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Mitt i de stora frågorna
UPPSALA UNIVERSITET HAR ALLTID haft höga ambitioner och 2016 är

inget undantag. I våra mål och strategier slår vi fast att vi ska vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Dessutom konstaterar vi bland annat att universitetet ska vara en mötesplats för kunskap, kultur
och kritisk dialog. Det här året konkretiserar vi målen genom extra satsningar
på några områden där universitetet kan bistå samhället med kunskap. Ett av
dessa är flyktingfrågan där vi tillsatt en samordnare av universitetets initiativ
och aktiviteter relaterade till integration och nyanlända. Dessutom skapar vi
ett mångvetenskapligt forum för forskning om rasism. En annan aktuell satsning är hållbar utveckling där vi tillsatt ett rektorsråd som kommer att lyfta all
den verksamhet vid universitetet som är på gång och som redan pågår inom
området.
Inom medicinens domäner är antibiotikaresistens en ödesfråga. Uppsala
Antibiotic Center är namnet på vårt nya kunskapscentrum – en viktig resurs för
beslutsfattare och andra samhällssektorer. Dessutom har de ett starkt fokus på
att utbilda en ny generation forskare med helhetssyn på antibiotikaresistens.
En förutsättning för att vi ska kunna göra allt detta och bidra till omvärldens
utveckling är att vår verksamhet fortsätter utvecklas. Det är orsaken till att
vi, för att förbättra våra egna forskares möjligheter, under 2016 inleder arbetet med KoF17. Förkortningen står för Kvalitet och förnyelse och tillsammans
med experter från hela världen kommer våra forskare diskutera hur vi ska göra
för att stärka universitetets position som ett internationellt ledande forskningsuniversitet.
I det här numret av Nya Horisonter diskuteras framtidens hälsa, men det
finns också artiklar om de områden jag nämner ovan. Alla frågor hänger samman och i Uppsala har vi privilegiet, genom vår bredd och våra internationella
samarbeten, att kunna angripa många stora frågor samtidigt. Öppenhet, engagemang och samarbete gör oss till ett universitet i framkant, i världsklass. Det
handlar om kvalitet. n

Eva Åkesson, rektor

… genom vår bredd och våra internationella
samarbeten, att kunna angripa många stora
frågor samtidigt.
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Kunskapen ökar om genetiken bakom cancer och vilka
patienter som svarar bra på olika behandlingar.
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De afrikanska länderna söder om Sahara
står mitt i en dubbel sjukvårdsutmaning.
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Framsteg och utmaningar
ATT FÅ VARA FRISK OCH HA HÄLSAN är något som kommer högt upp på önskelistan

för de flesta. Och sannolikheten ökar i takt med de medicinska framstegen.
Till exempel ökar kunskapen om genetiken bakom olika cancersjukdomar så att det blir
lättare att hitta rätt behandling för olika individer. Inom materialforskningen utvecklas nya
biomaterial som kan användas till exempel vid skallskador.
Ett annat verktyg som kan hjälpa oss till bättre hälsa stavas IT. Med smarta datasystem
kan patologer få stöd att tolka bilder och göra en prognos. Via internet kan svårt sjuka få
terapi i hemmet.
Samtidigt finns det stora utmaningar för framtidens hälsa. Länderna söder om Sahara
står inför en dubbel utmaning: att hantera infektionssjukdomar och välfärdssjukdomarna
diabetes, högt blodtryck och fetma. För att lösa den problematiken krävs samarbete mellan
forskare i medicin, humaniora och samhällsvetenskap.
Allt detta och lite till kan ni läsa om i vårt tema om framtidens hälsa. n

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

3

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

TRÄFFSÄKER
cancerbehandling

Kunskapen ökar om genetiken bakom cancer och vilka
patienter som svarar bra på olika behandlingar. I Uppsala
finns goda förutsättningar att utveckla en mer individanpassad
behandling och metoder att ställa en tidigare diagnos.
– Det kräver ett nära samarbete mellan forskare och kliniker,
säger Tobias Sjöblom.

U-Can
Drivs i samarbete mellan Uppsala universitet, Umeå
universitet, Stockholms universitet och KTH.
Samlar in och organiserar prov som tas från patienter
före, under och efter cancerbehandling. Information
om patienterna och röntgenbilder samlas också in.
Hittills har mer än 8 500 patienter inkluderats, med
diagnoserna kolorektalcancer, hematologiska tumörer,
lymfom, prostatacancer, hjärntumörer, gynekologisk
cancer, neuroendokrina tumörer, bröstcancer och
lungcancer.
Materialet används för:
• att utveckla bättre diagnostik och bättre
karaktärisera olika tumörsjukdomar
• att utveckla och utvärdera nya mediciner och
andra nya behandlingsmetoder
• att undersöka vad som gör att en behandling
fungerar eller inte

I Uppsala Biobank på Akademiska sjukhuset finns
en unik samling prover från över 8 500 patienter
med nio olika cancerdiagnoser. Tobias Sjöblom är
programsamordnare för U-Can.
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HAN ÄR FORSKARE vid institutionen för im-

munologi, genetik och patologi på Rudbecklaboratoriet i Uppsala. Här pågår forskning om flera
av de vanligaste cancerdiagnoserna som bröstcancer, tjocktarmscancer och leukemi.
Sedan fem år tillbaka samlas prover från cancerpatienter med nio olika cancerdiagnoser före,
under och efter behandlingen inom den strategiska satsningen U-Can. Det är en utmärkt bas
för forskningen, menar Tobias Sjöblom:
– Det unika med U-Can är att vi följer patienterna under hela behandlingen. Det finns gott om
biobanker med prover från när patienterna fick
sin diagnos, men vi fortsätter att samla prover från
varje patient, vilket är en logistisk utmaning.
DET HAR GÅTT BRA, bland annat tack vare

forskningssjuksköterskor ”som har järnkoll på sina
patienter” och skickliga patologer, men har också
krävt samarbete mellan olika avdelningar på sjukhuset och forskarna på Rudbecklaboratoriet.
När en patient behandlas mot cancer är flera
olika verksamheter inblandade: onkologi, kirurgi,
patologi, röntgen… När man bygger upp en insamling vid en viss diagnos måste ett tiotal personer komma överens om hur proverna ska samlas
in. Det har krävts långa diskussioner kring vem
som ska göra vad och vem som ska betala. Men

det är det värt, tycker Tobias Sjöblom.
– Vi har hittat en bra modell för att göra det
här som väldigt få i världen har – ett sätt att engagera stora delar av vårdkedjan. Nu har vi passerat
8 500 patienter som vi har samlat prover från
och kan börja skörda frukterna.
EN AV FORSKARNA som använder sig av

U-Can är professor Richard Rosenquist Brandell. Han forskar om en form av leukemi, kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Det är en obotlig
cancersjukdom där vissa patienter kan leva utan
symtom i många år även utan behandling. Andra
patienter har ett mer aggressivt sjukdomsförlopp
och får snabbare återfall trots nya läkemedel.
Nyligen upptäckte Richard Rosenquist Brandell och hans forskargrupp en gen som kan kopplas till återfall efter behandling.
– Vår studie är en av de första där man har
undersökt en homogen grupp patienter som alla
har genomgått samma behandling och fått återfall inom i genomsnitt två år. Hos dessa upptäckte vi att många hade mutationer i samma gen. I
de allra flesta fanns mutationen redan innan behandlingen inleddes.
Richard Rosenquist Brandell är förutom forskare också läkare på avdelningen för klinisk genetik
och jobbar nära cancervården. I samarbete >>

Vi har hittat en bra
modell för att göra
det här som väldigt
få i världen har –
ett sätt att engagera
stora delar av vårdkedjan.
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FORTS.

Träffsäker
cancerbehandling
DET FINNS ETT ANNAT stort och outforskat

Richard Rosenquist Brandell ser
framför sig en explosion av ny kunskap under de närmaste åren: ”Som
genetiker tycker jag att det är
väldigt spännande tid. ”

>> mellan universitet och sjukhus har en facilitet
för kliniska gentester byggts upp vid SciLifeLab
med målet att överföra den nya teknologin till
dagens diagnostik av cancer, leukemier och ärftliga sjukdomar.
– Om vi tidigare letade efter tre gener hos en
leukemipatient, kan vi nu leta efter 50 gener till
samma kostnad. Vi har både helt nya behandlingsmöjligheter och bättre diagnostiska möjligheter. Den kombinationen ger goda förutsättningar framöver.
HAN VISAR EN PANEL – eller karta – med ge-

Vi ser vilka avvikelser patienten
har på molekylär
nivå och så kan vi
gruppera patienterna
– efter hög, medium
eller låg risk.
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ner som används för att hitta de viktigaste genetiska avvikelserna. Denna information kan sedan
användas för att styra vilken typ av behandling
patienten får.
– Vi ser vilka avvikelser patienten har på molekylär nivå och så kan vi gruppera patienterna
efter hög, medium eller låg risk.
Läkare och molekylärbiologer har ett nära
samarbete så att kunskapen verkligen når ut till
vården och patienterna.
– Vi skriver svaren och tolkar dem för läkarna
på klinikerna, för det är ju ganska komplexa svar.
Vi lägger ned mycket energi på att förklara och
har en bra dialog.
Det behövs experter på bioinformatik men
också bioetik för att hantera all genetisk information, men både forskare och läkare kan dra
nytta av kunskapen, menar Richard Rosenquist
Brandell.
Han ser framför sig en explosion av ny kunskap under de närmaste åren.
– Som genetiker tycker jag att det är en väldigt spännande tid.

område för U-Can. Med så stora provsamlingar
inom flera olika cancerformer är det möjligt att
leta efter biomarkörer för cancer. En kunskap
som kan leda till tidig upptäckt och förbättra
överlevnaden.
– Det här är en framåtblickande insamling
som inkluderar i princip alla patienter i ett visst
geografiskt område med vissa sjukdomar. Samtidigt pågår andra kohortstudier i samma område
som också inkluderar en stor andel av populationen. Det är ett väldigt bra utgångsläge för biomarkörutveckling, säger Tobias Sjöblom.
Just nu planeras ett stort projekt i samarbete
mellan Umeå universitet och Uppsala universitet
för att på ett systematiskt sätt försöka utveckla
biomarkörer för tidig upptäckt av cancer i olika
patientgrupper.
– Det är något som tidigare har visat sig svårt
att genomföra. En stor del av svårigheten är att
man inte har tillgång till patientkohorter som
är insamlade på ett för ändamålet optimalt sätt,
men det har vi. Det är väldigt få i världen som
har den här bredden av diagnoser.
NÄR MAN UTVECKLAR test för tidig upptäckt

av cancer räcker det inte att tidigt upptäcka förstadiet till cancer. Man måste veta vilket organ som
är drabbat, annars leder beskedet bara till ångest
för patienten och vårdpersonalen kan inget göra.
Därför måste man göra den här typen av analyser i många olika cancerdiagnoser parallellt för
att kunna hitta det som är särskiljande för olika
typer av cancer.
Varför är det så viktigt att cancer upptäcks
i tid?
– Tidig upptäckt är den bästa boten mot cancer brukar jag säga. Om man till exempel upptäcker en tarmcancer tidigt kan det möjliggöra
enklare kirurgi som leder till en bot särskilt om
tumören inte hunnit sprida sig. Om man bara
några år tidigare upptäckte de tumörer som är på
gång skulle det kunna betyda enormt mycket för
överlevnaden, säger Tobias Sjöblom.
Som programsamordnare i U-Can vill han
driva på utvecklingen och ta steget från att vara
en insamlingsverksamhet till att fortsätta driva
insamlingen men fokusera mer på den forskning
som ska göras.
– Det finns ett fönster i tiden att fånga, och
den tiden är nu. Det är en fin insamling vi gör
här, väldigt påkostad och med hög teknisk kvalitet. Det gäller nu att omvandla det här till ett
forskningsvärde. n
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T E X T : A N N I C A H U LT H

F OTO : M AT T O N

Studier ska sätta
stopp for barnfetma
Övervikt och fetma har ökat mycket bland barn de senaste 20 åren.
Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, leder en EU-satsning som
ska hitta nya sätt att behandla men också förebygga barnfetma.
SÅ MYCKET SOM vart femte barn i Sverige har

stora problem med vikten, vilket leder till följdsjukdomar som typ 2 diabetes och hjärt- och
kärlsjukdomar redan i unga år. EU-projektet ”Beta-Judo” undersöker vad det är som händer hos
barnen på cellnivå.
– Det handlar inte bara om hur många kalorier vi stoppar i oss. Det finns väldigt många
förhållanden som avgör hur kaloriekvationen hos
en person faller ut, om det blir plus eller minus,
säger Peter Bergsten.
Forskarna har bland annat studerat hur fettsyror i blodet varierar hos barn med fetma och
övervikt jämfört med normalviktiga barn.
– Det kan vara en bidragande orsak till att
vissa utvecklar fetma redan i unga år. En del av
dem vi möter på Akademiska barnsjukhuset är
så unga som tre år.
En viktig del av arbetet i projektet är att finna
nya vägar att behandla barnen. Genom att testa
en viss läkemedelsprincip på celler i laboratoriet
har forskarna identifierat ett läkemedel, som får
de insulin-producerande beta-cellerna att fungera normalt igen.
– Läkemedlet testas för närvarande hos 44
barn med fetma i Uppsala och i Salzburg, parallellt med forskning på cellerna i laboratoriet,
berättar Peter Bergsten.
– I september avslutas studien och resultaten
börjar analyseras. En förutsättning har varit nära
samarbete med inte minst barnläkare Anders
Forslund vid Akademiska barnsjukhuset.
Forskarna studerar också vad som händer vid
livets start, i fosterlivet. Redan där kan miljön
vara mer eller mindre hälsosam för det växande
fostret och med mer kunskap går det att göra tidiga insatser.
Den ökande fetman är något som engagerar
beslutsfattare såväl i Sverige som på europeisk
nivå och även inom WHO.
– I februari kom en rapport från WHO med
en strategi för att stoppa barnfetma. Där slås fast

att det är vår skyldighet som vuxna att förse barnen med en miljö som inte gör dem sjuka, säger
Peter Bergsten.
Till hösten planeras ett internationellt toppmöte i Uppsala om barnfetma, Uppsala Health
Summit. Peter Bergsten ser det som ett tillfälle
att samla hela bredden av aktörer som kan vara
med och påverka barnens hälsosituation.
– Det är ett komplext område och om Uppsala Health Summit kan komma en bit på vägen
så är det utomordentligt. Det är många aktörer
som behöver komma överens. Målet är att vi ska
ge barnen en miljö som ger dem möjligheter att
leva ett sunt liv. n

… det är vår
skyldighet som
vuxna att förse
barnen med en
miljö som inte
gör dem sjuka.

