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Genom vårt pappersval har vår vision om en
bättre värld fått praktisk innebörd. Genom att
vi valt att använda detta papper har vår klimatpåverkan reducerats med drygt 35% . Papperet är
producerat i Sverige och vattenförbrukningen vid
pappersproduktionen är unikt låg. Skogsråvaran
kommer från ”FSC-skogar”.

FOTO: STAFFAN CLAESSON

VI OMGES AV KRISER. Det är energikris,

finanskris och livskris. Det är kris för skolan, demokratin och klimatet. Det är hot
mot mänskligheten, krig, svininfluensa och
antibiotikaresistens. Ett askmoln lamslår
Europa. Stora utmaningar som behöver lösningar. Någon har sagt att det är ur kriser
som framsteg föds.
När kriser och katastrofer slår till vänder
vi oss såklart till dem som kan hjälpa oss –
läkare, poliser och myndigheter – men vi
söker också förklaringar och vill veta mer.
I bästa fall finns det forskare som kan
ge perspektiv, förklara och sätta saker i sitt
sammanhang. Uppsala universitets forskare
syns ofta i offentligheten för att kommentera, berätta, debattera och ge perspektiv
på allt ifrån vulkanaska till pandemier, från
arbetsmarknad, energifrågor och konflikter
till ny lagstiftning, språkbruk och religion.
Det är precis så det ska vara. Universitetet
finns där, mitt i den globala utvecklingen,
mitt i samhällsdebatten, för att med forskning och utbildning bidra till en bättre
värld.
Vi har i den här tidningen samlat en del
av Uppsala universitetets kunskap och lagt
på perspektivet kris. Det kan låta absurt,

men det är både kul och hoppfullt att göra
en tidning med kris som tema. Vad vi vill är
att visa en del av allt spännande som är på
gång inom universitetet, och jag kan lova att
det mesta inte är kris och katastrof.
Här kan du läsa om vad som pågår inom
utbildning och forskning, om spännande
innovationer och våra framstående alumner. Uppsala universitetet har också ett
högst levande kulturarv – i juni förvandlas
universitetsaulan till operascen när Otello
intar Uppsala.
Tidigare gav Uppsala universitet ut årsmagasinet Horisont för att berätta om året
som gått. Nu gör vi istället magasinet Nya
horisonter för att berätta om vad som är på
gång, två gånger om året, både på svenska
och engelska.
Har du idéer, synpunkter på innehållet,
är det något särskilt du vill läsa om? Hör
gärna av dig till oss! n
Det kan låta absurt,
men det är både kul och
hoppfullt att göra en tidning
med kris som tema.
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Uppdrag:

TEMA KRIS

Att förhindra
naturkatastrofer
Vid nybildade Centrum för naturkatastroflära vill forskarna
inte bara förutse och mildra effekterna av naturkatastrofer. De
vill också förhindra dem. Det ska ske med hjälp av
ett brett tvärvetenskapligt samarbete.

TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: STAFFAN CLAESSON, ANDRES
MARTINEZ CASARES/EPA/SCANPIX

FÖRST GÄLLER DET att begripa vad en

naturkatastrof är. Sedan förstår man att det
faktiskt kan vara möjligt att förhindra den.
Sven Halldin är professor i hydrologi, och
han förklarar att varje naturkatastrof består
av två delar. Den ena delen handlar om vad
naturens krafter gör, den andra om vilken
effekt naturkraften har på människan och
samhället.
– Blir det en skogsbrand i Sibirien där
ingen människa vistas är det en stor naturhändelse, men det är ingen katastrof, förklarar han.
Genom att förutse var en katastrof kan
komma att äga rum och förebygga effekterna av den, kan man mildra och i vissa fall
till och med förhindra katastrofen.
Ett lokalt exempel är Vänern. I Klimatoch sårbarhetsutredningen har sjön pekats
ut som ett område där vattennivån kommer
att stiga i takt med klimatförändringarna
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Statsvetaren Fredrik Bynander och hydrologen Sven Halldin arbetar med att bygga
upp ett nytt Centrum för naturkatstroflära med anslag från regeringens satsning
på strategisk forskning.
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För att kunna göra snabbare
och bättre prognoser vill vi helst
mäta naturfenomen i realtid
och där det är stor risk för översvämningar.
Ändå byggs det attraktiva bostäder med
sjönära läge för fullt. Och när vattnet stiger
riskerar katastrofen att bli ett faktum.
– Det är ofta mänsklig aktivitet som
orsakar katastroferna. Därför är det viktigt
att koppla ihop den geovetenskapliga forskningen med den samhällsvetenskapliga, förklarar Sven Halldin.
Kortsiktigt och splittrat tänkande
Ett annat färskt exempel är jordbävningarna i Chile och Haiti. Jordbävningen i
Chile var många gånger kraftigare än den på
Haiti, ändå blev konsekvenserna på Haiti så
mycket mer förödande. Orsaken är att Haiti
inte alls förberett sig för den här typen av
katastrofer, medan Chile har arbetat medvetet med att mildra effekterna av jordskalv.
Bland annat med hjälp av byggnormer och
en beredskap för hur räddningsarbetet ska
hanteras.
– Nästan vartenda hus på Haiti var felkonstruerat. Det spelar ingen roll om det är
Vänern eller Port au Prince, det är ett kortsiktigt tänkande som gör katastrofen svår
att hantera, säger Fredrik Bynander som är
docent i statsvetenskap.
Han delar sin tid mellan arbetet vid
Uppsala universitet och tjänsten som ämnessakkunnig vid statsrådsberedningens
krishanteringskansli.
Vissa naturhändelser är svåra att förbereda sig för, som att vulkanutbrottet på
Island skulle ha sådana konsekvenser för
flygtrafiken i stora delar av Europa.

– Det är frågan hur samhället kan skapa
beredskap för att snabbt och samordnat
agera på oförutsedda händelser, säger Sven
Halldin.
Forskningen visar på riskerna
I Centrum för naturkatastroflära samlas
forskare inom geovetenskap, samhällsvetenskap och teknikvetenskap. Tvärs över
disciplinerna ska man samarbeta kring
bland annat kommunikation av hot och
risker för naturkatastrofer, hur ett effektivt
samarbete kan se ut, hur det går att kontrollera och förebygga naturkatastrofer och hur
infrastrukturen kan skyddas.
Eftersom alla forskare har olika ingångar
till området naturkatastrofer är det meningen att de ska kunna hjälpa till att förbättra
och fördjupa varandras forskning. Bland annat genom att identifiera behoven utifrån
sina respektive perspektiv.
Fredrik Bynander menar att minst lika
viktigt som att dokumentera och förutse
naturkatastroferna, är att förbereda samhället på efterverkningarna.
– Teknikerna kan ta fram finkänsliga och
avancerade varningssystem, men utan beredskap hos myndigheterna för att hantera
varningarna räcker det inte särskilt långt,
säger han.
Men att komma dit är lättare sagt än
gjort. Det kan vara svårt att få politiker med
kortsiktiga behov att satsa på att förbereda
för något som eventuellt kommer att hända
om 20 år, eller 30 år, eller…
– Det vi kan göra forskningsmässigt
I Haiti var man dåligt
förberedd för jordbävningar, vilket gjorde att
konsekvenserna blev
så förödande.

Vill involvera unga forskare
Kopplat till Centrum för naturkatastroflära
ska det också finnas en forskarskola med
doktorander från både länder i Mellanamerika och Sverige. Av de svenska doktoranderna rekryteras två från varje enhet som är
med i projektet.
Satsningen förklarar Sven Halldin så
här:
– Det går inte att lära gamla hundar sitta.
Det finns attityder hos en del forskare att
bara de inom deras eget ämne sysslar med
vetenskap. Därför vill vi involvera yngre
personer med ett öppet sinne.
Fredrik Bynander fyller i:
– Vi behöver integrera forskningen för
att komma vidare. Här ska forskarna samlas
i arbetsgrupper kring tydliga och konkreta
frågeställningar.
Tar fram instrument
Förutom den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ingången är en viktig del
av projektet att också ta fram känsliga instrument som är träffsäkra både i tid och rum.
– För att kunna göra snabbare och bättre
prognoser vill vi helst mäta naturfenomen i
realtid, säger Sven Halldin.
Eftersom ambitionen är att forskningen
ska vara nyttig och användbar kommer forskarna vid centrumet också att satsa på nära
och täta kontakter med både myndigheter
och näringsliv.
Det kan bland annat handla om att samarbeta med svenska företag som vill sälja
säkerhetslösningar till länder där risken för
naturkatastrofer är stor.
– Vi har sagt att centrumet ska bli ett av
de mest respekterade i världen och förse
myndigheter och näringsliv med välutbildad personal, säger Sven Halldin. n
Centrum för naturkatastroflära
… får 45,2 miljoner kronor under en femårsperiod i strategiska anslag från regeringen.
Centrumet är ett samarbete mellan institutionen för freds- och konfliktforskning,
institutionen för geovetenskaper, statsvetenskapliga institutionen och institutionen för
teknikvetenskaper vid Uppsala universitet.
Övriga samarbetspartners är Centrum för
klimat och säkerhet vid Karlstads universitet
och Försvarshögskolan i Stockholm.
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Barn och unga som drabbas av cancer mår

är att visa på riskerna. En väl underbyggd
forskning kan ge ett bättre underlag och legitimitet åt politiker som trots allt vill driva
de här frågorna, säger Fredrik Bynander.

ofta emotionellt bättre än friska jämnåriga, visar forskning
vid Uppsala universitet. Nu söker forskarna svaret på varför.

TEXT: HELENA EDSTRÖM
FOTO: STAFFAN CLAESSON
ILLUSTRATION: GABRIEL GOZZI

− VI VILL HJÄLPA fler personer som drabbas av allvarlig sjukdom att må bättre emotionellt, säger Louise von Essen, professor
vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
När ett barn drabbas av cancer tvingas
barnet och dess nära och kära in i en svår
psykosocial prövning. Sjukdomen har en
oviss utgång och skördar många liv – en
av fyra drabbade barn och unga överlever
inte. I kontrast till den dystra bakgrunden
har forskning vid Uppsala universitet gett
hoppingivande resultat. Barn och unga som
får en cancerdiagnos verkar ha förmågan att
plocka fram en överraskande kämpaglöd.
− Vår forskning tyder på att en allvarlig
kris i livet faktiskt kan leda till någon form
av emotionell förbättring, säger Louise von
Essen.

De senaste tio åren har hennes forskargrupp följt barn och unga som vårdats vid
cancermottagningar i Uppsala, Umeå och
Lund. Deras upplevelser av livskvalitet har
jämförts med upplevelser hos jämnåriga
som inte drabbats av cancer. Det finns individer som emotionellt mår mycket dåligt
lång tid efter cancerbeskedet, men som
grupp mår cancerdrabbade barn och unga
bättre än sina jämnåriga i referensgruppen.
Skillnaden i egenskattad livskvalitet syns 18
månader efter cancerbeskedet och kvarstår
efter fyra år.
Emotionellt växthus ger kraft
− Redan en månad efter diagnos använder
de sig av mentala strategier för att hantera
situationen, vilket är anmärkningsvärt men
de svarar att ”det hade kunnat vara värre”.
De har också, trots att de inte vet om de
ska överleva, en positiv inställning till framtiden, säger Louise von Essen.

det hade
kunnat
vara värre.

