoner att tvingas ifrån den 
mark som de nu odlar på, på grund av stig-
ande havsnivå och inblandning av saltvatten 
i grundvattnet.

Sedan 1992, när världens länder enades 
om FN:s klimatkonvention, har det funnits 
ett multilateralt forum för gemensamma 
överväganden av hur vi ska hantera klimat-
förändringen och dess effekter. Parterna i 
klimatkonventionen har årliga möten där 
diplomater diskuterar vilka steg som bör 
tas, av vem, och framför allt vem som ska 
stå för kostnaden.

Ytterligare ett sådant möte hålls i år – i 
Paris, i december. Världens ögon kommer 
att riktas mot det mötet, eftersom världens 

regeringar förväntas skriva under ett helt 
nytt avtal om klimatåtgärder.

Tyvärr, om jag ska vara ärlig, förväntar 
jag mig inte mycket av detta möte, men jag 
ser gärna att jag får fel på den punkten. Hit-
tills har de rikaste länderna i världen inte 
tagit på sig en minskning av växthusgaser i 
nivå med deras ansvar, inte heller har de till-
handahållit tillräckligt stöd till utvecklings-
länder för att hantera effekterna av klimat-
förändringen – effekter som är ett direkt 
resultat av de rikas utsläpp.

Vad krävs för att vi ska komma ut från 
Parismötet med en överenskommelse som 
har betydelse och bett? Det krävs att vi bryr 
oss. Inte bara om klimatförändringar där vi 
bor, utan även om förändringar i havsnivån 
i Bangladesh. Inte bara om att ändra våra 
egna konsumtionsvanor, utan även om att 
hålla rika länders regeringar ansvariga för att 
finansiera energiomställningar i våra hem-
länder och i utvecklingsländerna.

Klimatkrisen är på riktigt. Som Pär Holm-
gren kallade sin senaste bok: Det minsta vi 
kan göra är så mycket som möjligt.  n

SISTA ORDET

Världens ögon riktas mot Paris

Det krävs att vi 
bryr oss. Inte bara om 

klimatförändringar där 
vi bor, utan även om 

förändringar i havsnivån 
i Bangladesh.

DOREEN STABINSKY
gästprofessor i klimatledarskap

Sista ordet
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