TOPPMÖTE OM BARNFETMA
Fetman ökar bland barn, vilket bland annat
uppmärksammats av WHO.

Ending Childhood Obesity (Stoppa barnfetma)
är temat för Uppsala Health summit den 11–12
oktober. Mötet organiseras av Uppsala universitet, i samverkan med en rad olika aktörer.
uppsalahealthsummit.se
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DE SÖKER NYA
losningar for Afrika

De afrikanska länderna söder om Sahara står mitt i en
dubbel sjukvårdsutmaning. Vården ska hantera infektionssjukdomar som till exempel malaria, ebola och HIV samtidigt som de så kallade välfärdssjukdomarna ökar kraftigt.
Uppsala universitet tar nu ett initiativ för att hitta nya
vägar till lösningar.

Hälsoutmaningar kräver samarbete
mellan olika vetenskaper. Fr v: Sten
Hagberg, professor i kulturantropologi,
Eren Zink, forskare i kulturantropologi
och koordinator, samt Stefan Swartling
Peterson, professor i global hälsa.
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EN VÄXANDE MEDELKLASS i de afrikanska
länderna har medfört att välfärdssjukdomar som
till exempel diabetes, högt blodtryck och fetma
sprider sig med hög fart.
– Vi måste söka lösningarna för hälsoproblemen i de afrikanska länderna utanför de traditionella vetenskapliga synsätten jag lärde mig på
läkarprogrammet en gång i tiden, säger Stefan
Swartling Peterson, professor i global hälsa.
– Vi vet att två av tre kvinnor och barn dör
i onödan eftersom känd medicinsk kunskap inte
når ut. Det är inte främst ett medicinskt problem, ett bättre vaccin gör inte så stor nytta om
det inte används, fortsätter han.
För att hitta vägar framåt startar Uppsala
universitet utbildnings- och forskningsmiljön
”Health, Politics and Culture in Africa” med syfte att bli en dynamisk miljö i gränssnittet mellan
humaniora, samhällsvetenskap, medicin och farmaci. Forskningsmiljön ska arbeta med tvärvetenskapliga seminarier för forskare, doktorander
och studenter, gemensamma forskningsansökningar och samarbeten med forskare i afrikanska
länder.
– Sjukvården är en politisk fråga som påverkar människans vardag. Det är där politiken,
framför allt kommunpolitiken blir verklig, säger
Sten Hagberg, professor i kulturantropologi. Hälsofrågans utmaningar kräver att vi samverkar och
ser olika perspektiv. Med en växande demokrati
finns till exempel möjlighet att kräva bättre livsmedelskontroller som i sin tur är en förutsättning
för bättre hälsa.
DE KONKRETA problemen med att hantera

välfärdssjukdomar i afrikanska länder är många.
Det handlar om att anpassa kosten, genomföra livsstilsförändringar och ändra inställning till
vad som är välmående. Utmaningarna innefattar
även andra aspekter som tillgången till rent vatten, sophantering, klimatförändringar och sociala
och ekonomiska ojämlikheter.
Det finns en tydlig korrelation mellan de områden i världen som haft svältproblem. Samma
områden har idag problem med kraftigt ökande
övervikt och välfärdssjukdomar. Inflyttning till de
växande städerna har gjort att man har gått från
undernärda till övervikt på bara en generation.
Stillasittande, fet mat och föreställningen att
en stor kropp står för framgång är några av pro-

– Sjukvården är en
politisk fråga som påverkar
människans vardag.

DIABETES I SVERIGE
OCH VÄRLDEN

blemen. Sådana kroppsideal hänger förstås delvis
ihop med den tidigare svältproblematiken. En
smal person tolkas ofta som antingen en fattig
person som inte har råd med mat eller drabbad
av HIV.
– Hur kan vi förstå och diskutera vad välmående är? Det är svårt för oss att komma och säga
att det är ett problem nu när de får äta bra, se bra
ut och leva bra, säger Stefan Swartling Peterson.

Varje år dör fem miljoner människor
i världen av diabetes – det motsvarar
en person var sjätte sekund dygnet
runt året om.

EN ANNAN UTMANING är förstås de eko-

Cirka 47 procent av människorna
i världen med typ 2-diabetes är
odiagnostiserade. I Afrika är det 67
procent. 79 procent som dör av
diabetes dör i förtid (under 60 års
ålder) i länderna söder om Sahara.

nomiska resurserna. Sjukvården i till exempel
Uganda har ungefär en halv procent av resurserna per person jämfört med Sverige.
– Vi vet att lösningarna till hälso- och utvecklingsutmaningarna inte bara kan exporteras vidare till Afrika av utländska experter. Det viktigaste
är därför att skapa möjligheter där vi kan lära oss
av afrikanska forskare om vilka utmaningar de
möter och få veta mer om hur och var vi kan bidra till deras arbete. Här har Uppsala universitet
möjligheter att bygga vidare på en starkt svensk
tradition av solidaritet och respekt för våra afrikanska kollegor, säger Eren Zink, forskare i kulturantropologi och koordinator.
Den nya forskningsmiljön är placerad vid Forum för Afrikastudier vid institutionen för kulturantropologi och etnologi. Satsningen finansieras
av strategiska medel från rektor med samfinansiering från områdesnämnderna för humaniora
och samhällsvetenskap respektive medicin och
farmaci.
– Vi vill knyta ihop fakulteterna i andan från
FN:s utvecklingsagenda eftersom lösningen är
mycket större än vetenskapliga discipliner. Det här
handlar om att tackla gemensamma problem för
mänsklig överlevnad. Även vi i Sverige har mycket
att lära och vinna på att samarbeta med länderna i
Afrika, säger Stefan Swartling Peterson. n
FOTNOT: Efter att artikeln skrevs har Birgitta Essén, professor
i internationell kvinno- och mödrahälsovård, tagit över efter
Stefan Swartling Peterson som har börjat arbeta för UNICEF.

FN:S NYA UTVECKLINGSMÅL
FN antog i höstas 17 nya globala hållbara utvecklingsmål som ska gälla till
och med 2030. Ett av målen är att garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra
välmående för alla åldrar.
un.org/sustainabledevelopment

Som jämförelse dör varje år i
världen:
• 1,5 miljoner av HIV/AIDS
• 1,5 miljoner av tuberkulos
• 0,6 miljoner av malaria

415 miljoner människor i världen
beräknas ha diabetes. Om trenden
fortsätter kommer 642 miljoner
människor att ha diabetes år 2040.
En ökning med drygt 50 procent
på 24 år. Den största ökningen
beräknas ske där ekonomin går från
låginkomst- till medelinkomstnivåer.
75 procent av dem med diabetes
lever idag i låg- och medelinkomstländer.
I Sydafrika, ett medelinkomstland,
har cirka 8 procent typ 2-diabetes.
Men utbredningen varierar kraftigt
inom befolkningen: cirka 4 procent
inom den vita befolkningen till cirka
13 procent bland svarta. Utbredningen ökar kraftigt, speciellt bland
människor i kåkstäderna.
I Uganda, ett låginkomstland, har
cirka 7 procent typ 2-diabetes på
landsbygden och 20 procent fördiabetes men det saknas undersökningsutrustning på många vårdcentraler varför siffrorna troligen är
för låga.
I Sverige har cirka 5 procent
diabetes och 6 procent fördiabetes.
Men diabetes ökar i Stockholms
län och utbredningen skiljer sig
kraftigt åt mellan olika delar av länet.
I socioekonomiskt utsatta områden i
Stockholms län är utbredningen upp
till 23 procent bland äldre
(65 år och äldre).
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BIOMATERIALET
som kan laga skador
Den ene är expert på keramiska benimplantat. Den
andre är specialist på samspelet mellan polymerer och
kroppens celler. Tillsammans utvecklar och förbättrar
de framtidens ortopediska och dentala biomaterial.
Ett implantat för stora skallskador är ett av
resultaten av samarbetet mellan materialvetaren Håkan Engqvists och polymerkemisten Jöns Hilborns grupper,
som har pågått i nära tio år.
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LJUSET FLÖDAR in i cellaboratoriet i Ångströmlaboratoriets renrum. Här jobbar forskargrupper sida vid sida och tillsammans, ofta över
ämnesgränserna. Samarbetet mellan materialvetaren Håkan Engqvists och polymerkemisten
Jöns Hilborns grupper har pågått i nära tio år.
– Vårt arbete är väldigt sammanvävt med
många gemensamma projekt och kurser, säger
Håkan Engvist, professor i tillämpad materialvetenskap. När man jobbat ihop så länge tar det
inte lång tid innan någon av Jöns eller mina forskare förstår vilken fråga man försöker lösa.
I handen håller han ett av resultaten av deras samarbete, ett implantat för stora skallskador.
Det ser ut som en vacker mosaikplatta, sammanfogad i ett prydligt mönster. Keramen är en specialitet inom Håkan Engqvists grupp.
– Keramen görs av två salter av kalciumfosfat
som vi blandar till en cementpasta. Sen gjuter vi
den på ett nät av titanmetall. Vi 3D-printar både
nätet och den gjutform som utformats efter patientens CT-bild.
Att få de rätta egenskaperna hos keramen
handlar inte bara om biologi utan också mekanik,
säger Håkan Engqvist.
– Plattan måste vara stöttålig. För att göra den
så stark som möjligt får man variera kornstorleken hos salterna och dess kemiska sammansättning, och hur mycket vatten eller annan vätska
man behöver blanda för att göra den här pastan.
Så det blir väldigt många parametrar man testar.
NÅGOT SOM OCKSÅ kan bidra till att stärka

keramplattorna är plaster eller material baserade
på syntetiska polymerer. För att förstå hur deras
egenskaper bäst kan passa in och inte stötas bort
av kroppen analyserar professor Jöns Hilborns
grupp cellers och vävnaders respons på molekylär nivå. I material som kan tänkas bli implantat tillsätter forskarna molekyler byggda av polymerer. På materialytan planterar man utvalda
celler och undersöker reaktionerna.
– Det resultat vi får är troligen det vi kommer
att få om materialet implanteras i något levande,
säger Jöns Hilborn och tillägger:
– Ännu intressantare är kroppens egna polymerer som även kan styra biologiska funktioner.
Vi har sett är att när kroppens egen substans
hyaluronsyra satts in i material för implantat så
växer omkringliggande blodkärl bättre.
I studier har gelen som sprutats in i djurvävnad visat sig skydda mot inflammation, påskynda
sårläkning och minska ärrbildning.
– Insprutningsbara geler fungerar även utmärkt för att bilda ben eller brosk. En av forskarna i mitt labb har utvecklat en gel kopplad
på substans med avsikt att söka upp ben för behandling av till exempel osteoporos. Så vad som
vore intressant för bengenerering är ju att kunna

göra insprutningsbara keramkompositioner vilket Håkan och jag vill utforska vidare.
EN ANNAN FRAMGÅNG för kerammaterialet

är att dess sammansättning visat sig hindra den
omkringliggande huden från att tunnas ut, något
som annars kan leda till sprickbildning och hål.
Dessutom har Håkan Engqvists forskargrupp
i två artiklar rapporterat hur materialet triggat
benbildning i huvudet.
– Den återkopplingen har vi fått efter att
läkarna vi samarbetar med gjort regelbundna
uppföljningar med patienter under flera år. Den
första patienten har haft sitt keramimplantat i
över fem år. Då ser man att ben bildas tätare och
tätare runt implantatet. Det leder också till en
massa spännande andra tankar om hur man kan
bygga ben, säger Håkan Engqvist.
Idén att använda mosaikformen för att laga
ben kommer från plastik- och rekonstruktionskirurgen Thomas Engstrand vid Karolinska Institutet. Samarbetet med forskarna på Ångströmlaboratoriet är nu inne på sitt femte år.
– Vi bedriver dessutom forskning i nära samarbete med ortopeder och radiologer. Målet är
att ta fram nya biomaterial som kan användas i
flera delar av kroppen. Vi kan idag skräddarsy olika typer av implantat, andra intressanta områden
vi tittar på är ryggen och ansiktet.
ETT EXEMPEL är ryggkotfrakturer som måste
stabiliseras för att inte ge svåra smärtor. Där har
Håkan Engqvists grupp tagit fram en ny teknik
med en färdigblandad keram som kan injiceras
och härda frakturen på plats. En enkel och tidsbesparande metod som dock är långt ifrån klinisk
användning.
– Det krävs mycket dokumentation för att ta
det vidare, liksom en mängd hållbarhetsstudier
för att göra materialet och utvärdera det, först i
celler och sedan i djur. Hela värdekedjan måste
fungera från pre-klinik till klinik till kommersialisering via företag, säger Håkan Engqvist.
– Ett helt nytt material som konfigureras på
ett nytt sätt och som aldrig har testats på människa skulle kunna ta många år innan det blir verklighet. Men mycket av det vi jobbar med i vårt
cellabb handlar ju om salter som redan används i
olika former i människan. Då finns ju massor att
falla tillbaka på, så vi gör mest effektstudier: om
jag blandar de här salterna på något finurligt sätt
kan jag då få en bättre effekt än idag? n

… om jag blandar
de här salterna på
något finurligt sätt
kan jag då få en
bättre effekt
än idag?
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PROSTATACANCER
Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen
drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är
över 70 år och ett fåtal är under 40 vid diagnos.
Det finns många olika former av prostatacancer som
hanteras på olika sätt. En del växer långsamt och
blir inte livshotande. Andra är aggressiva och kräver
behandling. För bedömning och prognos används
den så kallade Gleason-skalan där cellerna
graderas på en skala från ett till fem, där
fem är den mest allvarliga graden
av cancer.