U-CARE
… är en vårdforskningssatsning som sammanför klinisk psykologi, hälsoekonomi och
systemvetenskap, och som fått ett strategiskt
anslag från regeringen på 40 miljoner kronor
under en femårsperiod. Målet är internetbaserade psykosociala behandlingsprogram
för patienter och anhöriga. Kliniker och
forskare inom vård, psykologi, onkologi och
kardiologi samarbetar med forskare inom
informatik och media samt nationalekonomi.
De första behandlingsprogrammen beräknas
vara klara våren 2011.

Till viss del beror resultatet sannolikt på
det stöd som anhöriga och barnonkologiska
vårdavdelningar mobiliserar runt den cancerdrabbade. Louise von Essen beskriver
det som ett emotionellt växthus, där en
mycket viktig komponent alltså verkar vara
den cancersjukas egna mentala strategier.
− Barnen verkar växa mer psykologiskt
än vad de skulle ha gjort utan cancerdiagnosen, säger hon.
Behandlingsprogram på internet
Nu ska forskarna, inom ramen för den strategiska satsningen U-CARE, mer detaljerat
studera hur de mentala strategierna är relaterade till det emotionella måendet. Målet
är att ta fram behandlingsprogram, levererade via internet, med avsikt att hjälpa patienter och anhöriga inom olika sjukdomsgrupper att må bättre emotionellt.
− Om vi lär oss hur de som lyckas bearbeta sitt trauma inombords gör, kan vi också
hjälpa dem som inte klarar det själva. Både
barn och vuxna som drabbas av svår sjukdom och deras anhöriga, säger Louise von
Essen. n

− Vår forskning tyder på att en allvarlig kris
i livet faktiskt kan leda till någon form av
emotionell förbättring.
LOUISE VON ESSEN
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KRÖNIKA

FOTO: STAFFAN CLAESSON

Lennart Larsson
universitetslektor i nordiska språk

300 år av kriser

Databasen som
kan bidra till fred

KUNSKAP OM PSYKISK OHÄLSA VIKTIG INFÖR NÄSTA

Kunskap är makt, brukar det heta. I Uppsala samlas uppgifter om
alla världens krig, konflikter och fredprocesser in. Förhoppningen är
att de ska bidra till att skapa mer fred i världen.
– Vi redovisar systematiskt hur konflikterna
och deras konsekvenser ser ut, utan
att värdera dem.

TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: MATTON, TOMMY WESTBERG

STINA HÖGBLADH

DET PÅGÅR NÅGOT världsunikt på insti-

tutionen för freds- och konfliktforskning.
Där inventeras sedan dryga tjugo år tillbaka
alla världens krig och konflikter, ett arbete
som numera sysselsätter ett tiotal personer.
De håller bland annat koll på vem som
krigar mot vem, hur stora trupperna är, hur
många som dör och vilka fredsförhandlingar som pågår.
All information läggs in i en konfliktdatabas som forskare, studenter, journalister
och andra intresserade världen över har tillgång till, helt gratis.
– Databasen är helt unik i genren fredsoch konfliktlösning och den har gjort oss
världskända, berättar projektledaren Stina
Högbladh.
Redovisar utan att värdera
En stor del av den krigsrapportering som
sker är skev åt något håll. Att hitta neutral
information som ger en balanserad bild kan
vara svårt. Det är den luckan som Konfliktdatabasen har som ambition att fylla.
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– Vi redovisar systematiskt hur konflikterna och deras konsekvenser ser ut, utan
att värdera dem, förklarar Stina Högbladh.
Arbetet med Uppsala konfliktdataprogram (UCDP), som forskningsprogrammet
heter, drog igång i mitten av 1980-talet. Till
en början publicerades uppgifterna i SIPRI:s
årsbok och Journal of Peace Research. Men
när Konfliktdatabasen lanserades 2002 blev
informationen mer lättillgänglig och släpptes fri till en bredare publik.
Medarbetarna på Konfliktdataprogrammet går metodiskt igenom allt som skrivs
om väpnade konflikter runt om i världen.
Det är nyhetsinslag och tidningsartiklar
och rapporter från organisationer som FN,
Human Right Watch och Amnesty. Varje år
handlar det om cirka 100 000 artiklar med
olika uppgifter som ska bearbetas, systematiseras och kodas. Dessutom sammanfattar
medarbetarna uppgifterna i så kallade konfliktbeskrivningar som uppdateras varje år.
Det är ett noggrant och systematiskt arbete, och oftast går det att hålla förhållan-

dena bakom siffrorna och beskrivningarna
borta. Men visst händer det att även en
härdad läsare drabbas av insikten om den
verklighet som ligger bakom.

Gottröra, Estonia, tsunamin – forskare vid Kunskapscentrum för
katastrofpsykiatri studerar den psykiska ohälsan hos nordbor som
drabbats av katastrofer.
TEXT: HELENA EDSTRÖM
FOTO: ANDERS KALLERSAND/SCANPIX

DET ÄR LÅNGT EFTER det att dramatiken

Ovärderlig information
– Ibland slås man av hur orättvis världen
är. Då gäller det att leta efter det positiva i
det hela. Som att världen trots allt är ganska
fredlig nu jämfört med i början av 1990talet, berättar Stina Högbladh.
Uppgifterna som förs in i databasen gör
det möjligt för intresserade människor att
följa utvecklingen av enskilda konflikter,
dag för dag. Hittills finns det ungefär 500
konflikter inlagda. För forskare som är intresserade av världens konflikter, och fredsprocesser är informationen ovärderlig.
– Förhoppningsvis kan vi bidra till att
göra världen fredligare. Det finns till exempel forskare som utifrån våra uppgifter
analyserar varför vissa fredsavtal håller och
andra inte, säger Stina Högbladh. n

har lagt sig på katastrofplatsen och i medierna som den psykiska ohälsan kan drabba
dem som utsatts för en stor olycka eller
katastrof. Depressioner, ångesttillstånd eller
posttraumatiskt stressyndrom kan uppstå
många år efter händelsen.
− Den psykiska ohälsan är kostsam både
för individerna genom försämrad livskvalitet och för samhället genom sjukskrivningar, säger Tom Lundin, adjungerad professor
och verksamhetschef vid Kunskapscentrum
för katastrofpsykiatri.
För att öka kunskaperna om den psykiska ohälsan efter stora olyckor och katastrofer inrättade Socialstyrelsen i början av
2000-talet kunskapscentrumet vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Forskarna följer upp psykisk ohälsa bland överlevande och anhöriga efter

exempelvis tsunamikatastrofen, förlisningen av Estonia och flygkraschen i Gottröra.
Studierna har visat att det är exponering för
fara under lång tid som spelar roll för den
psykiska hälsan.
− Oavsett om du kämpat för en plats på
en livbåt på Östersjön, haft en pistol mot
tinningen eller sprungit för livet undan en
flodvåg så är det exponeringstiden för hotet
som avgör. Ju längre exponering för livsfara,
desto större risk för psykisk ohälsa senare,
säger Tom Lundin.
Centrumet deltar i forskarnätverk nationellt och internationellt samt fokuserar
på universitetets tredje uppgift – att föra ut
kunskap till det omgivande samhället.
− Målet är att hälso- och sjukvården och
kommuner ska ha en krisberedskap för att ta
hand om personer som lider av psykisk ohälsa efter katastrofer, säger Tom Lundin. n

ORDET KRIS lånades in i svenskan i början
av 1700-talet och tycks snabbt ha etablerat
sig. Så kan vi redan i ett riksdagsprotokoll
1743 läsa att borgarståndet ombads ”eftersinna, uti hwad crisi wårt rike genom
wår skiljacktighet sig befinner”. Under
1800-talet möter vi sedan såväl regeringsoch penningkris som själs- och kulturkris,
och sådana språkprov som ”de två sednaste
decenniernas svåra bankkriser” 1853 eller
”en tvåfaldig, politisk och ekonomisk kris,
hemsöker vårt land utan att dess följder nu
kunna ens närmelsevis öfverskådas” 1888
kunde ju (frånsett vissa ordformer) lika
gärna ha skrivits idag.
Även om ordet kris länge varit ett stadigt inslag i språket har förstås de sociala
och ekonomiska förhållandena under vissa
tidsperioder befordrat dess användning. En
markant uppgång hade det – inte oväntat
– under 1930-talets första hälft. Inte minst
märks det på de många sammansättningarna på kris- från dessa år: så exempelvis
krispolitik, krisbudget, krisstämning och krissymtom.
Men också de senaste decennierna har
inneburit ett uppsving för ordet. Nya områden har tillkommit: så miljökris (äldsta
belägget 1972), energi- och oljekris (båda
1973) liksom klimatkris (2000). Intressanta
nykomlingar är likaså krishantering (1989)
och krismedvetande (1980). Den första är
symtomatisk för det alltmer professionaliserade förhållningssätt till kriserna som
också kommer till uttryck i till exempel krisjour, krisgrupp och kriskunnande (i kontexten
”svenskt kriskunnande på export” 1985). Vad
gäller krismedvetande är det ingen tillfällighet
att det första gången är belagt i begynnelsen
av det årtionde då den nyliberala offensiven
slår igenom på bred front; påfallande ofta
handlar det om att skapa eller öka eller förankra detta medvetande, i det uttalade syftet att vinna acceptans för avregleringar och
nedskärningar i offentlig sektor. n
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Det håller på att ske en genomgripande förändring av det
svenska demokratiska systemet.
Partiernas medlemsantal sjunker
och väljarna blir alltmer trolösa
inför varje val. Inte ens de valda
politikerna är lika trogna sina
partier längre, visar forskning vid
statsvetenskapliga institutionen.
En ny typ av politiker har sett
dagens ljus – den politiske
entreprenören.

TEXT: ANNBRITT RYMAN
FOTO: STAFFAN CLAESSON
ILLUSTRATION: TORBJÖRN GOZZI

I HÖST ÄR DET VAL och röstfisket är i full
gång. Vi väljare beslutar oss numera väldigt
sent för vilket parti vi ska rösta på. 1964 var
det bara 18 procent som bestämde sig först
under själva valrörelsen. 2002 hade den
siffran stigit till hela 57 procent! Och bland
våra riksdagspolitiker finns samma trolösa
tendenser. Den trogne partiarbetaren har
fått konkurrens från den ”politiske entreprenören” som hoppar in i och ur politiken
efter eget huvud.
– Vad vi ser är framväxten av en ny poli-

tikertyp, säger statsvetaren Shirin Ahlbäck
Öberg som tillsammans med kollegan Jörgen Hermansson har forskat i ämnet.
De har bland annat skrivit boken Exit
riksdagen tillsammans med statsvetaren Lena
Wängnerud vid Göteborgs universitet.
Lång partitjänst lockar inte
De politiska entreprenörerna ser politik
som ett uppdrag som snarare styrs med
kortare kontrakt än med livslång bindning
till ett parti. För dem är riksdagen bara en av
flera tänkbara arenor för den egna agendan.
De vill höras, synas och förmedla sitt budskap med alla tänkbara medel. Inte minst
via massmedia. Lång, anonym och trogen
partitjänst lockar inte.
– De omprövar ständigt sitt uppdrag.
Tycker de inte att riksdagen är den mest
attraktiva och effektiva arenan hoppar de
av och söker en annan, säger Jörgen Hermansson.
Exempel på uppmärksammade avhopp
saknas inte. Några som forskarna nämner i
boken är Hanna Zetterberg (V), Ulf Kristersson (M) och Gustaf Fridolin (MP). Men
forskarna påpekar samtidigt att det inte
bara handlar om individuella avhopp, utan
att det också är fråga om en genomgripande
förändring av hela riksdagen.
– Omsättningen på våra politiker har
ökat dramatiskt på senare tid. Förr tog det
fem mandatperioder att byta ut hela riksdagen. Idag går det på 2,5 mandatperioder,
säger Shirin Ahlbäck Öberg.