Figuren visar ett vävnadsprov, där den övre vänstra halvan
är färgad för visuell gradering av patologen, den andra halvan är
färgkodad av Cadess och visar cancern och hur malign den är.
Patologen kan zooma in bilden och studera cancern i detalj.

Digital patologi

kan ge bättre prognos
Prostatacancer är en
svår form av cancer att
bedöma för patologer.
Ett nytt beslutsstödsystem kan ge säkrare
prognos och på så
sätt undvika onödiga
ingrepp.

Ingrid Carlbom, gästprofessor
vid institutionen för
informationsteknologi.
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PATOLOGER har ett livsviktigt yrke. En av deras
uppgifter är att titta på vävnadsprover för att avgöra om en patient har cancer och i så fall av hur
svår grad. Patologens bedömning utgör ett viktigt
underlag för beslutet om patienten ska behandlas och hur den behandlingen i så fall ska se ut.
Bedömningarna sker utefter patologens kunskap och samlade erfarenheter. Men ganska ofta
kommer olika patologer fram till olika resultat.
Prostatacancer är en svårbedömd cancerform.
– Visar du två patologer samma prover är de
bara överens i 60 till 70 procent av fallen, berättar Ingrid Carlbom, gästprofessor vid institutionen för informationsteknologi.
Tillsammans med kollegan Christophe Avenel, samt forskare i patologi utvecklar Ingrid
Carlbom ett digitalt beslutsstödsystem för prognostisering av prostatacancer. Systemet Cadess
ska, när det är klart, hjälpa patologerna att analysera vävnadsprover och peka ut var avvikelserna finns. Systemet kan också avgöra vilken svårighetsgrad av cancer det rör sig om. Vinsterna
med ett system som Cadess är många. Det är
önskvärt att så långt det går ta bort de subjektiva
elementen i bedömningen och göra den säkrare
för patienten.
– En bättre bedömning kan leda till att min

ska antalet onödiga behandlingar, som inte förlänger livet på patienten men ger besvärliga biverkningar. Bara 10–15 procent av nyupptäckt
prostatacancer behöver behandlas. De övriga
växer långsamt och blir inte livshotande, berättar Christer Busch, patolog och seniorprofessor
vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, som
samarbetar med IT-forskarna.
Det sparar också tid. Patologer är redan nu en
bristvara och snittåldern bland de som idag är yrkesverksamma är hög. Används stödsystemet kan
bedömningen av bilder som idag tar en timme gå
på fem minuter, menar Ingrid Carlbom.
– Just nu vill vi inte ersätta patologerna, påpekar hon, och berättar att systemet är tänkt som
ett beslutsstöd.
I grova drag kan man säga att forskarna använder två olika metoder för att ”träna” sin algoritm
att känna igen cancern. Dels använder sig forskargruppen av prover från en stor grupp patienter som man vet hur det sedan gick för.
Dels använder de en expertgrupp med 13 internationellt välrenommerade patologer som tillsammans lämnar expertutlåtanden om mönstret
i vävnadsprover. Gruppen fyller också ett annat
viktigt syfte: att bidra till acceptans för systemet
hos patologer. n
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Fler kan räddas
från hjärtinfarkter
Svensk hjärtsjukvård har har nått internationell toppnivå och har goda
förutsättningar att leda utvecklingen. Det menar Stefan James, nybliven
professor i kardiologi vid Uppsala universitet.

Stress
Rökning
Diabetes
Bukfetma
Högt blodtryck
För låg fysisk aktivitet
För lite grönsaker
Blodfetter
Alkohol
VARJE ÅR AVLIDER sju miljoner människor till
följd av hjärtinfarkter. Det gör det till vår internationellt vanligaste dödsorsak, och med bättre metoder för tidig upptäckt, diagnostik och behandling skulle betydligt fler kunna räddas, menar
Stefan James, nybliven professor i kardiologi med
inriktning mot klinisk kardiovaskulär forskning.
Nyligen rankades han som topp en procent
bland världens mest citerade forskare inom klinisk medicin.
– Nio av tio riskfaktorer för hjärtinfarkter är
livsstilsbetingade. Bättre kost, ökad motion och
minskad stress är effektiva metoder att förebygga
hjärt- och kärlsjukdomar, och den första viktiga
insatsen vi alla kan bidra med är att hjälpa våra
barn att välja hälsosamma vanor, förklarar Stefan
James.
Dessvärre kommer hjärtinfarkter med all sannolikhet att förbli ett gissel för samhälle och individer. Stefan James och hans forskargrupp har

som uttalat mål att bidra till förbättrad medicinsk
behandling, något de bland annat gjort genom att
kartlägga resultaten av svensk hjärtsjukvård.
– Vi studerade och rangordnade utfallen av de
svenska sjukhusens insatser och offentliggjorde
våra siffror. Publiceringen i sig väckte diskussion
men fyllde sitt syfte, vid vår uppföljning tio år
senare hade svensk hjärtsjukvård nått internationell toppnivå, förklarar Stefan James.
Hans banbrytande metodik inom registerforskning har väckt stor internationell uppmärksamhet.
– Det är roligt att se det stora intresset för
hjärt- och kärlforskning, vilket även avspeglar sig
i mängden sökbara anslag. Kan vi dessutom bli
bättre på att utveckla samarbeten med industri,
preklinisk forskning och internationella partners
har Sverige goda förutsättningar att fortsätta leda
utvecklingen inom fältet, säger Stefan James. n

– Nio av tio riskfaktorer för hjärt
infarkter är livsstilsbetingade, säger
Stefan James.

… tio år senare
hade svensk hjärtsjukvård nått internationell toppnivå
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Svårt sjuka får
terapi över nätet
Är det möjligt att ge
psykologiskt stöd via
internet även till svårt
sjuka patienter och deras anhöriga? Javisst,
det fungerar bra, visar
den forskning som bedrivs inom U-Care vid
Uppsala universitet.

DET UTVECKLAS ALLT FLER internetbaserade självhjälpsprogram och inom forskningsprogrammet U-Care utgår man i första hand från
KBT, kognitiv beteendeterapi – en väl beprövad
behandlingsmetod med goda resultat.
Louise von Essen, legitimerad psykolog och
professor i vårdvetenskap och hennes forskarteam vid Uppsala universitet, utvecklar program i
nära samarbete med bland annat systemutvecklare.
– Ett program är helt färdigt. Det erbjuder
onlinestöd för föräldrar till cancerdrabbade barn
och det har utvärderats med mycket gott resultat. Nu gäller det att se till att det används inom
sjukvården, vilket blir nästa utmaning, säger hon.
FORSKARNA håller också på att utveckla själv-

hjälpsprogram riktade mot cancerdrabbade ungdomar och vuxna och till patienter som drabbats
av hjärtinfarkt och programmen som riktar sig
mot de två senare grupperna utvärderas just nu.
Dessa kroppsliga sjukdomar leder ofta till emotionella besvär.
Louise von Essen påpekar, tvärtemot vad man

Men med hjälp
av internet kan vi
öka den geografiska
spridningen av
psykologisk hjälp.

SÅ GÅR DET TILL:
Självhjälpsprogrammen är interaktiva och utgår
i stor utsträckning från behandlingsmetoden
KBT. Patienten eller den anhörige börjar med
att själv beskriva tankar och känslor och att
kartlägga sin situation. Därefter får personen
under hela programmet aktivt arbeta med olika
saker för att må bättre, träna på att till exempel
lösa problem på ett strukturerat sätt. Varje
patient eller anhörig har dessutom en kontaktperson som stöd under hela programmet.

Louise von Essen och hennes forskarteam
utvecklar program i nära samarbete med
bland annat systemutvecklare.

14

kan tro, att endast få cancersjuka tonåringar är
intresserade av att använda internetbaserade
självhjälpsprogram.
– Vi trodde att möjligheten på nätet skulle
attrahera tonåringarna men många vill inte ta
del av någon form av psykologisk hjälp. Det är
få ungdomar som vill behöva arbeta med emotionella problem, förutom cancersjukdomen och
allt vad det innebär.
ANDRA FORSKARE som är associerade till

U-Care undersöker effekten av självhjälpsprogram riktade till kvinnor med förlossningsrädsla,
kvinnor som upplever posttraumatisk stress efter
abort eller svår förlossning och personer med risk
att återfalla i depression.
– När man drabbas av psykiska besvär i samband med sjukdom blir konsekvenserna ofta svåra och varaktiga, både för individ och samhälle.
Möjligheterna till professionellt psykologiskt
stöd är begränsande. Men med hjälp av internet
kan vi öka den geografiska spridningen av psykologisk hjälp och även nå ut till socioekonomiskt
utsatta grupper, som aldrig har råd med professionellt stöd, menar Louise von Essen.
För att programmen ska bli tillgängliga, såväl
för privatpersoner som för sjukvårdsmottagningar, behövs en fungerande affärsmodell. Därför
har man tagit hjälp av universitetets centrala stödenhet, UU Innovation, med expertkunskap på
området.
FORSKARGRUPPEN studerar även hur patien-

ter och anhöriga använder U-Care-portalen, hur
de loggar in och arbetar med programmen, i syfte
att förbättra det.
– Många som bedriver psykologisk behandling via internet har funnit att följsamheten till
programmen blir bättre när våra deltagare har en
kontaktperson som följer dem genom programmet, säger leg psykolog Martin Cernvall, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
– Självhjälpsprogram ska ses som ett komplement till annan psykologisk behandling, det
är ingen lösning som passar alla. Men det är ett
område som kommer att växa starkt. n
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Speldesign
för bättre hälsa

I augusti kommer studenter och
yrkesaktiva till institutionen för
speldesign på Campus Gotland
för att under två veckor få kunskap om innovativa processer
och kreativa grupper. Kunskaper
som kan leda till utveckling av
spel som kan bidra till bättre
hälsa, till exempel genom ändrat
beteende.
I ÅR GENOMFÖRS för första gången en
tvärvetenskaplig sommarkurs i Visby inom
ramen för EU-projektet EIT Health. Deltagarna får kunskap om innovationsprocesser
och framförallt om hur innovationer inom
speldesign kan förbättra framtiden inom
hälso- och sjukvård. Innovationer som till
exempel kan användas inom vården eller
som självhjälp.
– Det gäller att tänka nytt, att förstå
hur man förenar olika ämnes- eller yrkeskunskaper och tillämpar dessa på nya spelformer som bygger på användarnas behov
och tävlingslusta, säger Catharina Svensson,
professor i molekylär virologi och en av initiativtagarna till sommarkursen.
Förutom undervisning om själva innovationsprocessen, innehåller kursen även
ämnen som gruppdynamik och konfliktlösning. n

BIRGITTA SINDER WILÉN

Tummen upp for
journaltjänst på nätet
För tre år sedan infördes möjligheten för patienter att läsa sin
journal på nätet. Nu har Åsa Cajander, forskare i människa-datorinteraktion, studerat hur tjänsten fungerar för patienterna.
TILLSAMMANS MED FORSKARE från

andra lärosäten har hon gjort djupintervjuer med 30 cancerpatienter. Hälften hade
använt tjänsten och hälften hade inte gjort
det.
– Några av farhågorna vid införandet av
tjänsten var att patienterna skulle kunna
fara illa när de fick svåra besked via sin journal på nätet eller att de inte skulle förstå
texten. Detta har dock inte besannats i vår
studie, berättar Åsa Cajander.
I studien framgår bland annat att en majoritet av samtliga intervjuade var positiva
till tjänsten och tyckte att den var nyttig.

De flesta av dem som läste journalen på nätet menade att möjligheten att
snabbt kunna ta del av provsvar var en av
de främsta anledningarna att använda tjänsten. Man ansåg också att det var viktigt för
tryggheten att kunna ta del av negativa besked hemifrån, att tillgången till journalen
gjorde att man kunde förbereda sig bättre
inför ett läkarbesök och att det ökade delaktigheten i den egna vården. Majoriteten
tyckte också att tjänsten var enkel att använda och förstå. n
ANNA MALMBERG
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KORT & GOTT

Hållbara ordspråk

4 FRÅGOR TILL
OLLE LUNDIN

”BÄTTRE FLY ÄN ILLA FÄKTA”, ”Skrat-

tar bäst som skrattar sist”. Det är två av de
119 olika ordspråk som undersökts och
presenteras i en ny avhandling av Anders
Widbäck. Han har undersökt hur ordspråk
har använts i svenska teaterpjäser skrivna
under 300 år och visar att ordspråken fyller
minst fjorton olika funktioner i språket.
– Många ordspråk kan användas på flera olika sätt. De kan samtidigt uttrycka en
åsikt, kritisera en annan person och beskriva
den situation som man är i, som till exempel ”Man ska inte kasta sten, när man själv
sitter i glashus”, säger Anders Widbäck. n

– professor i förvaltningsrätt, som ska undersöka vilka
förutsättningar det finns det i Sverige att åstadkomma
en likvärdig skola. Han leder ett fyraårigt projekt som
fått cirka 11,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Svenska hjälpinsatser under kriget

– Det finns ett forskningsunderskott när det gäller rättsvetenskaplig
forskning om skolan, säger professor Olle Lundin.

Tillsammans med Victoria Enkvist,
Lotta Lerwall och Gustaf Wall ska
du analysera skollagstiftningen.
Hur då?
– Vi ska till exempel forska om ansvarsfrågor inom skolområdet. Där finns det allmänna regler inom förvaltningsrätten som
inte riktigt stämmer inom skolområdet.
Ansvarsfrågorna skiljer sig mycket i landet.
I vissa kommuner är det politikerna som
fattar besluten, i andra är det rektorerna.
– Vi ska också titta närmare på tillsyn
och kvalitetsgranskning. Det finns flera
tillsynsmyndigheter inom skolområdet –
Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket – som delvis överlappar varandra. Rätten till stöd för

elever med särskilda behov är ytterligare ett
område som kommer att studeras.
Behövs det mer forskning om
detta?
– Ja, det finns ett forskningsunderskott
när det gäller rättsvetenskaplig forskning
om skolan. Tanken är att våra fyra olika projekt tillsammans ska ge en bild av skolan ur
rättsvetenskaplig synvinkel som vi inte har
haft förut. Kanske kan vi sedan ge några tips
till lagstiftarna.
Projektet ska drivas inom Institutet för utbildningsrätt vid juridiska
fakulteten. Vad är det?
– Institutet inrättades formellt i november 2015. Vi har högre seminarier, konferenser och har gett ut en antologi. Framför
allt har vi ägnat oss åt skolan men vi ska
också lyfta in universitets- och högskolefrågor. Även på det området finns det väldigt
lite rättsvetenskaplig forskning. n
ANNICA HULTH
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Vad innebär ”en likvärdig skola?”
– Enligt lagen ska alla skolbarn i Sverige
kunna få en likvärdig utbildning av högsta
kvalitet, oavsett var de bor, deras egenskaper och förutsättningar samt andra faktorer.

FOTO: LEIF KULLBERG

TIDIGARE FORSKNING har sett svensk
judiska reaktioner på nazisternas terror
som passiva eller överdrivet försiktiga.
Men i en ny avhandling i historia visar
Pontus Rudberg att svenska judar bistod
judar i Europa på många olika sätt under
hela perioden från Hitlers tillträde som
rikskansler och fram till andra världskrigets slut. Avhandlingen fokuserar särskilt
på hjälpverksamheten hos Mosaiska församlingen i Stockholm. n

På 4000 meters höjd
HIMALAYATRAST är namnet på en helt
ny fågelart som har upptäckts av en internationell forskningsgrupp ledd av uppsalaprofessorn Per Alström. Det som forskare tidigare trott var en fågelart – bergtrasten – är
i själva verket tre: alptrast, sichuantrast och
den nya himalayatrasten. Forskningsgruppen med forskare från Sverige, Kina, USA,
Indien och Ryssland, hittade fågeln under
ett fältarbete på omkring 4 000 meter höjd
i östra Himalaya. n
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Haparanda 1944. Svenska soldater hjälper evakuerade finska flyktingar. FOTO:TT

Svenskarna, flyktingarna

OCH DEN MORALISKA KRISEN

Tiggare i tusental, gränskontroller och flyktingboenden i
brand. Sveriges historiska position som moralisk stormakt
är ifrågasatt och kanske måste vi titta i backspegeln för
att se vägen framåt.
HUR SKA VI BEMÖTA alla de hjälpsökande som

blir alltfler? Frågan tränger sig allt oftare på. Som
när tv-showen Skavlan gästades av sångerskan
Lill Lindfors en fredag i januari. När Lill berättar hur hon lär sig tala romani med tanke på alla
rumäner som nu finns på våra gator, blir det tyst
i tv-soffan. ”Du talar alltså med dem?”, undrar en
lätt förbryllad programledare. ”Jag brukar bjuda
hem en ung mor som sitter utanför livsmedelsbutiken och ge henne mat och kläder”, hinner
Lill anförtro oss – innan hon abrupt hejdas med
en fråga om livet med maken Anders.
– De 4 700 EU-migranter som plötsligt befolkar vårt offentliga rum har orsakat en moralisk

kris. De konfronterar oss med en fattigdom vi är
ovana med, vilket i sin tur provocerar vår självbild som rättskaffens och värnande alla människors lika värde. I den etiska kollaps som uppstår
skapar vi nya förklaringsmodeller till varför vi tar
illa vid oss av just dessa grupper och söker argument att bekräfta dem med, menar Erik Hansson, doktorand i kulturgeografi som studerar hur
svenskar reagerar på tiggare. >>

Exempel på påståenden som repriserats sedan
40-talet är att invandrarna dels inte vill jobba,
dels tar våra arbeten ifrån oss …
17
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EU-MIGRANTER, FLYKTINGAR
OCH FÖRVAR
• I december 2015 beräknades 4 700 EUmigranter befinna sig i Sverige.
• 2015 ansökte 162 877 människor om asyl
i Sverige. 58 802 asylärenden avgjordes, av dessa
beviljades 32 631.
• Sveriges fem förvar har en total kapacitet
om 255 platser. En boende kan stanna i upp
till ett år.

Heléne Lööw, historiker vid
Centrum för polisforskning.

På 1800-talet
förväntades
tiggare gå klädda
i lump. Idag är
en mobiltelefon
anledning nog
att ifrågasätta
fattigdom.
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>> På myndighetsnivå rapporterar Migrationsverket varje vardag antalet asylsökande i Sverige den senaste veckan. Nyheten är funktionellt
formulerad, ensamkommande barn redovisas
separat. Människorna på flykt över Europa reduceras effektivt till volymer och tabeller – en farlig
punkt att passera fastslår Svenska Dagbladet, och
nog skälver den moraliska stormakten Sverige.
Från att länge ha tillhört Europas mest invandringspositiva folk anser allt fler svenskar att vi bör
ta emot färre flyktingar. Gränskontroller är redan
införda och regeringen förbereder utvisning av
80 000 asylsökande. Nödvändiga åtgärder i en
extrem situation, eller?
– Nja, politiker hävdar gärna att Sverige aldrig
ställts inför större utmaningar i flyktingmottagningen än idag, men under andra världskriget
fyrtiodubblades antalet flyktingar i vårt land och
det utan vare sig organisation eller kunskap att
ta emot dem. En central skillnad var den tidens
pragmatiska hållning att snabbt sätta invandrare
i jobb i skog och hushåll. Dagens arbetsmarknad
må se annorlunda ut men med en kreativ hållning är jag övertygad om att även vi kan tillvarata
den kompetens som når Sverige, säger Mikael
Byström, lektor i historia.

ALLA ÄR DOCK inte lika övertygade om vårt
lands behov av utländsk arbetskraft. Sjuttiosju
år efter 1939 års ökända Bollhusmöte – då en
majoritet av de närvarande Uppsalastudenterna
protesterade mot förslaget att Sverige skulle ta
emot tio tyskjudiska läkare från Nazityskland –
ekar åter höga protester, men frågan är hur bred
förankring dessa verkligen har?
– Främlingsfientliga strömningar är ingen
ny företeelse i Sverige. Snarare återkommer de
cykliskt sedan ett knappt sekel, vanligtvis i samband med att yngre krafter övertar nationalistiska rörelser kombinerat med ett för deras idéer
gynnsamt samhällsklimat. Tidigare har det rört
sig om kärnor av engagerade personer som sökt
upp och utnyttjat lokala missnöjesyttringar i syfte att ge sken av folkopinion. Idag opererar dessa
grupperingar på nätet, vilket gör det svårare att
bedöma hur omfattande de är i realiteten, konstaterar historikern Heléne Lööw vid Uppsala
universitets Centrum för polisforskning.
INTE HELLER DAGENS främlingsfientliga reto-

rik har mycket nytt att erbjuda den som kan sin
historiebok. Exempel på påståenden som repriserats sedan 40-talet är att invandrarna dels inte
vill jobba, dels tar våra arbeten ifrån oss – två spår
som ofta kolliderar i samma mening, enligt Mikael Byström. Resonemangen kring vem som är en
värdig fattig har ännu äldre anor.
– På 1800-talet förväntades tiggare gå klädda
i lump. Idag är en mobiltelefon anledning nog att
ifrågasätta fattigdom. Ser de dessutom välnärda
ut föds ilska som lätt får extra bränsle av den
hätska ton och ryktesspridning som brer ut sig
på olika nätforum. Just nu iakttar vi ett språkbruk som påminner om det tidiga 1990-talet
då mängder av flyktingboenden drabbades av
attentat. Erfarenhet ger att våldsdåd följer när
retoriken når en viss nivå. Därför menar jag att
bränderna i höstas hade kunnat förutses och att
varningsklockorna fortsätter ringa, säger Heléne
Lööw.
Några som hörs desto mindre är EU-migranterna och de asylsökande själva. I anonymitetens
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Erik Hansson, doktorand
i kulturgeografi.

Malmö 2015. Ankommande flyktingar vid Hyllie
station utanför Malmö. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

mörkaste skrymslen befinner sig de som fått
avslag på asylansökan och i väntan på utvisning
placerats bakom lås och bom vid något av Migrationsverkets fem förvar.
– De utgör en i princip osynlig grupp, efter
mina intervjuer tackar många för att de för en
stund fått känna sig som mer än enbart avvikande objekt, berättar Soorej Jose Puthoopparambil
som studerar livet i förvaren.
Hans forskning visar att flertalet förvarstagna
lider av traumatiska upplevelser, svår stress och
låg livskvalitet. Deras främsta behov är av psykosocialt slag, vilket gör personalens bemötande
minst lika angeläget som materiell standard. Den
iakttagelsen har redan gett praktisk effekt.
– Migrationsverket har rekryterat en sjukvårdssamordnare och en konflikthanteringsinstruktör. Det är steg i rätt riktning, men fortfarande är tillgång till kuratorer och bättre verktyg för
ordinarie personal nödvändigt om vi ska kunna
lindra de negativa effekterna av förvarsvistelser.
SÄKERT ÄR ATT SITUATION och samtal kom-

mer att fortskrida. Samtidigt står samhället inför
en utmaning att hantera här och nu. Evidenssäk-

rade lösningar finns knappast att tillgå, men med
ordet fritt: vilken väg förordar vetenskapen?
– Historiskt faller domen ofta hård över
samhällen som inte välkomnat flyktingar. Därmed inte sagt att förtroendevalda ska styra med
hänsyn till eftermäle i framtida historieböcker,
men de borde läsa dem som redan skrivits. Där
finns många lärdomar att hämta, även kring hur
man med framgång hanterar själva mottagandet,
menar Mikael Byström.
Att som vissa politiker nöja sig med att lägga ansvaret hos migranternas och flyktingarnas
hemländer avfärdas emellertid som en förenklad
utväg utan krav på närmare precisering.
– Vi står inför ett geopolitiskt vägskäl, säger
Erik Hansson. Antingen håller vi fast vid idén
om nationalstaten och reser murar, men det får
knappast exempelvis Rumänien att behandla sin
romska befolkning bättre och extrem orättvisa
leder med tiden till avund, hat och stora risker.
Alternativt omstrukturerar vi till en global välfärdspolitik och tar gemensamt ansvar för att eliminera den värsta fattigdomen. Det förutsätter
visserligen initiala resurser, men ställt mot alternativet är valet lätt. n

Historiskt faller
domen ofta hård
över samhällen som
inte välkomnat
flyktingar.
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T E X T : J O S E F I N S V E N S S O N F O T O : M I K A E L WA L L E R S T E D T

”Utsatthet ställer krav”
I januari förra året fick Uppsala
universitet ett rekordanslag på 80
miljoner kronor för att rekrytera
Don Kulick, professor i antropologi.
Han ska leda ett tvärvetenskapligt
forskningsprogram om nya perspektiv på utsatthet och är nu på
plats för att sätta upp en ny forskningsmiljö.
DON KULICKS TJÄNSTERUM vid institutionen för kulturantropologi och

etnologi vittnar om att han ännu inte är riktigt färdiginflyttad vid Uppsala universitet. Bokhyllorna gapar tomma och på skrivbordet finns varken dator eller
papper. Men arbetet med att sätta samman en forskargrupp är igång och han
räknar med att ha en färdig forskningsmiljö till hösten.
Forskningsprogrammet Engaging Vulnerability har fått finansiering för de
kommande tio åren för att bidra med nya kunskaper och perspektiv om utsatthet och sårbarhet.
Forskningens utgångspunkt är att studera grupper och fenomen i samhället
utifrån ett nytt perspektiv på utsatthet där det ses som en resurs och inte bara
som en begränsning eller brist.
DET NYA PROGRAMMET ska bygga på filosofiska tankar om ansvar och etik
där utsatthet betonas som en relation som ställer krav på till exempel ansvarstagande och engagemang.
Don Kulicks intresse för utsatthet och hur det påverkar människors beteenden har vuxit fram ur hans tidigare forskning.
– I mitt arbete som antropolog har jag alltid jobbat med grupper som varit
utsatta på olika vis. När jag bott i Papua Nya Guineas regnskog eller i en favela i
Brasilien har jag dessutom själv varit i väldigt utsatta situationer och haft behov
av hjälp. Jag har många gånger upplevt hur utsatthet framkallar bemötanden
och skapar relationer, förklarar han.
Don Kulick kom till Sverige från USA som utbytesstudent i början av 80-talet och var från början intresserad av språk. Han började studera lingvistik vid
Lunds universitet men insåg snart att det som egentligen lockade var kombinationen människor och språk.
– Jag är intresserad av hur folk pratar med varandra och varför de pratar som
de gör. Det ledde mig vidare till antropologin. >>
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DON KULICK

Titel: Distinguished University Professor of Anthropology
Familj: Sambo med Jonas och två glupska katter.
Gör mig arg: Människor som pratar högt i sina mobiler
på tunnelbana, buss och tåg och beter sig som om alla runtomkring dem är osynliga eller inte existerar.
Gör mig glad: Färskpressad apelsinjuice till frukost
(speciellt om det är Jonas och inte jag som pressat den).
Senast lästa bok: The heart goes last av Margaret
Atwood (en besvikelse).
Motto: ”Mind the gap”.
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FORTS.