Dessa förändringar i det politiska arbetslivet får också konsekvenser för vårt demokratiska system i stort, menar forskarna.
Tar hjälp av media och konsulter
– Vi går från en utpräglad partidemokrati
till något som vi kallar en publikdemokrati.
Partierna försvagas, och istället för att förlita
sig till partiapparaten vänder sig de politiska
entreprenörerna till media, konsulter och
opinionsinstitut för att kommunicera sitt
budskap till sin publik (sina väljare), säger
Shirin Ahlbäck Öberg.
Publikdemokrati ska dock inte förväxlas
med populism, menar Jörgen Hermansson.
– Möjligtvis är det så, att det finns större
utrymme för populism i en publikdemokrati än i en partidemokrati. Å andra sidan
får man inte glömma att dagens väljare är
både bättre informerade och utbildade än
förr. För att lyckas som politisk entreprenör
måste man ha ett budskap som väljarna
uppfattar som både viktigt och attraktivt.
Med den nya politikertypen följer en
större betoning på sakfrågor än på enad partipolitik, på person istället för parti.
– Partipiskan viner inte lika lätt över ledamöter med en egen bestämd uppfattning.
De känner ett ansvar att stå upp för sin åsikt
inför sina anhängare, i strid med partiet om
så krävs, säger Shirin Ahlbäck Öberg. n

Inte ens de valda politikerna
är lika trogna sina partier längre
För den politiske entreprenören är
riksdagen en av flera tänkbara arenor,
menar Shirin Ahlbäck Öberg och Jörgen
Hermansson.

RESTPRODUKTER från jord- och skogsbruk
kan innehålla värdefulla kemiska föreningar
som inte utnyttjas. Det vill forskaren Charlotta Turner vid avdelningen för analytisk
kemi och hennes kolleger ändra på. För
detta har de fått ett anslag på 19,5 miljoner kronor av regeringens strategiska forskningsanslag via Formas.
I restprodukter finns ämnen med betydelse för hälso-, livsmedels- och kosmetikabranschen. Tanken är att dessa ska kunna
utvinnas ur avfallet innan det, precis som
tidigare, används som exempelvis djurfoder,
jordförbättringsmedel eller råvara i biogasanläggningar.
– Vi tar ett helhetsgrepp i projektet, från
kemi till hållbar lönsamhet, säger Charlotta Turner, som koordinerar projektet.
I gruppen ingår forskare från Uppsala,
Lund och Sveriges lantbruksuniversitet. n

Marie Göranzon medverkade i studien.
Här i pjäsen En familj på Dramaten.

FOTO: ROGER STENBERG/DRAMATEN

Den politiske entreprenören

Avfall ska användas
i miljövänlig kemi

Teater lindrar smärta
ATT SPELA TEATER med starka känslo-

Ny söktjänst
för vetenskaplig
publicering
SWEPUB ÄR EN ny söktjänst och en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid
svenska universitet och högskolor. SwePub
innehåller forskningspublikationer som
tidskriftsartiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera. Många av dessa är fritt
tillgängliga i fulltext.
Frågan om tillgång till forskningspublikationer har blivit aktuell inte minst genom att
forskningsråd som Vetenskapsrådet numera
kräver så kallad open access av alla forskare
som får forskningsbidrag. SwePub-projektet
har varit ett samarbete mellan universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Göteborg och
Linköping samt Nationell samverkan/Libris
vid Kungl. biblioteket. n

uttryck kan lindra fibromyalgipatienters
smärta. Det visar ett unikt forskningsprojekt
inom kulturhälsa, där forskarna tagit hjälp
av skådespelarna Marie Göranzon och Jan
Malmsjö.
Patienter med fibromyalgi och stressrelaterad smärta tränades i att med hjälp av
kropps- och röstuttryck spela ut starkt lad-

dade texter på en teaterscen. De fick sedan
tolka sina känslouttryck från videofilm och
göra en uppskattning av hälsa och smärta.
– Vi fann en korrelation mellan starka
känslouttryck och minskad smärta, ett samband som fanns kvar även vid uppföljningen tre månader efter avslutad behandling,
säger Eva Bojner Horwitz, forskare i socialmedicin och ansvarig för studien. n

Surfande på arbetstid är inte bara olydnad
ATT MÅNGA SVENSKAR privatsurfar på
nätet under arbetstid behöver inte betyda
att de inte sköter sitt arbete. Många kontorsanställda har helt enkelt för få arbetsuppgifter, visar en ny studie av Roland Paulsen, doktorand i sociologi.
– I tidigare studier har man tagit för
givet att tomt arbete har med olydnad eller ”maskning” att göra. Men mina resultat
tyder på att en ineffektiv organisation kan
vara en nog så viktig förklaring, säger han.

Det här gäller särskilt mer privilegierade
yrkesgrupper. När arbetet bygger på expertis av olika slag är insynen i arbetsprocessen
ofta dålig, och i vissa fall får den anställde
betydligt mer tid på sig än vad som egentligen behövs.
Studien finns publicerad i tidskriften
Arbetsmarknad & Arbetsliv. n

n n n Vid Uppsala universitet bedrivs forskning inom nio fakulteter; teologi, juridik, humaniora, samhällsvetenskap,
språkvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, farmaci samt teknik och naturvetenskap. Inom ett stort antal områden är
forskningen världsledande. Enligt oberoende expertgrupper har Uppsala universitet speciellt goda förutsättningar att kunna bidra
till Sveriges utveckling som kunskapsnation inom områdena förnybar energi; fred, säkerhet och demokrati; genomik (forskningen
om våra gener); läkemedelsutveckling och nya terapier samt hjärnan, kognition och beteende.
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Märsta

Upplands Väsby
E4
E4

Täby

Storvreta

Uppsala

Lidingö
Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik
och Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, är nyckelpersoner i den stora satsningen på livsvetenskap.

UPPSALA

STOCKHOLM

S C I E N C E F O R L I F E L A B O R ATO RY

Forskning för livet
Märsta

Bålsta

Ett centrum av världsklass
för forskning om livet. Det är
visionen för Science for Life
Laboratory som nu tar form i
Uppsala och Stockholm med
hjälp av pengar från regeringens
satsning på strategisk forskning.
TEXT: ANN-BRITT RYMAN
FOTO: CECILIA MELLBERG
KARTOR: TORBJÖRN GOZZI
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VAD ÄR DET SOM SKER i en människas cel-

ler när hon drabbas av cancer, diabetes eller
någon annan av våra folksjukdomar, och
hur kan vi förhindra det? Det är de övergripande frågorna som forskare vid Science
for Life Laboratory, förkortat SciLifeLab,
ska ägna sig åt att försöka besvara. Målet är
att skapa förutsättningar för säkrare diagnoser och bättre behandling av våra främsta
folksjukdomar.
– Det här kommer inte bara att bidra till
att förbättra människors hälsa, utan även till
möjligheter för näringsliv och industri att
kommersialisera nya forskningsresultat, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik, som kommer att leda det
nya SciLifeLab Uppsala assisterad av Ulf
Landegren, professor i molekylärmedicin.
Samarbete med Stockholm
Även Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms universitet
har fått del av regeringens satsning på strategisk forskning i molekylär biovetenskap.
Tillsammans med Uppsala universitet har
man beslutat att arbeta för skapandet av
ett nationellt centrum för storskalig och

tekniskt avancerad forskning i molekylärbiologi under det gemensamma namnet
SciLifeLab.
I Uppsala kommer man inte att avvakta
byggandet av något nytt centrum i fysisk
bemärkelse. Den kompetens som krävs
finns redan, men ska samordnas och byggas ut. Här kommer man att fokusera på
forskning om gener (genomik), proteiner
(proteomik) och jämförande genomik med
djurmodeller. Dessa tre ”plattformar” kommer i sin tur att stötta två program i sjukdoms- och evolutionsbiologi.
– Det här är centrala områden där vi redan ligger långt framme både kunskapsmässigt och tekniskt, säger Kerstin LindbladToh.
Forskningsjätte i Boston
Själv delar Kerstin Lindblad-Toh sin tid
mellan Uppsala universitet och den biomedicinska forskningsjätten Broad Institute i
Boston, förebild för SciLifeLab. Som en av
världens ledande forskare i medicinsk genetik har hon lett kartläggningen av mer än 20
däggdjursgenom för att förstå människans
arvsmassa. Genom att exempelvis jämföra

Stockholm
Södertälje

arvsmassan hos friska och sjuka hundar kan
man hitta arvsanlag som är kopplade till
sjukdomar som även drabbar människan,
som till exempel diabetes, epilepsi och cancer.
– Med hjälp av ny teknik för sekvensering av gener kan man nu ställa många fler
och mer komplicerade frågor om arvsmassans funktion och vad som kan gå fel vid
sjukdom. Detta kommer att bli ett viktigt
verktyg för oss på SciLifeLab, säger hon.
Ulf Landegrens forskningsprofil handlar
just om utvecklandet av ny teknik för analyser av DNA, RNA och proteiner. Han är
speciellt engagerad i forskning om vad cellens proteiner kan lära oss om olika sjukdomstillstånd.
– Där står vi nu inför ett liknande genombrott som i genforskningen. Här kommer studier av cellens proteintillverkning
att ge oss värdefull information om hur vi
kan gå vidare. Det tåget vill jag inte missa!
Samarbete ger framgång
Men för att satsningen på ett centrum för
livsvetenskap ska bli en framgång krävs, förutom kvalificerade forskare, även kvalifice-

rat samarbete. Inte bara mellan forskare och
olika universitet utan även med näringsliv
och samhälle.
– En av de främsta orsakerna till att jag
engagerat mig i detta är att jag ser de möjligheter som samarbete mellan olika aktörer
kan komma att skapa, säger Ulf Landegren,
vars forskning genererat fem företag.
Kerstin Lindblad-Toh ser förmågan till
samarbete som en avgörande framgångsfaktor för SciLifeLab. En annan är att tidigt
kunna uppvisa resultat.
– Tillsammans kan vi snabbare lösa viktiga problem med att förstå hur sjukdomar
uppstår. Det kan ge både säkrare diagnoser
och nya behandlingsmetoder, säger Kerstin
Lindblad-Toh.
Regeringens satsning på SciLifeLab gäller i fem år. Vad händer när pengarna är
slut?
– Då ska Uppsala och Stockholm gemensamt ha skapat ett världsledande centrum för molekylärbiologisk forskning som
kan generera resurser för att främja utbildning, forskning och näringsliv i det här landet, säger Ulf Landegren. n

Nynäshamn

SciLifeLab Uppsala
… fokuserar på forskning om gener (genomik), proteiner (proteomik) och jämförande genomik med djurmodeller. Dessa
tre ”plattformar” kommer i sin tur att stötta
två program i sjukdoms- och evolutionsbiologi. I Uppsala kommer fokus att ligga på
evolutionsbiologi med tillämpning på fem
viktiga sjukdomsområden; cancer, hjärt- och
kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar som
reumatism, neurodegenerativa sjukdomar
som Alzheimer samt infektionssjukdomar.
Regeringens årliga anslag till SciLifeLab i
Uppsala är 43,5 miljoner kronor under fem
år. SciLifeLab i Stockholm får 101,5 miljoner
kronor under samma tidsperiod.
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Nytt nätverk
för forskning
om romer

Nålmakare. Bild från 1568 av Jost Anman, Tyskland.
Källa: http://historyofwork.iisg.nl

TROTS ATT DET FINNS ungefär 40 000 ro-

Historiker samlar data om kvinnors arbete
TEXT: ANNETTE WALLQVIST • FOTO: STAFFAN CLAESSON

Vi vet väldigt lite om vad människor arbetade med förr i tiden
– och särskilt lite om kvinnor. Men det blir ändring på det nu.
En ny databas om kvinnors arbete är på väg att skapas.
DET ÄR MARIA ÅGREN, professor i his-

toria, som tillsammans med ett tiotal forskarkolleger ska gå igenom tusentals gamla
dokument på jakt efter minsta lilla upplysning som kan ge en aning om vad människor förr i tiden sysslade med. Det forskarna
framförallt är intresserade av är kvinnornas
arbetsförhållanden. Vad de arbetade med
och vem som hade makten över det arbete
de gjorde.
Många av de dokument som gås igenom
är domstolsprotokoll, ofta rör de brottmål.
Det är framförallt vittnesmålen i protokollen som är intressanta för historikerna. De
innehåller ofta fullödiga och ingående redogörelser där intressant information kommer
fram av bara farten.
Omöjliga frågor får svar
– Det kan vara vittnesmål av typen ”där satt
jag i godan ro och tillverkade korgar, när en
man kom springande förbi”, exemplifierar
Maria Ågren.
Av den upplysningen kan forskarna
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lägga in en observation i databasen om en
korgmakare och dess kön.
När observationerna sedan läggs samman bildar de tillsammans mönster som
kan ge svar på frågor som fram tills nu varit
närmast omöjliga att besvara.
– Vi kommer att kunna söka i stora
mängder data och få fram samband på ett
sätt som en mänsklig hjärna aldrig skulle
klara, berättar Maria Ågren, som leder hela
projektet.
Tre miljoner kronor om året i fem år har
hon fått från Wallenbergs stiftelse för forskning. Under den tiden hoppas Maria Ågren
att hon och kollegerna ska hinna samla in
ungefär 100 000 observationer som rör tiden mellan 1550 och 1800.
– Det är en enorm styrka att vi är så
många som arbetar med det här. Det är en
så pass stor fråga att det är svårt för en enskild forskare att klara ett projekt av den här
typen på egen hand.
Arbetet är ännu i sin linda, startskottet
gick vid årsskiftet. Målsättningen är att få

reda på vem som gjorde vad och hur maktförhållandena mellan man och kvinna såg
ut. Tanken är också att uppgifterna ska lagras till nytta för kommande generationer av
forskare.
Inspirationen kommer bland annat från
en Cambridgeforskare som studerat södra
Tyskland och samlat in liknande typ av information, om än i mindre skala.
– Hon visade att det gick att få svar på en
massa saker som vi tidigare trott var omöjliga på grund av brist på källor.
Kvinnor och tillväxt
En annan inspirationskälla är nutida forskning som visar på kvinnors betydelse för
tillväxten i tredje världen.
– Där har man kunnat se stora skillnader
mellan länder som satsat på att stötta kvinnors försörjning och de som inte gjort det.
Det skulle kunna vara en förklaring till att
också Europas länder utvecklats olika, säger
Maria Ågren.
Därför tittar forskarna också på vilka regler och normer som fanns i Sverige för kvinnors och mäns arbete, för att sedan jämföra
med hur de verkligen tillämpades.
– Kanske var det så att kvinnor på många
håll i Sverige tilläts arbeta även på områden
där de saknade formella rättigheter, säger
Maria Ågren.
Om fem år får vi veta svaret. n

Martina Nilsson och Marie Allen (till höger) har analyserat skallarna med en
hyperkänslig metod, baserad på så kallad mitokondrie-DNA, som gör det möjligt
att analysera mycket små mängder DNA.

RELIKER ÄR TROLIGEN OÄKTA
TEXT: ANNELI WAARA
FOTO: HANS LUNDBERG

De två kranierna i Vadstena klosterkyrka som sägs ha tillhört Heliga
Birgitta och hennes dotter Katarina kommer inte från mor och dotter.
Dessutom överensstämmer inte åldersbestämningar av kranierna
med när Birgitta och Katarina levde, visar ny forskning.
DET ÄR DOCENT Marie Allens forskargrupp vid institutionen för genetik och
patologi som har undersökt DNA från de
båda kranierna i syfte att utreda släktskap
och äkthet.
Heliga Birgitta levde mellan 1303 och
1373, och helgonförklarades 1391. Hon utnämndes till ett av Europas skyddshelgon
av påven 1999. Efter hennes död förflyttades kvarlevorna från Rom till Vadstena.
Genom åren har delar av innehållet i relikskrinet skänkts till kyrkor och kloster samt
till kungar och påvar.
Idag innehåller skrinet två kranier och 23
andra ben. Uppsalaforskarnas DNA-analys
visar nu att de båda huvudskålarna visser-

GUNILLA STHYR

ligen är från två kvinnor, men att det inte
rör sig om mor och dotter. En kol 14-bestämning som gjorts av professor Göran
Possnert vid Tandemlaboratoriet i Uppsala
visar dessutom att kranierna är från olika
tidsperioder.
Det ena kraniet, som man trott är Birgittas, daterades till perioden 1215 till 1270,
och det andra till perioden 1470 till 1670.
– Båda metodernas resultat stödjer varandra. DNA-analysen visar att kranierna inte
kan vara från en mor och dotter, vilket även
dateringen visar då det troligtvis är minst
200 års åldersskillnad mellan dem, säger
Marie Allen. n

FOTO: SARI GUSTAFSSON/LEHTIKUVA/SCANPIX

Maria Ågren och hennes kolleger hoppas hinna samla in ungefär 100 000 observa‑
tioner om kvinnors arbetsförhållanden från tiden mellan 1550 och 1800.

mer och resande i Sverige saknas historieskrivning. Vid Hugo Valentin-centrum, universitetets nyaste centrumbildning, ska man
samla in den kunskap om romer som finns.
– En stark och sammanhållande kraft
bland alla romer är känslan av utanförskap
och diskriminering. Romer har varit diskriminerade under väldigt lång tid, och det
har lett till deras ofta negativa inställning till
det svenska samhället. Men många, främst
unga romer, vill integreras i vårt samhälle,
säger Satu Gröndahl, föreståndare för Hugo
Valentin-centrum.
Kursen i romsk kultur, som har getts i
flera år, har varit mycket uppskattad av studenterna. Nu har centrumet fått pengar
från historisk-filosofiska fakulteten till att
inrätta en deltidstjänst som koordinator för
Romani studies, där man initialt ska bilda
ett nätverk för att samla den forskning om
romer som finns i landet. Man hoppas också
på externa forskningsmedel.
– Vad vi behöver är mer kunskap om
romsk kultur, för att förstå hur vi kan skapa
ett samhälle som också romerna känner sig
delaktiga i, säger Satu Gröndahl. n
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Maria Selmer forskade
tillsammans med nobelpristagaren
TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: STAFFAN CLAESSON
ILLUSTRATION: MARIA SELMER

– Arbetet hos nobelpristagaren
har gett mig en tro på att allt
är möjligt. Det säger forskaren
Maria Selmer vid institutionen
för cell- och molekylärbiologi.
Hon har arbetat tillsammans
med 2009 års nobelpristagare
i kemi, Venkatraman
Ramakrishnan, eller Venki
som Maria kallar honom.

Ribosomerna bygger proteiner
enligt den kod som finns i generna.
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VENKATRAMAN Ramakrishnan verkar i
Cambridge på Medical Research Council
Laboratory of Molecular Biology. Ett institut som bildades när molekylärbiologi var
nytt och där många banbrytande framsteg
gjorts sedan dess. Och det var dit Maria Selmer sökte sig efter sin doktorsavhandling,
som handlade om några av de proteiner
som binder till ribosomerna.
Det är proteinerna i cellerna som ser till
att det händer saker, att kemiska reaktioner
sätts igång som de ska. I vissa celler kan det
exempelvis vara hud och hår som ska byggas upp, i andra är det antikroppar som ska
bildas. Och det är ribosomerna som bygger
proteinerna enligt den kod som finns i generna.
– De flesta funktioner i cellen sköts av
proteiner. Det är viktigt att förstå hur den
processen fungerar eftersom det ger en basal förståelse för hur liv fungerar, säger Maria Selmer.
En direkt tillämpning av forskningen kan
vara att utveckla nya och bättre antibiotika.

Experter på ribosomer
Att Maria Selmer sökte sig till Cambridge
beror på att det där, till skillnad från i Sverige, fanns expertis som studerade hela ribosomer med kristallografi.
– Jag ville ha en post doc-tjänst där det
fanns resurser att titta på hela ribosomkomplex och det fanns tre, fyra grupper som var
tänkbara, varav Venkatraman Ramakrishnan var ledare för en.
Men när hon kom till Cambridge för
en intervju försvann genast intresset för de
andra grupperna. Venkatraman Ramakrishnan och hans medarbetare gjorde ett sådant
gott intryck på Maria Selmer att hon blev
extremt sugen på att tillbringa några år i
Cambridge med dem.
– Det kändes rätt direkt, eftersom det var
en bra stämning i gruppen och de jobbade
ihop på ett sätt som jag inte var van vid.
Ett stipendium från Wennergrenstiftelsen gjorde det möjligt, och sommaren 2006
kom Maria Selmer med man och barn till

Cambridge. Ett beslut hon inte har ångrat.
– Hela institutet präglas av högklassig
forskningsmiljö där man arbetar med viktiga frågor.
– Dessutom har Venki en förmåga att
entusiasmera och peppa gruppmedlemmarna till att göra sitt absolut bästa, men
utan att använda piska. Han lämnar stor
frihet åt den enskilde forskaren, samtidigt
som han lyckas skapa en stämning där alla
brinner för projekten som de jobbar med.
Det är idealiskt i en forskarmiljö.
Stimulerande grupparbete
Maria Selmer stimulerandes också av att
jobba i grupp. Arbetet i gruppen byggde på
en gemensam plattform, och gjorde en person ett framsteg i sin forskning kunde det
hjälpa också andra i gruppen framåt.
Hon berättar att en stor fördel för forskningen på institutet är att gruppledarna har
sin grundfinansiering tryggad och därmed
kan ägna en stor del av sin tid åt att forska,
istället för att söka pengar och administrera.
– Det gör också att gruppledarna vågar
satsa på projekt som är viktiga, men där det
kan ta lång tid att få fram svar. De har ingen
press att publicera sig på kort sikt för att få
finansieringen tryggad. Det var en härlig
känsla att verka där folk vågar satsa på att
besvara svåra frågor, säger Maria Selmer.
Bra kontaktnät
Det blev fyra år i Cambridge innan flyttlasset 2006 gick tillbaka till Sverige igen. Med
sig i bagaget hade Maria Selmer nu också
goda meriter och ett bra kontaktnät med
forskare världen över.
Nu har hon en tjänst på institutionen för
cell- och molekylärbiologi, där hon leder
en egen forskargrupp med två doktorander
och två post docs. Gruppens forskning bygger delvis på det hon gjort i Cambridge.
När Venkatraman Ramakrishnan kom
till Sverige för att ta emot nobelpriset fick
också Maria möjlighet att gratulera sin forne gruppledare. n

Han har en förmåga att
entusiasmera och peppa gruppmedlemmarna till att göra sitt
absolut bästa MEN UTAN ATT
ANVÄNDA PISKA.
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Fotspår som ändrar historien

– RESULTATEN INNEBÄR att vi måste om-

värdera en stor del av landdjurens tidiga
utvecklingshistoria, säger Per Ahlberg, professor vid institutionen för fysiologi och
utvecklingsbiologi och en av studiens två
ledare.
Under nästan 80 år har paleontologer
sökt jorden runt efter ben och skelett av de
tidigaste landryggradsdjuren eller tetrapoderna – ursprunget till alla senare amfibier,
kräldjur, fåglar och däggdjur, inklusive människan. Deras fynd har tytt på att landrygg-

radsdjuren uppkom relativt hastigt för ungefär 380 miljoner år sedan.
Men det finns en annan möjlig informationskälla till de tidigaste fyrfotadjurens
historia; deras fossiliserade fotspår. Per Ahlberg och hans kollegor har studerat fotspår
vid Zachelmie stenbrott i Polen som är 18
miljoner år äldre än de äldsta kända skelettfossilen.
Spåren visar att stora tetrapoder, upp till
tre meter långa, levde i den marina tidvattenzonen för ungefär 395 miljoner år sedan.
Även miljön är en överraskning. Nästan alla
tidigare hypoteser om tetrapodernas uppkomst har placerat steget från vatten till
land i sötvattensmiljöer, och kopplat det till
landvegetationens och landekosystemets
utveckling.
– Istället verkar det nu som om att våra
avlägsna förfäder lämnade havet för att kalasa på strandsatta djur som lämnats kvar av
tidvattnet, säger Per Ahlberg. n

Samspelet är avgörande
för klimatet i klassrummet

ANNELI WAARA

Låt stå !