FORSKARPROFILEN
Don Kulick

>> I början av 90-talet doktorerade han i antropologi med en avhandling om
språksocialisering och språkdöd på Papua Nya Guinea.
– Jag var där i 15 månader och studerade ett litet språk som heter tayap.
Vid den här tiden talades språket av 89 personer. I dag är det bara omkring 45
personer som fortfarande använder det aktivt.
Don Kulick lärde sig både tayap och Papua Nya Guineas huvudspråk på
plats och levde tillsammans med de människor han studerade. Han arbetar
fortfarande med att beskriva språket och har rest fram och tillbaka mellan Sverige och Papua Nya Guinea under ett antal år.
– Efter min avhandling åkte jag tillbaka för att jobba vidare med en grammatisk beskrivning av språket, men sedan blev det så pass farligt att vara i landet att det blev omöjligt att forska där. Jag kunde börja åka tillbaka igen först
2006 och nu skriver jag på en bok om vad som händer med språket, berättar
han.
– Jag räknar kallt med att allt annat jag skriver kommer att bli bortglömt
med tiden men om jag lyckas beskriva det här språket så blir det mitt lilla bidrag till mänsklighetens kunskapsskatt.
NÄR SÄKERHETSLÄGET i Papua Nya Guinea blev för ansträngt bestämde

Jag räknar kallt med att allt
annat jag skriver kommer att bli
bortglömt med tiden.

sig Don Kulick för att forska om något annat. Han hade tidigare varit i Brasilien
som turist och började nu jobba med brasilianska transvestiter som livnärde sig
som sexarbetare.
– Genus och sexualitet har alltid intresserat mig och jag fastnade för de här
människorna.
Även i Brasilien fick han börja med att lära sig språket från grunden.
– Språket blev mitt sätt att komma in i gruppen. De lärde mig portugisiska
och det mesta jag kan om Brasilien lärde jag mig när jag levde tillsammans med
dem i en fattig och farlig del av staden Salvador.
Arbetet i Brasilien resulterade i boken ”Travesti: sex, gender and culture
among Brazilian transgendered prostitutes”. Den har blivit något av en akademisk bästsäljare och används på kurser om genus och sexualitet över hela
världen.
I HANS SENASTE FÄLTARBETE har han fortsatt att jobba enligt samma metod. Tillsammans med historikern Jens Rydström vid Lunds universitet har han
studerat funktionsnedsatta vuxnas sexualliv.
– Studien är en jämförelse mellan Sverige och Danmark och även här fick
jag lära mig språket på plats. Som antropolog är ju det mest intressanta ofta det
man hör i förbifarten, utan att ställa en direkt fråga. Det är därför avgörande att
kunna prata med folk på deras vis för att komma dem nära.
Under arbetets gång har Don Kulick tidvis bott på gruppboenden för vuxna
med grava funktionsnedsättningar för att studera hur deras vardag ser ut.
– Man är alltid på, och det kan vara ganska utmattande. Men om jag inte
hade bott på plats hade jag aldrig fått fram all den här informationen.
För att kunna göra ett bra jobb som antropolog behöver man vara nyfiken,
prestigelös och ihärdig. Man måste också klara av att uppfattas som okunnig
och rentav lite dum.
– Man upplevs ju ofta som en idiot av dem man jobbar med. Och man är
ju en idiot, vad vet jag om livet i regnskogen, eller som sexarbetare eller gravt
funktionsnedsatt? De som jag jobbar med är alltid experterna.
ETT ANTROPOLOGISKT FÄLTARBETE skiljer sig alltså från de flestas vardag på jobbet. Vad hans nästa forskningsprojekt kommer att handla om är
ännu inte helt klart. Kanske måste han den här gången lära sig japanska.
– Just nu tittar jag på vad som gjorts i Japan inom forskning om äldre. Jag
har också börjat intressera mig för hur människor med Hansens sjukdom – det
som förr kallades lepra eller spetälska – lever i Japan, för att verkligen tala om
utsatthet och sårbarhet. Jag har börjat lära mig japanska, vilket jag insett är lite
grann som att säga ”Jag har börjat klättra upp för Mount Everest”. Ojdå. n

22

N YA H O R I S O N T E R : N r 1 . 2 0 1 6

KORT & GOTT

FOTO: TORSTEN LEITNER

Diskutera som Platon

Uppsalateknik
vid laboratorium
i Berlin
VID NYA Uppsala Berlin Joint Laboratory

finns två stora instrument som bygger på
teknik utvecklad vid Uppsala universitet.
Här kan man göra avancerade studier av
elektronstruktur i material.
Uppsala Berlin Joint Laboratory grundar
sig på ett avtal mellan Helmholtz Zentrum
Berlin och institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Avtalet ger
forskare från Uppsala och Sverige stor tillgång till röntgenstrålning med unika egenskaper vid anläggningen i Berlin.
– Det har stort värde för flera viktiga
forskningsfält vid Uppsala universitet, såväl solcellsforskning och avancerad batteriforskning som grundläggande forskning
i den kondenserade materiens fysik, säger
Nils Mårtensson, professor i fysik.
Laboratoriet drivs vid Bessy II, en avancerad synkrotronanläggning vid Helmholtz
Centrum Berlin som är inriktad på materialoch energiforskning. Projektet omfattar två
stora instrument och huvudkomponent i
båda är den nya spektrometern Artof som
har tagits fram i Uppsala. n

HUR SKA EN BRA diskussion föras – så att
alla får en chans att delta och diskussionen
får störst möjlighet att utvecklas? Det var
temat för Pauliina Remes installationsföreläsning.
Pauliina Remes är nybliven professor i
teoretisk filosofi och tycker att det finns all
anledning att fundera över dagens debattklimat.
– Diskussionen om politiska frågor och
samhällsfrågor i Europa blir allt hårdare.
Konflikter på Facebook liknar en karikatyr
av en debatt. Folk pratar förbi varandra,
missförstår varandra med flit och agerar
känslomässigt.
Kanske finns det något att lära av Platons
dialoger, ett av filosofihistoriens största verk
från 300-talets Grekland. Platon var den
förste att uppmärksamma samtalets normativa aspekter, menar Pauliina Remes.
I dialogerna möter Sokrates olika samtalspartners och ställer tydliga krav på dem.
Han ber dem att uttrycka sig kort och tydligt och ställer krav på uppriktighet och närvaro. Idealet är att de ska presentera endast
sina egna åsikter och inte någon annans och
stå bakom sina åsikter med hela sin person.
– Det ger åtminstone två slutsatser. För
det första kan man bara gå in i en diskussion
där man försvarar sin autentiska synpunkt.
För det andra kan man bara försvara en åsikt
som uppstår ur en serie trosföreställningar

och inte är avskuret från allt annat man tror
på. Att agera utan att avslöja sin identitet,
till exempel att anonymt sprida hatretorik,
är uteslutet i Platons modell, säger Pauliina
Remes.
PAULIINA REMES forskningsområde är
antikens filosofi och speciellt platonismen.
För forskarna är det en utmaning att tolka
Platons dialoger. Ska de ses som litterära
berättelser eller som en sorts läroböcker i
argumentation? Pauliina Remes tolkar dem
som studier i rationalitet.
– Rationalitet är inte bara logiska principer som styr argumentationen. Det är en
social aktivitet, där ens åsikter förbättras om
de utsätts för sokratisk eller öppen granskning. Platon visar i sina dialoger hur samtalen påverkas av vilka personer som deltar,
deras karaktärer och åsikter, och vanliga problem som kan uppstå. n

Pauliina Remes installerades i november
till professor i teoretisk filosofi.

Träna språk med pekplatta
PEKPLATTOR är extra bra för flerspråkiga

förskolebarn. Med hjälp av dem kan de få
höra böcker på sitt andra modersmål, använda pedagogiska appar och kommunicera
med barn på andra förskolor via till exempel
Skype. Det visar en ny licentiatavhandling i
pedagogik.
– Min studie visar att ett aktivt arbete
med pekplattor inom förskolan är bra för
kommunikationen för alla barn, särskilt de
yngre som inte har lärt sig att tala och läsa.
För barn som inte har svenska som modersmål kan plattorna vara extra viktiga,
eftersom de har svårt att få hjälp av svenskspråkig personal, säger Petra Petersen, doktorand vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Det finns fem minoritetsspråk i Sverige, och i 74 kommuner har barn rätt att

få gå i förskolan på sitt modersmål om det
är antingen finska, samiska eller meänkieli.
Petra Petersen har följt förskolegrupper med
barn mellan ett och sex år, där de flesta var
svenskspråkiga, men stor del av barnen var
tvåspråkiga och talade både svenska och
finska.
– Med pekplattorna har de möjlighet att
skapa engagemang hos de andra barnen och
väcka intresse för språk. Att tillsammans ta
reda på vad olika saker heter på exempelvis
finska, kan vara ett sätt, säger Petra Petersen.
Oavsett språk har pekplattorna pedagogisk betydelse för alla barn, eftersom kommunikationen bygger på bilder och inte på
att man kan läsa eller skriva. Det kan minska barns beroende av vuxna och samtidigt
skapa möjligheter för barn att använda sina
egna kreativa och nyskapande förmågor. n
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Äventyret på Grönland

GAV MERSMAK
Å ena sidan långsträckta vidder, total
tystnad och frid. Å andra sidan opålitligt
väder, isolering i tältet under snöstorm
och isbjörnar på nära håll. Vi mötte
några forskare som var på expedition
på Grönland förra sommaren
– och snart åker tillbaka.

Moln och dimma vid Kap Stosch på östra Grönland.

MÅLET MED EXPEDITIONEN var att utforska
två händelser långt tillbaka i tiden, före dinosauriernas tid. Dels när de första ”fyrfotingen”, eller
tetrapoden, tog steget upp från vattnet och började leva på land för 370 miljoner år sedan. Dels
120 miljoner år senare, när reptiler klev tillbaka
ned i vattnet och började leva där igen.
– Ingen vet riktigt hur det gick till. Vi åkte till
östra Grönland, eftersom det är det enda stället
på jorden där du kan studera båda tidsperioderna
inom ett begränsat område, säger Benjamin Kear.
HAN ÄR MUSEIINTENDENT vid Evolutions-

museet, som deltar i projektet tillsammans med
institutionen för organismbiologi och Polarforskningssekretariatet.
På museet har ett helt rum har ställts i ord-
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ning för resultatet från expeditionen. Här finns
bland annat avgjutningar från ett stenblock, där
fotspår från ett stort fyrbent djur avtecknar sig
tydligt. Det var Grzegorz Niedzwiedzki, postdoktor i organismbiologi, som hittade dem när
han klättrade omkring i bergen:
– Vi kan se att det är ett spår från ett levande
djur och att det har gått omkring på väldigt grunt
vatten eftersom det finns spår i sedimentet som
nu är förstenat. Däremot syns inga anatomiska
detaljer. I sommar vill jag åka tillbaka och hitta
mer detaljerade spår, säger han.
Forskarna vet redan en hel del om de fyrfota
djuren men mer forskning behövs för att förstå
det ekosystem de levde i. På ett bord ligger massor av fossil, som är viktiga pusselbitar för att förstå djur- och växtlivet. Artrikedomen verkar ha
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Vänster: Henning Blom tittar ut ur tältet.Väderförhållandena ställde till
det under expeditionen, men stundtals sken solen. FOTO: BENJAMIN KEAR

Nedan: Fossil är viktiga pusselbitar för att förstå växt- och djurlivet för
120 miljoner år sedan. Artrikedomen verkar ha varit stor och havet var
fullt av mat på den tiden. FOTO: BENJAMIN KEAR

Vänster: På jakt efter fossil vid Kap
Stosch. I sommar åker forskarna
tillbaka, nu när de vet vad de letar
efter. FOTO: GRZEGORZ NIEDZWIEDZKI

varit stor, till exempel hittade de fossil från växter och ammoniter, gamla släktingar till bläckfiskar från dinosauriernas tid.
– Havet var fullt av mat. Möjligen var det jakten på mat som drev reptiler tillbaka till vattnet,
men det vet vi inte än. Förr eller senare kommer
vi att hitta nålen i höstacken, säger Benjamin
Kear.
FORSKARNA PLANERAR nu för en ny expedi-

tion till Grönland i sommar.
– Vi hade otur med vädret den här gången, så
även om vi fick riktigt goda resultat förlorade vi
nästan hälften av den planerade tiden. Iden är att
åka tillbaka och undersöka vidare, nu när vi vet
vad vi letar efter, säger Henning Blom, universitetslektor vid institutionen för organismbiologi.