FOTO: PIOTR SZREK

Uppsalaforskare har tillsammans med polska kolleger upptäckt fossila fotspår från landlevande djur som är 395 miljoner år gamla. Det här innebär
att landdjurens historia är minst
18 miljoner år längre än man
tidigare trott.

UTBILDNINGSPROGRAM GER STÖD I ARBETET:

Fotspåren är 18 miljoner år äldre än de
äldsta kända skelettfossilen.

Det är knappast någon nyhet att uppmuntran fungerar bättre än tjat.
Men det finns utbildningsprogram som erbjuder struktur och systematik för de lärare som vill komma tillrätta med stökiga elever,
och som kan ge ett långsiktigt och hållbart resultat.
TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: FINN CALANDER

IT-förändringar
MAX-IV ett lyft för uppsalaforskning
måste involvera hela
för synenskilt experiment. Hur de designas beror
krotronljus, MAX-IV i Lund, innebär en
helt enkelt på vad man ska undersöka.
organisationen
enorm skjuts för den naturvetenskapliga
– Med den nya anläggningen når vi den
DEN NYA ANLÄGGNINGEN

HEMLIGHETEN bakom lyckade IT-föränd-

ringar är rätt balans mellan hårda faktorer
som teknik och struktur och mjuka faktorer som tankesätt och organisation. Det
visar företagsekonomen Einar Iveroth, som
i sin avhandling har studerat hur Ericsson
genomdrivit en stor IT-understödd organisationsförändring.
För att utnyttja ett nytt IT-systems fulla
potential behövs förändringar i arbetsprocesser, nya arbetsroller och utbildning. När
man sedan börjar använda systemet föds
nya idéer kring hur organisationen kan optimeras, vilket i sin tur kräver förändringar i
IT-systemet. Det uppstår en växelverkan.
– De flesta IT-understödda organisationsförändringar misslyckas för att det finns en
övertro till tekniken. Ledningen behandlar
ofta införandet av IT som en isolerad, analytisk och mekanisk process som ska utföras
och förvaltas av IT-avdelningen, säger Einar
Iveroth. n
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och tekniska forskningen. Det menar Uppsala universitets materialforskare, som varit
med från första början och som utgör den
största forskargruppen vid den nuvarande
anläggningen MAX-lab.
Elektronacceleratorn kommer att bestå
av en stor ring med över 500 meters omkrets, från vilken man avleder röntgenstrålningen i strålrör som vart och ett slutar i ett

teoretiska gränsen, och Sverige och Norden
får en världsledande ställning på området.
Den kommer att få stor inverkan inom
forskningen om bland annat energi, material, läkemedel, proteiner och avancerade
batterier, säger Svante Svensson, professor i
fysik och en av de över 100 uppsalaforskare
som är djupt engagerad i utvecklingen av
tekniken. n

Antibiotikaresistens i fokus
UNDER TRE ÅRS TID ska tretton forskargrupper i sex länder studera hur antibiotikaresistens kan förhindras, ett projekt som
koordineras av professor Dan Andersson
vid Uppsala universitet. Projektet har beviljats 63 miljoner kronor av EU.
I dag utgör resistenta bakterier ett sådant
hot att många antibiotika har blivit, eller är
på väg att bli, verkningslösa. Utvecklingen
av nya antibiotika har dessutom avstannat,
och frågan om hur man kan bromsa resis-

tensutvecklingen är därför mycket aktuell.
– Forskningsresultaten kommer förhoppningsvis att leda till att antibiotika kan designas på ett sådant sätt att bakterierna inte
blir resistenta lika snabbt, samt att vi kan
utveckla bättre och mer rationella strategier
för att förhindra bakteriernas spridning, säger Dan Andersson.
Uppsala universitet har under det senaste året tilldelats flera stora anslag för antibiotikaforskning. n

STÖKIGA ELEVER som tar plats i klassrum-

met genom att vara störande, okoncentrerade och omotiverade är ett problem i många
skolor. På kort sikt äventyrar barnen sina
skolresultat och kompisrelationer. På längre
sikt kan de hamna i kriminalitet och missbruk. Mer än var tionde elev är i riskzonen.
Men det går att komma tillrätta med
problemet, visar studier vid Uppsala universitet. Uppmuntran i kombination med
ignorering vid väl valda situationer är en del
av framgångsreceptet. Och en medvetenhet om att allt som sker i klassrummet sker
i samspel mellan lärare och elever.
– Man ska ha klart för sig att det inte
bara är barnen som skapar de här situationerna, menar Martin Karlberg, doktorand
vid institutionen för didaktik.
Utbildningsprogrammet Komet (Kommunikationsmetod) är i första hand utarbetat för lågstadieelever, men mycket tyder på
att det fungerar även för äldre elever.
– När det gäller låg- och mellanstadie-

barn har vi tillförlitliga data. Vi har också
gjort en liten studie på högstadieelever som
inger hopp, berättar Martin Karlberg.
Lärarens beteende viktigt
Programmet går ut på idén att barn och
vuxna uppför sig på olika sätt beroende på
vilken miljö de är i och vilka reaktioner de
får från omgivningen.
– Därför blir det viktigt hur läraren beter
sig. Tjat och kanske till och med skäll verkar
snarare uppmuntra elever till ett störande
beteende.
Det hänger ihop med att en del elever
hellre vill ha negativ uppmärksamhet än
ingen alls.
Som doktorand har Martin Karlberg
arbetat med att studera Komet i olika former, bland annat i jämförelse med andra
program. Till hösten beräknar han vara klar
med sin avhandling. Men redan nu kan han
konstatera att Komet i de allra flesta fall ger
positiva effekter, och att det blir ännu bättre

Man ska ha klart för sig att
det inte bara är barnen som skapar
de här situationerna

– I de allra flesta fall ger utbildningsprogrammet Komet positiva effekter.
MARTIN KARLBERG

om också föräldrarna är involverade. Samt
att metoden inte heller är skadlig.
Systematiskt arbete
Martin Karlberg har tidigare varit verksam
som lärare och själv varit med om att utveckla och testa Komet på elever och kolleger. Han är bland annat medförfattare till
en handledning.
– Jag har gått igenom flera skeden, från
att utveckla programmet till att sprida och
införa det. Nu har jag också blivit en noggrann utvärderare.
Han betonar att det är viktigt att arbetet
med Komet i klassrummet sker på ett systematiskt och manualbundet sätt. Inte minst
för att inte hamna fel i den delen av programmet som går ut på att ignorera elevens
negativa beteende.
– Ignorering är ett inslag i programmet
som vi fått en del kritik för i media. Men
vi menar att ignorering aldrig ska användas
utan en analys av situationen, och alltid i
kombination med uppmuntran till eleven.
Ytterligare ett centralt moment är att
lyfta fram goda förebilder, genom att uppmärksamma de klasskamrater som beter
sig på det sätt man vill att barnet ska uppmuntras till.
Man får inte heller glömma strukturen
runt omkring. Tydliga regler, strukturerad
undervisning och rutiner som fungerar för
barnet.
– Vi måste skapa optimala förutsättningar för barnet att uppföra sig på det sätt som
vi förväntar oss. n
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Juristutbildningarna
får gott betyg

FOTO: TEDDY THÖRNLUND

Arbetsgivarna ger nyutexaminerade jurister med beröm godkänt.
Det visar en undersökning som
gjorts av de svenska universitet
som har juristprogram – förutom
Uppsala även Göteborg, Lund,
Stockholm, Umeå och Örebro.

”Mattecoachen” Sandra Ly från civilingenjörsprogrammet
i System i teknik och samhälle chattar med elever över MSN.

”Läxcoacher” gör matten roligare
vid Uppsala universitet
coachar grundskole- och gymnasieelever
som kört fast i matematik. Genom att logga
in på läxcoach kan eleverna chatta med en
civilingenjörsstudent. Här finns även några
lärar- och biologistudenter.
– Fokus ligger på matematik men vi kan
även få lite andra frågor. Fördelen med studenterna är att de vet vad det handlar om,
det var ju inte länge sen de själva lämnade
gymnasiet. De är också vana vid tekniken
och chattspråket, säger projektledaren Jimmy Ly, student i teknisk fysik och anställd

STUDENTER

av Uppsala kommun för att koordinera projektet.
Läxcoach startades 2007 av Uppsala
kommun och 50 uppsalastudenter ingår
just nu i projektet.
– Jag tror att det känns lite roligare att
göra matten via MSN. Det är ett bra komplement till den vanliga undervisningen.
Våra studenter gillar att hjälpa till, och så
får de bra repetition, säger Jimmy Ly. n
Läxcoach hittar du på adressen
www.lxcoach.uppsala.se

86 PROCENT av de arbetsgivare som nyligen
anställt nyutexaminerade jurister anser att
de nyutexaminerade har stor eller mycket
stor nytta av utbildningen som helhet i sitt
arbete.
Det här är första gången man har undersökt hur arbetsgivare ser på nyutexaminerade med juristexamen, eller juris kandidater
som de hette tidigare. Drygt 500 personalansvariga på företag, myndigheter och organisationer deltog i enkäten.
Undersökningen visar bland annat att examen väger tyngst när arbetsgivarna anställer
nyutexaminerade jurister. Därefter kommer
social kompetens, och först på tredje plats
betygen.
Många arbetsgivare efterlyser mer praktik under utbildningen och mer muntlig träning.
– Arbetsgivarna och vi är överens om
vad vi behöver förbättra i utbildningen, säger Hans Eklund, studierektor vid juridiska
institutionen vid Uppsala universitet och
den som koordinerat undersökningen. n

Kaospedagogik ska ge ingenjörsjobb
MED EN NY undervisningsform, kaospeda-

gogik, tränas civilingenjörsstudenter för ett
kommande arbetsliv.
Metoden går ut på att studenterna presenteras för en uppgift som de inte klarar av
att lösa om de arbetar på traditionellt sätt.
Det första ”misslyckandet” ger sedan studenterna den motivation som de behöver
för att använda olika verktyg som lärs ut.

Tanken är att studenterna ska arbeta i
projektform under realistiska former. Momentet genomförs som ett rollspel, där lärarna spelar rollen av beställare som lämnar
över ett uppdrag till studenterna.
– Vi tror det är positivt att uppleva lite
kaos i början. Om studenterna inte göds
med information ställer det krav på eget
agerande och engagemang, säger Torgny

Fornstedt, professor vid institutionen för
fysikalisk och analytisk kemi samt initiativtagare till undervisningsformen.
Metodiken har utvecklats i mycket nära
samarbete med representanter från industrin. Det började som ett pilotprojekt
2007, men momentet har nu integrerats i
fyra civilingenjörsprogram. n

n n n Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på grundnivå och avancerad nivå. Varje år läser drygt
40 000 studenter vid Uppsala universitet, vilket motsvarar drygt 20 000 helårsstudenter. Universitetet har avtal om studentutbyte med nära 500 utländska universitet i 50 länder. Cirka 4 200 studenter tar årligen ut examen. Hälften av dessa är
yrkesexamina för exempelvis jurister, psykologer, apotekare, läkare, sjuksköterskor, ingenjörer och lärare.
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Kursmentorer

minskar avståndet till arbetslivet
Att använda sig av mentorer
för att få en närmare koppling
mellan studietid och arbetsliv
har blivit allt populärare inom
universitetsutbildningarna.
På farmaceututbildningen har
studentkåren tagit initiativ till
att utveckla sin mentorsverksamhet till att omfatta så
kallade kursmentorer.

TEXT: ANNBRITT RYMAN
FOTO: TOMMY WESTBERG

FARMACEVTISKA studentkåren har bedri-

vit mentorsverksamhet sedan 2004 och har
många erfarna mentorer på framträdande
poster inom yrket. Kåren har anordnat föreläsningar, studiebesök och luncher, men
det har visat sig svårt att få till stånd en mer
personlig kontakt mellan studenter och
mentorer.
– Det kanske inte är så lätt för en student att lyfta luren och ta kontakt med
någon som är VD på ett företag. Avståndet
blir lite för stort. Det är därför vi inrättat
kursmentorer, berättar kursmentorn och en
av initiativtagarna Martin Svensson.

Det kanske inte
är så lätt för en
student att lyfta
luren och ta kontakt
med någon som är vd
på ett företag
En kursmentor kommer från arbetslivet
men har inte så många yrkesverksamma år
bakom sig, vilket gör att studenterna får en
mentor som i stort sett gått en utbildning
med samma upplägg som de själva.

Martin Svensson till vänster är kursmentor för cirka hundra studenter. En av dem
är Elin Holmberg som går sjätte terminen på apotekarprogrammet.

– Det gör det enklare för både studenter
och mentorer att ställa och svara på frågor.
Dessutom följer kursmentorerna ”sin” kurs
under hela utbildningen, berättar Martin
Svensson, som hunnit få några års erfarenhet av arbetslivet och startat eget tillsammans med en studiekamrat.
Vad är det då kursmentorerna bidrar
med som inte fanns förut?
– Det är stor skillnad, tycker Elin Holmberg, som är inne på sin sjätte termin. Det
går mycket lättare att umgås och ställa alla
frågor man har om hur det är att komma ut
och jobba och vilken typ av jobb som finns.
Mentor för hundra studenter
Sedan vårterminen 2009 finns nu cirka 16
kursmentorer, vilket innebär att det finns
ungefär en kursmentor på var hundrade
student.
– Det kan låta mycket att vara kursmentor för hundra studenter, men så arbetsamt
är det inte. Vi har startat mentorspubar på
studentkåren Pharmen en kväll i månaden
då kursmentorn ägnar sig speciellt åt ”sina”
studenter. Vi finns även tillgängliga på epost och telefon, säger Martin Svensson.
Kursmentorerna har också stått för en
hel del av informationen om omregleringen
av apoteksmarknaden.

– Tidigare förstod jag inte så mycket
av vad omregleringen skulle innebära. Där
har kursmentorerna varit till stor hjälp. Det
känns tryggt att ha fått veta mer om vad
som händer och att det snarare kan bidra
till fler jobb för oss när vi kommer ut, säger
Elin Holmberg.
För Martin Svensson handlar det inte
bara om vad studenterna kan få ut av en
närmare kontakt med arbetslivet, utan
också om vad arbetslivet kan lära sig av studenterna.
– Bland annat handlar det om att hålla
sig informerad om vad som intresserar och
lockar studenter i deras kommande yrkesliv.
Det är viktig information för arbetsgivare
när de ska rekrytera. n

Mentorer inom flera utbildningar
Vid Uppsala universitet finns också
mentorskapsprojekt inom:
• juridik
• psykologi
• teknik och naturvetenskap
• biomedicin (startar hösten 2010)
Är du alumn vid Uppsala universitet och
vill bli mentor inom något av projekten?
Eller funderar ni på att starta ett nytt
mentorskapsprojekt? Kontakta alumnenheten
på alumn@uadm.uu.se för mer information.
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Karine Åkerman Sarkisian ger språkvetarna en inblick i yrkeslivet:

”Studenter behöver impulser utifrån”
Redaktör, litterär agent, tolk,
översättare, terminolog … Det
finns många olika jobb för en
språkvetare. Karine Åkerman
Sarkisian ser till att studenterna
på språkvetarprogrammet får
en inblick i yrkeslivet – med
gästföreläsningar på torsdagseftermiddagar.
TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: STAFFAN CLAESSON

– MÅNGA AV VÅRA studenter är genuint

språkintresserade men vet inte var eller hur
de kan tillämpa sina språkkunskaper professionellt. Därför är det så inspirerande
för dem att träffa yrkesverksamma, säger
Karine Åkerman Sarkisian.
De senaste två åren har hon lagt ned
mycket tid på att ordna gästföreläsningar,
studiebesök och praktikplatser för studenterna på språkvetarprogrammet. I fjol fick
hon Uppsala universitets pedagogiska pris
”för att hon oförtrutet och med stor energi,
entusiasm och kreativitet arrangerat möten
mellan studenter och företrädare för arbetslivet utanför universitetet.”

Eftersom språkvetarprogrammet leder till en
generell examen behöver studenterna se exempel på vad som
väntar dem efter examen, menar
Karine Åkerman Sarkisian.

22

N YA H O R I S O N T E R 1 : 2

Anställningsbarhet ett krav
Numera är anställningsbarhet ett krav som
alla högskoleutbildningar måste svara mot.
När språkvetarprogrammet startade 2007
fick Karine Åkerman Sarkisian i uppdrag
att arbeta särskilt med studenternas anställningsbarhet.
– Fakulteten satsade en summa pengar,
men det fanns inga utarbetade metoder, så
jag fick fria händer.
Eftersom språkvetarprogrammet leder
till en generell examen och ingen yrkes-

examen behöver studenterna se exempel
på vad som väntar dem efter examen. De
behöver helt enkelt en yrkesidentitet.
Karine Åkerman Sarkisian ringde runt
och kontaktade företag för att ta reda på
vilka yrkesmöjligheter som fanns, förutom
forskare, lärare och översättare.
– Till sist utkristalliserade sig en hel rad
olika arbetstillfällen. Det finns en växande
arbetsmarknad för terminologer, litterära
agenter, webbredaktörer och språkvårdare,
men även för copywriters, lektörer, redaktörer ... Jag ville belysa det och se till att
studenterna fick träffa alla dessa yrkespersoner.
Så föddes idén om seminarieserien, där
en ny gästföreläsare bjuds in nästan varje
torsdagseftermiddag. Nu senast har en
vetenskaplig redaktör på Norstedts förlag
varit på besök. En vecka tidigare kom en
språkvårdare från TT (Tidningarnas Telegrambyrå). Studenterna har också träffat
två språkvetare från Scania, som har en stor
språkenhet med åtta anställda.
Föreläsningarna brukar ha en fikastund
och då flockas studenterna kring föreläsaren med nyfikna frågor: Vilket biområde
ska jag komplettera med? Vilka språk har
ni störst behov av?
Den personliga kontakten har de nytta
av när de ska söka praktikplats inför femte
terminen.
– Studenterna söker till praktikplatserna som vilken anställning som helst. De
får skriva cv och ansökan, och en karriärcoach kommer för att lära dem hur de ska
förbereda sig inför en anställningsintervju,
berättar Karine Åkerman Sarkisian.
Populärt program
Det finns alltså mycket att välja på för den
första gruppen som tar språkvetarexamen
nu i vår. Programmet har seglat upp på
listan över de mest sökta programmen vid

Uppsala universitet. En förklaring är att utbildningen har så stort utbud och går att
utforma fritt. En annan förklaring är att
studenterna får hjälp under resans gång
att hitta sin yrkesidentitet, menar Karine
Åkerman Sarkisian.
– Studenter behöver impulser utifrån,
de blir inspirerade av att träffa människor
som har ungefär samma bakgrund. Då ser
de att det finns ett liv utanför universitetet.
Det blir mycket mejlande och ringande
på de 30 procent av en tjänst som hon jobbar med arbetslivsanknytning och studievägledning. Resten av tiden undervisar hon
i ryska och är ämnessamordnare.
Men det har varit värt allt arbete, tycker
hon.

Vi får en
inblick i deras
värld och de
i vår värld.
– Det har gett mig enorma insikter. Först
trodde jag att jag måste visa studenterna
vilken arbetsmarknad som finns, men jag
upptäckte att jag också måste berätta för
dem där ute vad en språkvetare är. Vi får
en inblick i deras värld och de i vår värld.
Det är betydelsefullt för båda parter. Alla
vinner på ett sådant samarbete.
Som lärare har hon lärt sig mycket,
framför allt om vad som krävs ute i yrkeslivet. Det har ibland fått direkt effekt på
utbildningen.
– En gästföreläsare nämnde att få kan
korrekturläsning nuförtiden, så då lade vi
snabbt in ett moment i utbildningen. Det
är oerhört viktigt att känna till hur våra studenter kan få konkurrensfördelar. n
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Nytt och gammalt
i ny lärarutbildning

Nya möjligheter
för farmaceuter

I propositionen Bäst i klassen
– en ny lärarutbildning föreslår
regeringen att dagens gemensamma lärarexamen ersätts
med fyra nya; förskollärar-,
grundlärar-, ämnesläraroch yrkeslärarexamen.

En förändrad apoteksmarknad, ökad efterfrågan och stora
pensionsavgångar – det är en
omvärld i förändring som möter
de studenter som examineras vid
de farmaceutiska utbildningarna
på Uppsala universitet.
– DET ÄR EN SPÄNNANDE utveckling på
arbetsmarknaden, säger Erik Björk, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid den farmaceutiska fakulteten.
En satsning från universitets sida som
ligger rätt i tiden är det masterprogram i
läkemedelsanvändning som startade hösten
2009. En annan insats är att farmaceutiska
fakulteten under 2010 genomför en översyn av apotekarprogrammet. Bland annat
skickas enkäter till alumner och till befintliga och presumtiva arbetsgivare.
– Vi vill veta hur personer på chefsnivå
anser att de nyutbildade apotekare de anställt fungerar hos dem och om de anser att
apotekarnas kunskapsbas är tillräcklig, säger
Erik Björk.
Den nya apoteksmarknaden förväntas
resultera i många nya aktörer och fler apotek.
– Vi tror att det kan innebära större rörelsefrihet och ökade möjligheter till inflytande för de utbildade farmaceuterna. Vi
förväntar oss också ett ökat behov av farmaceuter – både receptarier och apotekare,
säger Erik Björk. n

Sträva inte efter mål hela tiden utan gör saker för att de är kul, är Hoa Lys tips
till andra studenter.