– Dessutom blev en del av materialet kvar på
Grönland. En låda lämnade vi kvar på ett berg
och en försvann i snöstormen.
Resan har varit strapatsrik och vädret var inte
att leka med. Bland annat hamnade de i en snöstorm och fick ligga isolerade i varsitt tält i 36
timmar.
– Den enda verkliga faran är om vinden tar tältet med sig. Men våra tält är specialgjorda för att
förhindra det. Vinden blåste så starkt att tältets
tak var alldeles ovanför ansiktet, säger Henning
Blom.
Benjamin Kear minns hur det var.
– Man kan inte sova eftersom det är sådant
oväsen. Man kan inte koppla av utan tänker hela
tiden på vad som skulle kunna hända. Tälten var
helt förstörda efter stormen. >>

Den enda verkliga
faran är om vinden
tar tältet med sig.
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Äventyret på
Grönland gav
mersmak

>> Ett annat starkt minne är när Grzegorz
Niedzwiedzki såg två isbjörnar på nära håll.
– Jag var ensam, relativt högt upp i bergen,
ungefär 400 meter ovanför vattnet. Jag förväntade mig inte att möta isbjörnar där, men plötsligt
såg jag två isbjörnar på 600 meters avstånd – med
bara fem kulor i geväret.
Tiden stod stilla en stund innan isbjörnarna
vände och gick åt ett annat håll.
Med på expeditionen var också Lasse Tano
från Svenska polarforskningsinstitutet. Han har
stor erfarenhet av till exempel isbjörnar och hur
man tar sig fram i terrängen, efter att ha jobbat
i Svalbard.
– Han uppgift var att ta oss hem välbehållna.
För oss forskare är det bra att någon annan håller
i den praktiska planeringen. Vi är så inriktade på
forskningen att vi nog hade tagit större risker annars, säger Henning Blom.
Det var fjärde gången han åkte till Grönland.
För Grzegorz Niedzwiedzki var det andra gången
och för Benjamin Kear var det första gången. Alla
tre säger sig ha drabbats av ”den arktiska bacillen”
som gör att man vill återvända gång på gång.
– Jag har en bild från Grönland på min datorskärm och varje gång jag tittar på den vill jag

åka tillbaka. Det är häpnadsväckande – enorma
vidder, så mycket berg som exponeras sedan polarisen smält undan. Det är outforskad mark.
Han minns särskilt den absoluta tystnaden.
– Inga fåglar sjunger, det är absolut tyst. Du
kan sitta där och njuta av tystnaden. Det är helt
vindstilla så vi kunde höra minsta lilla ljud, även
på 30 meters avstånd, när vi låg där och försökte
sova med geväret bredvid oss.
TROTS ATT HELA Grönland är fullt av forskare,
mötte de inga andra forskargrupper eftersom avstånden är så stora. Forskningsinriktningen är de
ensamma om.
– Det är historiskt intressant att återvända
till Arktis där liknande fossil först upptäcktes av
svenska forskare på 1910–1920-talet. Nu har vi
plockat upp stafettpinnen, säger Benjamin Kear.
Alla som vill kan ta del av deras expedition
och av fynden de gjorde. Dels i bloggen som de
kommer att fortsätta uppdatera och dels på Evolutionsmuseet. De fossil som gruppen hade med
sig hem från Grönland är nu en del av museets
samlingar och kan beskådas av lärare, studenter,
skolelever och andra nyfikna. n

Du kan sitta där och
njuta av tystnaden.
Det är helt vindstilla
så vi kunde höra
minsta lilla ljud,
även på 30 meters
avstånd, när vi låg
där och försökte
sova med geväret
bredvid oss.

POLAREXPEDITION
”Upp på land och tillbaka till vattnet: en studie av akvatiska tetrapoders ekosystem på Grönland” riktar sig mot
östra Grönland, ett av få områden i världen där man kan samla fossil av helt olika fossila grupper av akvatiska
ryggradsdjur. Projektet drivs i samarbete mellan institutionen för organismbiologi och Evolutionsmuseet, med
finansiering från Polarforskningssekretariatet.
Följ bloggen: greenlandexpedition.uu.se

26

N YA H O R I S O N T E R : N r 1 . 2 0 1 6

Henning Blom och Benjamin Kear har båda drabbats av ”den arktiska bacillen”.
FOTO: ANDERS AHLGREN

Delar av en ammonit, en gammal släkting
till bläckfiskar från dinosauriernas tid.
FOTO: GRZEGORZ NIEDZWIEDZKI

Home

About

[UTDRAG UR BLOGGEN:]
Dag 3
Vaknade upp till ljudet av strilande regn på tälttaket. Varm och
torr i sovsäcken, men det betyder att det blir en lerig start på arbetet, eller ännu värre, att vi får stanna inne tills vädret klarnar
upp. Till sist kröp vi ur våra tält och satte oss i ”loungen”, det
enorma tält mitt i lägret där vi har alla våra förnödenheter och
kommunikationsutrustningen, för att planera vår dag. /…/ Efter frukost, och en stor kopp av Bens specialimporterade kaffe
från Grekland, gav vi oss ut…

Dag 9
Vi hittade delar av en jättestor ammonit (en utdöd typ av bläckfisk),
Otoceras, som kan ha haft storleken av ett cykelhjul. Flera exemplat
av den stora snigeln Belerophon hittade vi också och dessutom en
väldigt stor fossil (100 mm lång) av tuggade ammoniter. Avsevärda
mängder av växtmaterial, bland annat åkerfräken och fröliknande
strukturer, som indikerar närhet till land. Det finns ett sista ställe
längst floden som vi behöver se. Det verkar lovande men vi hinner
inte mer idag.

Dag 7
Ägnade morgonen åt att vila och packa våra fossil för transport
tillbaka till Sverige. Allt måste märkas med GPS-koordinater,
betecknas och inventeras så att vi har tillräckligt bra data för
registren i Uppsala. Vi har tillstånd från Grönlands regering att
förflytta 400 kilo material. Det ska förvaras på Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet./…/ Solen har varit framme de senaste 48 timmarna så nu jobbar vi i t-shirts. Vi har också gjort
några nattliga besök till de närmaste hällmarkerna (glöm inte
att vi har 24 timmars ljus per dygn).

Dag 18
Ännu en fin dag i vårt arktiska paradis… Höga vindar, mer regn och
låga moln – vi var beredda att åka men det allt sämre vädret har
hållit oss kvar. Planerad avfärd till imorgon bitti kl 9.00. Vädret förmodas bli bättre då. Har koordinerat allting med Lasse via satellittelefon. De har också regn och dimma på Kap Stosch. Han sa också
att ett par isbjörnar hade passerat lägret natten till idag – bara 300
meter bort. Allt ok, de fortsatte vidare. Verkade bara vara nyfikna.
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Smarta fönster sparar energi och stänger ute bländande
solstrålar genom att anpassa ljusinsläppet. Innovationen från
Uppsala har förfinats i flera år och nu pågår tillverkning av
kommersiella leveranser vid företaget ChromoGenics.

Smarta fonster på väg

UT PÅ MARKNADEN
DET SER UT som ett vanligt fönster, men mellan två skivor glas finns ett tunnfilmslaminat som
styr hur mycket ljus och strålningsvärme som
släpps igenom fönsterglaset. Laminatet ändrar sina optiska egenskaper och växlar mellan
genomskinligt och mörkt.
En mörk vinterdag i Sverige ändrar sådana
fönster färg sällan, men när våren kommer sker
det oftare. Fördelen? När fönstret är mörkt släpper det in mindre solenergi och det blir billigare
att kyla ned luften inomhus.
– I varmare klimat, som i Södra Europa och
Mellanöstern, finns förstås ett intresse men även
här uppe i norr. Forskning visar att från Berlin
och upp till norra Europa går det att klara sig helt
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utan luftkonditionering med smarta fönster, säger Greger Gregard.
Han är utvecklingschef vid företaget ChromoGenics, som har utsetts till ett av de hetaste
miljöteknik-bolagen i Uppsala. Nyligen skeppades 62 stora fönster iväg från produktionsanläggningen i Librobäck utanför Uppsala.
HÄR FINNS ETT renrum där fönstren monte-

ras och en stor hall med plats för industrirobotar
och två stora glaslamineringsugnar. Längs väggarna står rullar med 1,6 kilometer plastfilm med
wolframoxid och nickeloxid, de två lager som
behövs i tunnfilmslaminatet och fogas samman
med elektrolyt.
N YA H O R I S O N T E R : N r 1 . 2 0 1 6

SMARTA FÖNSTER
– NÅGRA ÅRTAL

2001 Företaget ChromoGenics
startas. Tekniken används
både i fönster och visir till
motorcykelhjälmar.
2005 Flyttar till egna lokaler.
2010 Väljer att satsa enbart på
fönster.
2015 Flyttar till nya lokaler i
industriområdet Librobäck.
Ställer ut fönster på Ikea
i Uppsala. Med på listan
över de 30 hetaste företagen på Stockholm
Cleantech Hotlist
2016 Första stora ordern levereras till ett hotell i Norge.

– Vi är ensamma om att jobba med plastfilm,
istället för direkt på glas. Vi tar förvisso en omväg via plast men det finns också fördelar. Till
exempel kan vi skära ut vilken form vi vill, säger
Greger Gregard.
– Det här är ett idealiskt upplägg. Vi har hittat
ett företag som kan belägga plastrullar med wolframoxid och nickeloxid. Elektrolyten blandar vi
på plats. Sedan laminerar vi ihop lagren, sätter
på elektriska kontakter och kapar till den längd
som är lämplig.
Nu senast var det fönster i storleken 3,5 gånger 1,5 meter, som vägde 150 kilo styck.

Allt började på Ångströmlaboratoriet år
2001, när Greger gjorde sitt examensarbete hos
professor Claes-Göran Granqvist. De startade
ChromoGenics tillsammans med fyra forskare
och med stöd från universitetets holdingbolag
UUAB kunde företaget få luft under vingarna. >>

Ovan: Doktoranden Ruitao Wen har
upptäckt en ”föryngringskur” för
smarta fönster.
Till vänster: Ett smart fönster produceras i företagets lokaler i Uppsala.

POLYESTER

TRANSPARENT ELEKTRISK
LEDARE
GLAS
Skissen visar hur ett smart
fönster är uppbyggt i flera tunna
lager. Precis som i ett batteri
vandrar elektrisk laddning från
anod (nickel-oxid) till katod
(wolfram-oxid).

ELEKTROKROMT LAGER
NICKELOXID
ELEKTROLYT
ELEKTROKROMT LAGER
WOLFRAMOXID
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Smarta fönster
på väg ut på
marknaden

>> Fram till 2005 satt de på Ångströmlaboratoriet.
Professor Claes-Göran Granqvist och hans
forskargrupp har forskat om smarta fönster i trettio år och var tidigt ute.
– I mitten av 80-talet kom idén upp att variera mängden solenergi som kommer genom fönster. Några få forskare i världen höll på med detta
och jag tror att vi skrev den första artikeln, säger
Claes-Göran Granqvist.
IDAG PÅGÅR FORSKNING över hela världen,

Att bygga
med små fönster
skulle lösa energi
problemet, men
människor
behöver visuell
kontakt och
dagsljus.

inte minst i Kina, men Uppsalaforskarna är ensamma om att ha lyckats göra det i form av en
polymer (alltså plastfolie).
Det kallas elektrokroma fönster, där elektricitet används för att kontrollera både mängden
synligt ljus och den solenergi som inte syns men
avger värme.
Claes-Göran Granqvist ser två skäl att kontrollera solenergin. Dels handlar det om energibesparing.
– I kommersiella byggnader finns ett större
behov av nedkylning än av uppvärmning under
större delen av året.
Dels handlar det om att folk ska trivas i lokalerna.
– Att bygga med små fönster skulle lösa energiproblemet, men människor behöver visuell
kontakt och dagsljus. Ett annat problem med stora fönster är ljuset bländar och det kan vi också
lösa. Det handlar både om energi och komfort.
SJÄLVA INNOVATIONEN är alltså ett tunn
filmslaminat som fungerar på ett sätt som liknar
ett batteri. Batteriet är mörkt när det är laddat
och transparent när det är oladdat. Utmaningarna är många – inte bara att hitta de bästa optiska
kvaliteterna utan också hur man får batteriet att
hålla länge.
Nyligen upptäcktes en ”föryngringskur” för
smarta fönster, i en studie av doktoranden Ruitao

Wen. Studien ingår i hans avhandlingsarbete och
fick en hel del uppmärksamhet via en artikel i
Nature Materials.
– Efter lång tid kan de optiska egenskaperna i
fönstret bli sämre, eftersom de joner som laddar
batteriet fastnar. Idén är att befria dessa joner så
att batteriet föryngras och nu har vi en metod att
göra det, säger Ruitao Wen.
Studien visar att elektrokroma wolfram-oxidskikt som börjar tappa stinget, efter många
upp- och urladdningar, kan återfå sina ursprungliga goda egenskaper. Det sker genom att driva
en mycket svag ström genom dem medan de är
i ljust tillstånd, vilket tar någon timme. Elektrisk
laddning som ”fastnat” i materialet lossnar då,
och så är wolfram-oxidskikten som nya igen.
– Detta är en ny princip för att förnya smarta fönster så att de kan hålla mycket länge, säger
Claes-Göran Granqvist.
Men än krävs det mycket forskning innan
forskningsresultaten kan börja tillämpas i industrin.
– För att implementera en sådan metod måste
vi först förstå varför det hände. Att applicera det
utan att förstå varför kan leda till oväntade sidoeffekter, säger professor Gunnar Niklasson.
FEMTON ÅR EFTER företagsstarten har forskargruppen på Ångströmlaboratoriet och entreprenörerna på ChromoGenics fortfarande kontakt,
men de jobbar på olika sätt.
– Ett företag ska ju tjäna pengar på en produkt. Det handlar om att utveckla en process
och teknik för att få alla komponenter på plats på
ett hållbart sätt utan att det blir för dyrt. De kan
inte ändra sin idé för ofta, så det är farligt att ha
för mycket forskare i företaget, säger Claes-Göran Granqvist med ett skratt.
Däremot brukar studenter från civilingenjörsprogrammen göra examensarbeten på ChromoGenics. Och visst finns det ett tydligt släktskap
både i materialen och designen.
I fabriken i Librobäck råder bråda dagar. Nu
har arbetet med att producera och sälja smarta
fönster kommit igång på allvar, efter år av utveckling. Än så länge är siktet inställt på Norden,
men det kan komma att ändras.
– Långsiktigt vill vi samarbeta med glasbranschen och bara leverera själva plastfolien till
företag över hela världen. Men för att göra det
behöver vi ta fram en egen process som är specialanpassad för oss, säger Greger Gregard.
Så framöver är det produktion i egna lokaler
som gäller för ChromoGenics. n

Gunnar Niklasson och Claes-Göran Granqvist har
forskat länge om smarta fönster.
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Affärsidé:
Sittvänliga liftar
UPPSALABOLAGET Boardie startades av

studenter för att göra det mer bekvämt att
åka ankarlift. Nu kan bolaget ta sig vidare
till Sverigefinalen i tävlingen Venture Cup.
Boardie vann Venture Cup region öst
i kategorin ”miljö och energi”. Belöningen
var 20 000 kronor och en chans att kvala
in sig till Venture Cups Sverigefinal i Göteborg i juni.
Den vinnande affärsidén är att utveckla
ett bredare och mer ergonomiskt ankarliftsäte som ger liftanvändare en bekvämare
liftupplevelse och skidanläggningen en
möjlighet till reklamintäkter.
Det är en komplementprodukt till befintliga ankarliftar och monteras över befintliga sittbyglar likt ett skal. Företaget
drivs av Erik Englund och Niclas Stjernberg
som båda studerar vid Uppsala universitet.
Erik Englund utsågs i november till
Årets Uppsalastudent och fick ta emot ett
stipendium på 100 000 kronor från Anders

Walls stiftelse. Han har studerat på masterprogrammet i industriell ledning och
innovation vid institutionen för teknikvetenskap. Nu läser han magisterprogrammet
i entreprenörskap vid företagsekonomiska
institutionen.

Delägare i 52 bolag

Nu prövas virus mot cancer

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

103 IDÉER lämnades in till UU Innovation
under 2015. Två tredjedelar var produktbaserade innovationer och resten var inriktade på service. Totalt var 160 individer, från
studenter till professorer, involverade. För
80 procent av dem var det första gången de
lämnade in en affärsidé.
I slutet av 2015 var Uppsala universitets
holdingbolag UUAB delägare i 52 bolag.
Dessutom investerades över 340 miljoner
kr riskkapital i dessa bolag. De största investeringarna gjordes i OssDsign (93 miljoner
kr), AroCell (52 miljoner kronor) och Rolling Optics (49 miljoner kr). n

Under resan från idé till bolag har UU Innovation bidragit med affärsutvecklingsstöd.
Boardie har genomfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab och nyligen
investerade UU Holding i bolaget. n

Professor Magnus Essand
LÄKEMEDELSVERKET och den regionala

etikprövningsnämnden i Uppsala har nu
gett klartecken för en klinisk prövning för
en helt ny behandling, med hjälp av ett onkolytiskt virus, för patienter med neuroendokrin cancer. Viruset har kunnat tas fram
tack vare donationer från tusentals personer
runtom i världen.
Sedan 2007 har professor Magnus Essand tillsammans med forskarna Justyna
Leja-Jarblad och Kjell Öberg vid Uppsala
universitet utvecklat en helt ny behandling
mot neuroendokrina tumörer. Behandlingen består av ett onkolytiskt virus som har
visat sig vara anmärkningsvärt effektivt för
att förstöra neuroendokrina tumörer i möss.

Tack vare donationer från tusentals personer, inklusive en stor gåva på två miljoner schweizerfranc från den nu framlidne
entreprenören Vince Hamilton, har Onkolytiska virusfonden samlat tillräckligt med
medel för att Magnus Essand och hans
forskningsgrupp ska kunna påbörja kliniska studier. Det blir världens första kliniska
studier med ett genmodifierat virus som
specifikt angriper neuroendokrina tumörer.
Själva behandlingen kommer att ske
vid Akademiska sjukhuset, under ledning
av läkare Kjell Öberg, professor emeritus i
onkologisk endokrinologi vid Uppsala universitet. n
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KORT & GOTT
T E X T : A N N I C A H U LT H F O T O : B O D I L C O N T R E R A S

UPPDRAG FRÅN REGERINGEN

Nationellt centrum för kvinnofrid är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala
universitet som arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om
mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.
NCK:s kliniska enhet driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (020-50 50 50).
Läs mer: nck.uu.se/kunskapsbanken
Klara Johansson, redaktör, och
Annika Engström, webbkoordinator.

MÅNGA SÖKER

kunskap om våld
Kunskapsbanken på
Nationellt centrum
för kvinnofrid (NCK)
fyller fem år och antalet
användare ökar stadigt. Tanken är att mer
kunskap ska förbättra
stödet till våldsutsatta
kvinnor.
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också till journalister och till andra intresserade,
säger webbkoordinatorn Annika Engström.
Hon har varit projektledare sedan Kunskapsbanken startades år 2010, som en del i NCK:s
uppdrag att samla och sprida kunskap om mäns
våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck.

och landsting (SKL) och länsstyrelserna. Databasen är också kopplad till bibliotekskatalogerna
Swepub och Libris.
– Det händer mycket inom det här området
och kunskapsbanken ger överblick. Innehållet
bygger på bidrag från vårt nätverk av myndigheter och forskare men också på omvärldsbevakning, säger redaktören Klara Johansson.

byggdes tillsammans med
IT-avdelningen på Uppsala universitet och statistiken visar att den verkligen har kommit till
användning. Under de senaste fem åren har mer
än 310 000 publikationer öppnats i fulltext. Sidorna där forskare presenterar sig själva och sina
forskningsprojekt har visats över 260 000 gånger.
Här finns lättläst information om nya forskningsresultat, metoder och arbetssätt men också
ett kalendarium. I en databas samlas publikationer från 17 myndigheter, Sveriges kommuner

I KUNSKAPSBANKEN finns över 70 ämnesguider om till exempel rättsväsendets ansvar och
våld i nära relationer. Tanken är att innehållet ska
vara lättillgängligt men också ge möjlighet till
fördjupning, med länkar till rapporter eller kontaktuppgifter till forskare.
– Det här är verkligen att arbeta med tredje
uppgiften. Det viktiga för oss är att den ökade
kunskapen leder till ett gott bemötande och
bättre stöd för våldsutsatta kvinnor, säger Annika
Engström. n

– VI VÄNDER OSS till yrkesverksamma, men

WEBBPLATSEN
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Förlängt liv för
skeppet Vasa

När skeppet Vasa bärgades och togs upp på land år
1961 hade det tillbringat 333 år under vatten.

SKEPPET VASA är en av Sveriges största

sevärdheter. Men 1600-talsskeppet är byggt
i trä som åldras. För att det inte ska sjunka
ihop och tappa formen krävs en bra stödstruktur. Vasamuseet har tagit hjälp av forskare på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.
Målet är att skapa ett datoriserat verktyg som kan användas för att räkna ut vilken typ av stöd som behövs för att förlänga
skeppets livslängd, bevara formen och minimera rörelserna.
– För att kunna göra det räcker det inte
att använda erfarenhet och magkänsla. Det
behövs ett beräkningsverktyg som bygger
på mekanik och mätningar, säger Kristofer
Gamstedt, professor i tillämpad mekanik.
Till exempel har små kuber av ek från
skeppet Vasa testats i olika experiment. För
att kontrollera att datormodellen ger en
rättvis bild, ska den jämföras med geodetiska positionsmätningar och en laserskanning
som görs av hela skeppet. n

Modern teknik till universitetshuset
Vem blir nästa
president?
I BLOGGEN Amerikaanalys bevakar forskarna Frida Stranne, Dag Blanck och Erik
Åsard presidentvalet i USA, tillsammans
med en rad gästskribenter.
De tre Nordamerikaforskarna är alla
verksamma inom Svenska institutet för
Nordamerikastudier, Sinas, vid engelska
institutionen. De har följt amerikansk politik inom sin forskning under många år och
medverkar ofta i media för att kommentera
den politiska utvecklingen i landet.
I bloggen kommer de att följa hela kampanjen tills den nya presidenten är vald.
– Det finns många som kommenterar
utvecklingen i USA, men vi vill ge fördjupning och intressanta perspektiv som ligger
lite vid sidan av det vanliga medieflödet.
Historiskt grundad analys av politik behövs
i debatten, säger Dag Blanck. n
amerikaanalys.se

NU HAR DEN omfattande renoveringen av
universitetshuset i Uppsala påbörjats. Målet
är att göra ett redan uppskattat hus än mer
levande och besöksvänligt för studenter, lärare och allmänhet. Nu ska huset moderniseras med bland annat ny el, belysning och
akustik.
Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad och har stort kulturhistoriskt värde. Byggnaden, som ritades av arkitekt Herman Teodor Holmgren och stod
färdig 1877, skulle manifestera universitetets roll och betydelse och det sparades inte
på något. Ett exempel är trapphallen, som
med sina symmetriska trapplopp och kupoler, räknas som ett av Sveriges främsta arkitektoniska verk från slutet av 1800-talet.
– Det är en fantastiskt vacker kulturhistorisk byggnad som vi nu tar oss an. Här
finns gott om dekormåleri, specialritade
möbler, oljemålningar och gipsskulpturer.
Det innebär också att extra stor hänsyn och
varsamhet måste visas i projektets alla delar,
säger Mathias von Schlieben, fastighetschef
vid Statens fastighetsverk.
Renoveringen beräknas vara klar 2017.
– Universitetshuset med den fantastiska
aulan uppskattas av studenter och anställda

samtidigt som det är oersättligt för universitetets besöksverksamhet och stadens evenemang, säger Pernilla Björk, kommunikationsdirektör vid Uppsala universitet. Med
renoveringen och förbättrad teknik blir det
än mer användbart som ett högst ”levande”
universitetshus! n
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Lust att lära

UPPSALA SENIORUNIVERSITET
– Inledde sin verksamhet hösten 1979 med starkt stöd av Folkuniversitetet i Uppsala.
– Har ingen organisatiorisk koppling till Uppsala universitet
– Rätt till medlemskap har alla, oavsett studiebakgrund, som fyllt 58 år samt även yngre
personer som uppbär pension av något slag.
– Administrationen sköts på ideell basis.
– Föreningen hade i oktober 2015 cirka 3 500 medlemmar.
– Erbjuder varje år cirka 40 föreläsningsserier och 130 studiecirklar, 20 teaterresor/
studiebesök och 20 tisdagsföreläsningar.
Läs mer: usu.se
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Att studera sent i livet lockar allt fler Uppsalabor. Senioruniversitetet
har 3 500 studenter och ett brett utbud. Medlemmarna kan välja mellan
populära språkkurser, temaföreläsningar om demokrati,
konstresor till Italien och mycket, mycket mer.
GRÖNWALLSALEN på Akademiska sjukhuset
sjuder av liv en stund före dagens föreläsning, en
gråkall tisdag efter lunch. Dagens gäst är idéhistorikern Sverker Sörlin som ska prata om sin bok
om det norska skidundret. I publiken sitter inga
vanliga studenter. Medelåldern ligger på 70–80
år och de är inte här för att ta en examen utan för
att stilla sin nyfikenhet.
Bara under det senaste året har antalet medlemmar i Senioruniversitetet ökat med 500 personer. Just idag har runt 300 personer slagit sig
ned för att lyssna.
– Äldre människor är vitala nuförtiden. Bara
för att man pensioneras så är man ju inte slut,
utan har väldigt mycket kraft och lust kvar att
lära sig och hänga med, säger Britt-Louise Gunnarsson, ordförande i Senioruniversitetet.
DET FINNS MÅNGA olika skäl att börja studera

på ålderns höst. Britt-Louise Gunnarsson, tidigare professor vid institutionen för nordiska språk,
började på en studiecirkel för att fräscha upp sina
kunskaper i tyska.
Vice ordförande Per Olof Osterman, pensionerad neurolog och sjukvårdsadministratör, ville
ta upp musikintresset lagom till 70-årsdagen. På
Senioruniversitetet fanns en kör som var öppen
även för nybörjare. På den vägen är det…
Senioruniversitetet i Uppsala är inte störst i
Sverige, men medlemmarna är väldigt engagerade. De deltar i studiecirklar, går på föreläsningar
och träffas ofta. Det gör att ryktet sprider sig och
medlemsantalet växer.
– Det sprider sig med mun-till-mun-metoden
att vi har intressanta och roliga serier och cirklar
att gå på. Då blir det som en positiv spiral, men vi
vågar inte göra alltför mycket reklam, säger PerOlof Osterman.
Själva basen i verksamheten är studiecirklar.
Mest populära är språkcirklarna med franska, tyska, italienska, latin, spanska och ryska. Det finns
också cirklar i akvarellmålning, fågelskådning,
fysik och svarta hål, filosofi och mycket annat.
Föreläsningsserierna tar upp aktuella teman som
läget i Mellanöstern, demokratins utveckling och
infektionssjukdomar ur ett globalt perspektiv.
Att det fungerar är tack vare alla funktionärer, som startar studiecirklar och arrangerar föreläsningar. Webbplats och tidning behöver också
skötas och på föreläsningar behövs det hjälp med
tekniken.

– Om inte ljudet fungerar blir det genast klagomål. I vår ålder är det ju många som hör dåligt,
säger Britt-Louise Gunnarsson.
Vid tisdagsföreläsningen i Grönwallsalen är
inte mindre än tre personer engagerade som
AV-tekniker. Sorlet lägger sig i lokalen när Sverker Sörlin kommer upp på scen. Han hälsas
välkommen av Jan Fagius, pensionerad docent i
neurologi.
Publiken får en spännande genomgång med
många bilder och samtidigt en historisk tillbakablick på 60-talets skidsport. Många passar på att
ställa frågor efteråt.
EN DAM I PUBLIKEN riktar sig till dagens värd:

– Jan, hur ser det egentligen ut i hjärnan? Hur
skulle det se ut om man gjorde en PET-studie på
en skidåkare?
– Det går säkert att få en bild av hur det
fungerar, men det är ju svårt att genomföra en
PET-studie under skidåkning, svarar Jan Fagius
med ett skratt.
Han har suttit i programkommittén för tisdagsföreläsningarna i ett par år nu och blev kontaktad av Senioruniversitetet när han pensionerades från sin tjänst som överläkare i neurologi.
– Det här är en fantastisk verksamhet. Det
är bra stämning och en oerhörd ambitionsnivå.
På tisdagsföreläsningarna tar vi upp olika ämnen
– sådant som förväntas vara intressant för många.
Att arbeta för Senioruniversitetet faller sig naturligt, tycker han, även om han ännu inte helt
släppt yrkesarbetet. Under våren håller han en
musiklyssnarcirkel tillsammans med sin fru, musikvetaren Gunnel Fagius. Ett av många exempel på att Senioruniversitetets verksamhet byggs
upp av medlemmarna. n

Ordförande Britt-Louise Gunnarsson
och vice ordförande Per Olof Osterman behöver inte göra reklam för de
populära kurserna, men de vill gärna
nå nya grupper.