Psykologistudenten Hoa Ly är Årets Uppsalastudent 2010.
Priset på 100 000 kronor delas ut av Anders Walls stiftelse.
TEXT: LINDA KOFFMAR

Caroline Liberg i Blåsenhus, universitetets nya campus för bland annat
utbildningsvetenskap.

– EN FRÅGA man kan ställa sig är om det

betyda mer. Det kan till exempel dra uppmärksamhet till mitt examensjobb i psykologi där jag utvecklar en iphoneapplikation.
Min tanke för framtiden är att forska inom
området ny teknik och psykologi.
Vad ska du göra med pengarna?
Förmodligen investerar jag dem i de projekt
jag håller på med. Kanske använder jag dem
till min iphoneapplikation. Jag håller också
på med en kalsongkollektion och med andra
projekt inom mode och kultur.
Vilka tips kan du ge till nya studenter
som vill ha ut så mycket som möjligt av sin
studietid?
Att göra saker som de tycker är kul och för
sin egen skull. Inte sträva efter mål hela tiden utan göra saker för att de är kul – då blir
det ofta bra resultat. Man måste se glädjen i
saker och ting. n

Min tanke för framtiden är
att forska inom området ny teknik
och psykologi

är ett steg framåt eller bakåt med en sådan
uppdelning, säger Caroline Liberg, dekan
för utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Hon menar att den politiska styrningen
av lärarutbildningen därmed blir ännu starkare än idag; dels genom en tydlig uppdelning av examen, dels genom att fasta ämneskombinationer införs för ämneslärarna.
Positivt är däremot att man tydligt anger att
alla lärare mot de tidigare skolåren ska ha
ämneskunskaper i svenska, matematik och
engelska.
– I Uppsala har vi sedan länge haft
svenska och matematik som en obligatorisk
del, så för oss är det ingen nyhet. Men rent
principiellt så är jag mycket tveksam till att
ha en alltför hård styrning av ämneskombinationer. Det ska vara grundat i vilka behov
som finns i den framtida skolan.
Förslaget att införa lämplighetsprov för
blivande lärarstudenter ska enligt vårens
proposition utredas ytterligare.
– Det är definitivt ett intressant förslag
som behöver utredas mer. Det väsentliga
är att vi får de allra bästa studenterna till
landets viktigaste yrke, menar Caroline Liberg. n
GUNILLA STHYR
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HELENA EDSTRÖM

Hösten 2010 startar ett nytt högskoleingenjörsprogram i kärnkraftsteknik för att möta efterfrågan från industrin. Till höstens nya masterprogram hör bland annat förnybar elgenerering och språk.
DEN NYA ETTÅRIGA påbyggnadsutbild-

ningen i kärnkraftsteknik ska kunna sökas
av studenter som har 120 poäng (två år)
inom svenska högskoleingenjörsprogram
i elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande. Syftet är att förse industrin med
arbetskraft inom kärnkraftens olika arbetsområden. Dessutom ska det bli möjligt att snabbare göra karriär fram till reaktoroperatör än vad som är möjligt idag.
Idag finns uppdragsutbildningar inom kärnteknik vid Uppsala universitet, medan den
nya utbildningen vänder sig till studenter
som är intresserade av arbete inom kärnkraftsindustrin i framtiden.
Nya masterprogram
Inom teknik och naturvetenskap startar
dessutom nya masterprogram i inbyggda

system (IT), industriell ledning och innovation, förnybar elgenerering samt molekylär
bioteknik. Inom alla dessa områden finns
stark forskning att knyta undervisningen till.
– De nya utbildningarna blir en ytterligare
profilering av våra starka områden, som energi och IT. Vi har också en lång tradition
av innovationer här i Uppsala, inte minst
inom det biokemiska området, säger Joseph
Nordgren, vicerektor vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.
Till hösten startar också nya masterprogram vid Uppsala universitet i biomedicin,
molekylär medicin, språk, språkteknologi
och statistik. Dessutom återupptas specialistsjuksköterskeprogrammet från och med
hösten. n
ANNELI WAARA

Uppsalaekonomer tredje bäst i världen
ANDERS WALLER, Niclas Lundquist, Fredrik Carlson och Martin Gustavsson vid Uppsala

FOTO: APOTEKET AB

FOTO: CECILIA MELLBERG

HOA LY FÅR UTMÄRKELSEN för att målmedvetet och visionärt ha lyckats kombinera ett entreprenöriellt, kulturellt och socialt
engagemang.
Och Årets student har verkligen många
strängar på sin lyra. Han jobbar bland annat med företaget Psykologifabriken, som
har som mål att göra psykologi mer lättillgängligt för fler, och har varit projektledare
för kårens läxläsningsprojekt. Parallellt med
psykologistudierna har han också läst företagsekonomi.
Vad tror du det här priset kommer att
betyda för dig i framtiden?
Jag håller på med många olika projekt. Att
bli uppmärksammad på det här sättet kan
ge dem lite fart. Det är så klart en stor summa pengar men jag tror utmärkelsen, meriten och uppmärksamheten kommer att

FOTO: TOMMY WESTBERG

Årets student är
en äkta mångsysslare

Kärnkraftsteknik en
av flera nya utbildningar

FOTO: MATTON

universitet kan numera titulera sig de tredje
bästa ekonomistudenterna i världen. I tävlingen International case competition, som
arrangeras av revisionsfirman KPMG, kom
de på delad tredjeplats.
Tävlingen gick ut på att på tre timmar
lösa ett scenario, och sedan presentera lösningen för en jury. I finalen i Aten deltog lag
från elva olika länder. Uppsalastudenterna,

som läser sista terminen på magisterprogrammet., delade tredjeplatsen med det
tyska laget. Vann gjorde USA.
– Tävlingen har varit en fantastisk upplevelse och en nyttig introduktion i vad som
krävs för att lyckas i arbetslivet, säger Martin Gustavsson.
Det var andra året i rad som studenter
från Uppsala universitet fick representera
Sverige i tävlingen. n
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Samarbete över gränserna
på lasarettet i Enköping

Snabb metod
för dopingtester
EPO-DOPNING blir allt vanligare och är
svårt att upptäcka vid dopingtester. Nu
finns en ny, snabbare och mera känslig metod, som utvecklats ur forskning vid Uppsala universitet. En del av testet användes
under OS i Vancouver.
Metoden avslöjar idrottare som dopar
sig med konstgjorda former av det prestationshöjande hormonet epo (erytropoetin).
Precis som vid ett graviditetstest sticker
man ned en sticka i ett urinprov och får sedan svaret på mindre än en timme.
Testmetoden presenterades för första
gången 2002 i en doktorsavhandling av Maria Lönnberg. Metoden har sedan utvecklats
vidare i företaget Maiia AB. Nu väntar de på
tillstånd att lansera metoden för dopingtester i stor skala, så kallad screening. n

Vad är en innovation?

TEXT: HELENA EDSTRÖM
FOTO: JOHAN WAHLGREN

DEN ORTOPEDISKA avdelningen på lasa-

rettet i Enköping ser egentligen ut som vilken avdelning som helst på ett sjukhus – en
ljus, lång korridor med patienter i sina rum
och cirkulerande vårdpersonal i landstingskläder. Men det är inte vilken sjukhusavdelning som helst utan landstinget i Uppsala
läns nyinvigda kliniska utbildningsavdelning, KUA. Det är en avdelning där det förutom landstingsanställd vårdpersonal finns
studenter från Uppsala universitets läkar-,
sjuksköterske- och sjukgymnastprogram
och arbetsterapeutstudenter från Örebro
universitet.
– Förr utbildade vi de olika yrkeskategorierna i olika stuprör. När de sedan kom till
sjukhuset sa vi: samarbeta! Här får studenterna samarbeta redan under utbildningen,
och det är viktigt eftersom det faktiskt är så
att delarna gör helheten, säger Kjell Jönsson, sjukhuschef på lasarettet i Enköping.
Han syftar på det speciella med en så
kallad KUA – alltså att studenter under
utbildning samarbetar utifrån olika yrkesperspektiv med patienten i centrum i en
realistisk vårdmiljö. För att besöket på KUA
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ska ge så mycket som möjligt för studenterna placeras de där i två veckor i slutet av
utbildningen.
– Det är jättebra att jobba i sådana här
arbetslag. Tack vare att alla studentkategorier är med får man inblick i hela kedjan av
de vårdinsatser patienten behöver. Alltså
vad som ska ske och i vilken ordning det
bör ske för att det ska bli bäst för patienten,
säger Johanna Hardselius, sjukgymnaststudent.
Händerna på ryggen
Förutom studentsamarbetet över yrkesgränserna ska en KUA utmärkas av ett
särskilt pedagogiskt synsätt. Handledarna,
alltså vårdpersonalen på avdelningen, ska
handleda med ”händerna på ryggen” och
ha ett frågande perspektiv. Studenterna
ska självständigt utföra sina yrkesspecifika
arbetsuppgifter, samtidigt som de samarbe-

tar med studenter från andra utbildningar i
vårdlaget som delar på ansvaret för patienternas omvårdnad.
– Det är lätt att studenter står och stryker efter väggen när det är dags för ronden.
Men vi skickar fram dem och låter dem
ta besluten om vad som ska göras. Vi har
stora ögon och stora öron men inga händer
i handledarsituationen, säger Kai Stenseth,
ortoped och handledare på KUA.
Att arbetet är upplagt på det sättet verkar falla studenterna i smaken.
– I vanliga fall brukar handledarna vara
väldigt aktiva runt patienten och då finns
det risk att man backar som student. Här
är handledarna mer hands-off och det är
skönt. För man har ju själv kunskapen och
här får man verkligen växa med ansvaret.
Jag tror alla vinner på det här sättet att
handleda, säger Andreas Danielsson, sjuksköterskestudent. n

Vi har stora ögon och stora öron
men inga händer i handledarsituationen

DET RÅDER KNAPPAST någon tvekan om
vad en uppfinnare gör, men en uppfinning
är inte automatiskt en innovation. Uppfinnaren och innovatören behöver inte heller
vara samma person.
– Ibland kan det vara en person som
uppfinner någonting och en annan som genomför det, förklarar Ivo Zander.
En innovation behöver inte ge ekonomisk vinning, men den måste gå att använda.
– Före innovationsskedet faller många
idéer bort, det går att se i patentstatistiken.
Bara en av tio större innovationer lyckas sedan och blir riktigt framgångsrik.
Kultursektorn och den politiska arenan
är enligt honom exempel på platser där
man hittar innovativt tänkande. Att göra
om pensionssystemet kan vara en innovation.
– Eller att som i Dalhalla göra om ett
gammalt kalkstensbrott till konsertscen.
Ingvar Kamprad är en annan innovatör, som
skapade ett helt nytt affärskoncept med
Ikea.
Vår begränsade syn på vad som är en
innovation har gjort att vissa innovatörer
har hamnat i skymundan.

Nytt instrument kan
avslöja biologisk krigföring

Dalhalla (ovan) och Ingvar Kamprad
är två exempel på innovationer,
enligt Ivo Zander.

FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD/SCANPIX

Patienten i fokus, ett stort eget ansvar och samarbete över utbildningsgränserna. Uppsala universitets läkar-,
sjuksköterske- och sjukgymnaststudenter tränar nu på att arbeta i skarpt läge på lasarettet i Enköping.