Bara för att man
pensioneras så är
man ju inte slut,
utan har väldigt
mycket kraft och
lust kvar att lära
sig och hänga med
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Ekonomutbildningen i Uppsala
ledde vidare till toppjobb i Asien
för ekonomerna Robert Fröjd
och Louise Liu.
– Det har skett en fantastisk
utveckling i regionen och det
smittar av sig, säger Robert
Fröjd som är regionchef på ett
börskontor i Singapore.
Louise Liu är ekonomisk analytiker i Peking – ett mycket
händelserikt jobb.
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Robert Fröjd är regionchef för Nasdaqs verksamhet i Sydostasien
och Australien och jobbar med Singapore som bas sedan drygt tio år
tillbaka. Han är också alumn vid Uppsala universitet.

HÖGT TEMPO
och många möten
HISSEN STANNAR på 17:e våningen i en
av skyskraporna på Collyer Quay i Singapores affärsdistrikt. Här har Robert Fröjd
sin arbetsplats med utsikt mot Singapore
Rivers utlopp i Marina Bay och de spektakulära byggnaderna på andra sidan vattnet.
Han är sedan drygt tio år tillbaka vd för
Nasdaq i Singapore med ansvar för att ta
hand om och hitta nya kunder i en region
som sträcker sig från Afghanistan till Nya
Zeeland.
– Det blir en hel del resor, jag är ofta
borta två till tre dagar i veckan för att träffa kunder och medarbetare i olika länder.
Det är ett jättespännande jobb, jag träffar
många intressanta och högt uppsatta personer, men ibland kan det vara lite slitsamt
med alla resor.
Nasdaq är en internationell börsoperatör som tillhandahåller it-infrastruktur och
handelssystem för världens ledande börser
och clearinghus. När bolaget startade upp
verksamheten i Singapore 2003 hade företaget drygt 10 anställda i regionen. I dag är
de över 800.
– Jag kom hit 2005 och vi har växt otroligt mycket under den här tiden, kommenterar Robert Fröjd.
VI TAR DET från början. Robert Fröjd är

alumn vid Uppsala universitet och har en
examen i internationell ekonomi med inriktning mot franska från 1992. Han kommer från Norrköping och började efter
gymnasiet jobba på aktieavdelningen på
dåvarande Första Sparbanken i Stockholm.
– Det var egentligen en ren tillfällighet
som gjorde att jag flyttade till Stockholm

och började jobba med aktier. Men det gick
bra för mig och det var nog därför jag sedan
valde att börja plugga ekonomi.
Som 19-åring blev han ansvarig för en av
bankens affärsverksamheter inom aktiehandel, men efter ett avbrott för att göra lumpen tog han tjänstledigt och började läsa
ekonomi med fransk inriktning vid Uppsala
universitet.
Utbildningens inriktning gjorde att han
fick möjlighet att läsa en termin vid en
fransk handelshögskola. Förutom att lära sig
franska träffade Robert Fröjd även sin blivande fru, Nathalie, under tiden i Frankrike.
– Vi pendlade lite fram och tillbaka mellan Sverige och Frankrike medan vi slutförde studierna, och Nathalie var också utbytesstudent i Uppsala under en termin.
EFTER NÅGRA ÅR i finansbranschen och

sedan som egen företagare fick Robert Fröjd
i början av 2000-talet jobb på OMX som
ansvarig för Sales i Sydostasien. OMX och
Nasdaq gick samman 2007 och verksamheten i regionen expanderade kraftigt.
– Det har skett en fantastisk utveckling i
regionen och det smittar av sig. Människor
har en positiv attityd och ser möjligheter.
Tempot på jobbet är högt och personliga
relationer är viktigt för att lyckas.
– Man bemöter varandra med respekt
och artighet och de personliga mötena är av

stor betydelse. Jag tror att man som svensk
har ganska lätt att anpassa sig och att jobba
med människor från många olika kulturer.
Vardagslivet i Singapore är förhållandevis enkelt. Servicenivån är hög och det mesta fungerar, menar Robert Fröjd.
– Jag trivs väldigt bra här. Singapore är
en stor multikulturell stad men ett väldigt
litet land. Det finns bra skolor och det är säkert för barnen att ta sig runt på egen hand.
DET ENDA HAN egentligen saknar från
Sverige, förutom familj och vänner, är naturen och årstidsväxlingarna.
– Jag tycker inte riktigt om klimatet här.
Singapore ligger en grad norr om ekvatorn
och det är alltid lite för varmt och för hög
luftfuktighet. Så även om vi har en lång
vinter hemma är det något jag faktiskt kan
sakna.
Att Singapore är ett litet land är en annan aspekt som gör sig påmind efter en tid.
– Man måste vara lite uppfinningsrik för
att hitta på något nytt. Men å andra sidan är
det lätt att ta familjen med sig och åka till
någon paradisö här utanför.
Trots att han trivs väldigt bra i Singapore
ser han inte sin framtid där på lång sikt.
– Jag kommer inte att pensionera mig i
Singapore, men det är en väldigt intressant
plats att jobba på med alla kulturer och
människor som möts. n

Jag tror att man som svensk har ganska lätt
att anpassa sig och att jobba med människor
från många olika kulturer.
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Det är turbulenta tider på den kinesiska börsen, med fallande
aktier och valutakrig. Louise Liu följer utvecklingen på nära håll
som ekonomisk analytiker vid the Economists kontor i Peking. När
hon får tid över besöker hon gärna Uppsala, där hon fick sin
forskarutbildning.

FULLT FOKUS
på Kinas ekonomi
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Hon minns också att hon fick mycket
stöd och hjälp från sina handledare, både
när det gäller att söka forskningsmedel och
få tag i data.
– Jag behövde inte undervisa så mycket
och behövde inte oroa mig för administrativa frågor. Allt de ville var att jag skulle tänka, komma på idéer och skriva bra artiklar.
Det är en riktigt bra plattform för forskarstudenter.
Forskningen handlade till stor del om
svensk utbildning, arbetsmarknad och genusfrågor. I dag har hon bytt fokus till kine-

sisk ekonomi, med inriktning på fastighetsmarknad och utländska investeringar, och
arbetar i ett helt annat tempo.
När hon började som ekonomisk analytiker år 2008 hade den finansiella krisen i
Kina just startat.
– Det var en väldigt annorlunda tid och
saker hände slag i slag. De dubbla börsrasen
i världen, Kinas fastighetsmarknad, urbaniseringen, investeringar utomlands. Det har
fortsatt att vara väldigt händelserikt, säger
Louise Liu med ett stort leende. n
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DET HÄR är mitt andra hem, säger Louise
Liu med eftertryck när jag träffar henne under ett besök i Uppsala.
Här tillbringade hon hela fem år som
doktorand och avslutade med en doktorsexamen år 2009. Sedan återvände hon till
Kina och ett jobb som ekonomisk analytiker i Peking, vid The Economist Intelligence
Unit.
De senaste åren har hon haft fullt upp.
Kinas ekonomi har världens ögon på sig och
verksamheten har expanderat de senaste
åren. Idag bevakar Louise Liu och hennes
kolleger 31 olika provinser och 287 städer
i Kina. Nyligen tillträdde hon som VD vid
The Economist Group i Kina och Taiwan.
– De senaste åren har vi intresserat oss
alltmer för Kinas investeringar utomlands.
Vi tror att om bara två år kommer det att
investeras mer pengar från Kina i omvärlden än vad som investeras inom Kina. Det
är ett maktskifte som förändrar Kinas globala status, säger Louise Liu.
Vid besöket i Uppsala passade hon på
att träffa sina gamla kurskamrater och gav
en föreläsning om det ekonomiska läget i
Kina. Det märks att Uppsala ligger henne
varmt om hjärtat.
Har du några särskilda minnen från
studietiden?
– Många, vad ska jag börja med? Ramlösa – jag älskar Ramlösa. Jag saknar prinsesstårtan och att handla blåbär, hallon och
svamp på torget på hösten. Och så saknar
jag tystnaden i Uppsala. Det är något med
lugnet här som får dig att ställa djupa frågor
som ”Vem är jag?” och ”Vad är meningen
med livet?”

N YA H O R I S O N T E R : N r 1 . 2 0 1 6

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

Gunilla Hasselgren är en av 18 nya hedersdoktorer vid
Uppsala universitet. I tv-programmet Fråga doktorn förmedlar
hon medicinsk kunskap till cirka en miljon tittare i veckan.
Allt började med en utbildning till allmänläkare i Uppsala.
I SLUTET AV JANUARI var det promotion vid
Uppsala universitet. En av dem som tog emot
hatt och diplom i den högtidliga ceremonin var
Gunilla Hasselgren, känd från tv-programmet
Fråga doktorn.
– Uppsala ligger mig varmt om hjärtat så jag
blev väldigt glad när jag fick veta att jag skulle bli
hedersdoktor, säger hon.
Gunilla Hasselgren kom till Uppsala som
25-åring år 1987. Under några händelserika år
utbildade hon sig till allmänläkare. I Uppsala
träffade också sin blivande make, som var en av
hennes kurskamrater.
Tillsammans flyttade de till Karlstad efter
utbildningen och Gunilla Hasselgren har de senaste 13 åren varvat arbete på vårdcentral med
tv-inspelningar. Våren 2003 startade serien i
SVT, där Gunilla Hasselgren är medicinskt sakkunnig. Hon besvarar frågor, både insända och
från tittarna, och ger förebyggande råd om hälsa.
– Ett sådant viktigt uppdrag kan man inte säga
nej till! Jag ser hedersdoktoratet som det finaste
kvittot på det arbetet.
MED EN MILJON tv-tittare i veckan har hon
verkligen nått ut med sin läkarkunskap. Hon säger själv att hon brinner för folkbildning.
– Jag vill ta reda på vad folk är oroliga för och
vad de undrar över. Inte använda de svåra orden,
även om jag gör det till vardags, utan förenkla
och förklara. Det var också därför jag valde allmänmedicinen. Det är viktigt att sätta medicinen
i ett perspektiv, att vara med ute i samhället och
vända blicken utåt.
Från tiden i Uppsala har hon många minnen.
Bland de mer personliga är när hon förlovade sig
på en av högarna i Gamla Uppsala och lägenheten hon bodde i vid Vaksala torg.
– Det var en jättefin tid. Hör jag ordet Uppsala så blir jag glad. Jag minns att vi cyklade överallt
och hur man än cyklade så var det alltid motvind,
konstigt nog. n
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Sista ordet

MATS LARHED
professor i läkemedelskemi och koordinator
för EIT Health vid Uppsala universitet

Innovationer for hälsan

I den tvärvetenskapliga
sommarskolan ”Innovation
Game” på Campus Gotland
får deltagarna kunskap om
hur innovationer inom speldesign kan förbättra framtida hälso- och sjukvård.
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DET BEHÖVS NYA IDÉER och samverkan mellan flera olika aktörer för att lösa
framtidens behov inom hälsa, vård och
omsorg. En väg framåt är EU-programmet
EIT Health, där Uppsala universitet är en
av många partners. Det ger oss unika möjligheter att delta i utbildnings- och innovationsprojekt för bättre hälsa.
Ett av målen med EIT Health är att med
utbildning öka medvetenheten om hur
innovation och entreprenörskap kan möta
samhällets och individens behov i Europa
inom vård och hälsa. Vid Uppsala universitet kommer därför ett antal aktiviteter att
ske under 2016.
Nu i vår ges kursen ”Health Innovation –
an Interdisciplinary Approach” till studenter
på avancerad nivå som är intresserade av
hur deras ämneskunskap – i tvärdisciplinära
grupper – kan bidra till innovationer inom
hälsa. I korthet kan kursen delas in i tre delar:
• Det innovativa samhället, som beskriver
innovationscykeln och behovsidentifiering inom hälsoområdet
• Den innovativa gruppen, som behandlar
gruppdynamik och kreativt tänkande
• Innovationer inom organisationer

I augusti kommer studenter och yrkesaktiva till institutionen för speldesign i
Visby. I den tvärvetenskapliga sommarskolan ”Innovation Game” på Campus Gotland
får deltagarna kunskap om hur innovationer inom speldesign kan förbättra framtida
hälso- och sjukvård. Det handlar om att
tänka nytt, att förstå hur man förenar olika
ämnes- eller yrkeskunskaper och tillämpar
dessa på nya spelformer som bygger på användarnas behov och tävlingslust.
Den 18 november är det ”Innovation
Day” vid flera europeiska universitet, bland
andra Uppsala universitet, Karolinska institutet, Köpenhamns universitet, Imperial
College och University of Oxford. Denna
dag får studenter på grundutbildningen
lära sig om innovationsprocesser och arbeta med kreativ problemlösning. Målen
är att långsiktig förbättra det akademiska
utbildningslandskapets samverkan med offentlig verksamhet och näringsliv samt att
öka medvetenheten hos alla studenter om
globala utvecklingsbehov inom hälsa, vård
och omsorg.
Jag ser fram emot resten av 2016 – det
kommer att bli en spännande resa! n
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