FOTO: PER ERIKSSON

Läkarkandidaten Julia Sjögren för ordet då vårdlaget går ronden.

Innovationer förknippas ofta med uppfinningar inom
teknik och naturvetenskap, men en innovation kan vara
mycket annat.
– Det innebär att man genomför någonting på ett nytt sätt,
säger Ivo Zander, professor i företagsekonomi med inriktning
mot entreprenörskap.

– I min dotters skolbok fanns ett uppslag om innovationer, men inte en enda av
innovatörerna var kvinna. Vi glömmer ofta
bort att kvinnor också innoverar, det borde
framhållas oftare, säger Ivo Zander. n

ETT NYTT SYSTEM för att detektera farliga
sporer och bakterier i luften har tagits fram
av uppsalaforskare i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och företaget Q-linea AB. Ett första test i fält har
gett mycket lovande resultat.
– Detta är ett stort genombrott för en
teknologi som vi har utvecklat under lång
tid, och som möjliggör känslig detektion av
bakterier och sporer genom att analysera
enskilda molekyler från dem, säger Mats
Nilsson, professor i molekylär diagnostik
som har lett projektet.
Det är Försvarets Materielverk (FMV)
som har beställt utvecklingen av prototypsystemet. Detektionssystemet ska nu vidareutvecklas inom ramen för två projekt. n

Arbetar du inom industrin och är
intresserad av att samarbeta med
forskare vid Uppsala universitet?
UU Innovation främjar samverkan mellan
universitetet och näringslivet genom att stötta
dels forskningssamarbeten, dels utvecklingen
och kommersialiseringen av idéer från forskningen.
Besök www.uuinnovation.uu.se eller hör av
dig på info@uuinnovation.uu.se

JOHANNA BLOMQVIST
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Tvärvetenskap nyckeln till batterisuccé
Historien bakom upptäckten att en slemmig alg kan användas i ett
lätt och miljövänligt batteri är lång. Men när idén väl var kläckt gick
det fort. Inom ett år hade forskargruppen från Uppsala universitet
väckt hela världens intresse.

Albert Mihranyan, Maria Strømme, Gustav Nyström
och Leif Nyholm vid Ångströmlaboratoriet väckte med
sitt algbatteri enormt intresse hos både företag och media.
TEXT: LINDA KOFFMAR • FOTO: TEDDY THÖRNLUND, UPPSALA UNIVERSITET

NYCKELN TILL forskningsgenombrottet med algbatteriet är tvärvetenskap. Det
menar Maria Strømme, professor i nanoteknologi och ledare för forskningsgruppen
bakom batteriet.
– Forskaren Albert Mihranyan i vår
grupp har farmaceutisk bakgrund och hade
tittat på cellulosa från den här algen i sex
till åtta år. Därför kunde vi redan allt om
cellulosan och dess nanostruktur.
Algcellulosans användningsområden som
förtjockningsmedel i mediciner och mat var
redan kända. Att den kunde användas i ett
batteri verkar dock ingen ha tänkt på innan.
Men enligt Maria Strømme var detta inget
långt steg, och det är här tvärvetenskapen
kommer in.

Enormt intresse
– Upptäckter av det här slaget görs ofta av
forskare som kommer från en annan bakgrund och som inte är bekanta med alla
kända problem inom ett område. Man för
med sig en ny infallsvinkel och kan ställa
alla ”dumma” frågor.
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I forskargruppen omkring algbatteriet
finns, förutom kompetens inom nanoteknologi och cellulosafarmaci, också Leif Nyholm som är professor i materialkemi.
I september förra året publicerades gruppens fynd i tidskriften Nano Letters. Och

Cellulosan hos algen grönslick har en
speciell nanostruktur med mycket stor
yta.

intresset både från media och från företag
visade sig vara enormt.
– I början var det störtjobbigt. Jag gav
mellan två- och trehundra intervjuer, och
mina kollegor säkert lika många. Aldrig mer
att vi skickar ut ett pressmeddelande, tänkte
vi. Det körde helt slut på oss. Men tittar vi
i backspegeln idag har uppmärksamheten
ställt oss i en position vi inte haft annars.
Vi har kunnat sitta still i båten och sålla
bland företag. Många av dem som kontaktat oss hade vi inte hittat själva, säger Maria
Strømme.
Batterier i gardinerna?
Nu har gruppen hittat två svenska företag
som man kommer att samarbeta med. Och
forskningen pågår fortfarande. Mycket kan
förbättras, till exempel hur man förhindrar
att batteriet självurladdar. Fyra handplockade doktorander jobbar för fullt i labbet.
Forskarna arbetar också med att skapa
en process kring hur batteriet ska produceras. En första produkt borde finnas på
marknaden inom fyra till fem år, uppskattar
Maria Strømme. Frågan är var vi kommer
att hitta algbatteriet.
– Min förhoppning är inte att det ska ersätta andra typer av batterier, utan att det
ska öppna upp för nya applikationer. Kanske energilagring i bildörrars isolering eller
i tyger. n

Så fungerar algbatteriet
Cellulosan hos grönalgen Cladophora
(grönslick) har en speciell nanostruktur med
mycket stor yta. Genom att belägga den med
ett 50 nanometer tunt lager av den ledande
polymeren polypyrrole har forskargruppen
lyckats göra ett batteri som är mycket lätt,
samtidigt som det har kort uppladdningstid.
Det tar bara tio sekunder att ladda det fullt,
ungefär hundra gånger snabbare än det går
att ladda något annat batteri idag.
Poängen med cellulosakompositens stora
yta är att den kan lagra många joner som ger
stor uppladdningskapacitet, 600 milliampere
per kvadratcentimeter. Efter hundra laddningar har det bara förlorat sex procent av
sin kapacitet. Som elektrolyt används vanligt
saltvatten. Batteriet är lätt och förhoppningsvis billigt att tillverka, samtidigt som det är
miljövänligt.

Världens största vågkraftspark kan snart bli verklighet utanför
Smögen på västkusten. Vågkraften bygger på en helt unik energiteknik, som har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet
och som är anpassad till vågornas långsamma rörelser.

PÅ VÄG MOT

kommersiell
vågkraft
TEXT: JOHANNA BLOMQVIST
ILLUSTRATION: CENTRUM FÖR FÖRNYBAR ELENERGIOMVANDLING

BAKOM PROJEKTET står företaget Seabased Industry AB och energibolaget Fortum,
med stöd från Energimyndigheten. Syftet
är att, när alla tillstånd är klara, bygga ett
fullskaligt demonstrationsprojekt där vågkraftstekniken sedan kan vidareutvecklas
och verifieras kommersiellt. I anläggningen
ska drygt 400 aggregat kopplas samman
och ge en effekt på 10 MW. Vågkraftsparken blir därmed den största hittills i sitt slag
i världen.
– Det är roligt att se att vår forskning
lett fram till en teknik som nu får chansen att visa sig kommersiellt gångbar. Vi
ser också möjligheter att ytterligare förfina
tekniken, så vår forskning fortsätter. Vi tittar även på samhällsvetenskapliga aspekter
och miljöaspekter av tekniken, säger Mats
Leijon, professor och ledare för Centrum
för förnybar elenergiomvandling vid Uppsala universitet samt en av två forskare som
grundade det ursprungliga innovations- och
patentbolaget Seabased 2001.

Flytande bojar genererar el
Det speciella med vågkraftverket är att det
drivs av en linjärgenerator, vid vilken en boj
är fäst med en lina. En vanlig generator omvandlar rotationsenergi till el och behöver
snurra över tusen varv i minuten för att vara
effektiv, men linjärgeneratorn kan direktVågkraftverket drivs av en linjärgenerator, vid vilken en boj är fäst
med en lina.

omvandla el av de långsamma rörelser som
bildas då bojen guppar upp och ner på vågorna.
Tekniken har först testats i universitetets
experimentanläggning utanför Lysekil, med
stöd från bland annat flera energiföretag,
och sedan vidareutvecklats av Seabased.
– Systemet är billigt, robust, mycket miljövänligt och klarar de stora påfrestningar
som uppstår till havs, berättar Jan Sundberg, koordinator för Lysekilsprojektet vid
universitetet.
Energi till hela Nordeuropa
Nu vill Fortum använda tekniken för att
utvidga sin gröna elproduktion med en
kommersiell vågkraftpark. Förhoppningen
är att det ska bli den första storskaliga vågkraftsparken i världen som levererar el till
privatpersoner.

BILLIGT, ROBUST
OCH MYCKET
MILJÖVÄNLIGT
– Man beräknar att svensk vågkraft skulle kunna stå för ungefär tio procent av Sveriges energiförbrukning, men längs Atlantkusten är förutsättningarna mycket bättre.
Om det byggdes vågkraftparker längs den
norska kusten skulle vi kunna tillgodose en
betydande del av Nordeuropas elenergibehov, säger Jan Sundberg. n
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Rätt prover i vården
kan ge fler våldtäktsdomar

Dansk-svensk
akademi för
läkemedelsforskning

FOTO: BODIL RUDBERG

EN UNIK PLATTFORM för samarbete kring
doktorandutbildning inom läkemedelsområdet har etablerats av universiteten i Uppsala, Lund och Köpenhamn samt Danmarks
tekniska universitet. Syftet är att samla resurserna för kunskapsutveckling inom utbildning, forskning och kommersialisering.
– Detta är första gången ett så komplett
samarbete etableras mellan två länder, och
det inom ett väldigt viktigt och tydligt avgränsat forskningsområde, säger Lennart
Dencker, professor i toxikologi och vice
ordförande för vetenskapsområdet medicin
och farmaci vid Uppsala universitet.
De fyra lärosätena deltar med totalt elva
fakulteter som täcker hela läkemedelskedjan, från idé till färdig produkt. Den nya
plattformen Medicines Research Academy
(MRA) ska stimulera utvecklingen genom
att underlätta kunskapsutbyte, både mellan
universitet och mellan offentlig och privat
verksamhet. n

Från och med i höst ska alla sexualbrottsoffer som söker vård erbjudas
en komplett spårsäkringsundersökning.

Hälso- och sjukvården ska bli bättre på att bemöta offer för
sexualbrott och ta vara på bevismaterial. Det är syftet med den
nationella handlingsprogram som tagits fram av Nationellt
centrum för kvinnofrid (NCK).
– I DAG VARIERAR läkarnas kunskaper om

sexualbrott mycket. Målet är att alla kvinnor och män som utsatts ska tas om hand
på ett likvärdigt och professionellt sätt,
oavsett var i landet de är och vilken läkare
de möter, säger Gun Heimer, professor och
föreståndare för NCK.
Handlingsprogrammet som tagits fram
på uppdrag av regeringen består av en
handbok, en guide med konkreta anvisningar för spårsäkring och undersökning av både
kvinnor och män samt en instruktionsvideo.
I samarbete med Statens kriminaltekniska
laboratorium har NCK också förbättrat den
spårsäkringssats som används vid undersökningarna. Under fjolåret har handlingsprogrammet testats på fem sjukhus, och i höst
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införs de nya rutinerna i hela landet.
– Resultaten från pilotprojektet har varit
positiva, berättar Gun Heimer.
En viktig förbättring är att alla sexualbrottsoffer som söker vård nu ska erbjudas
en komplett spårsäkringsundersökning. Tidigare har en sådan inte alltid gjorts om fallet inte har anmälts till polisen. Om patienterna senare valt att anmäla har viktiga spår
efter övergreppet därför gått förlorade.
– Det är en dubbel utmaning för hälsooch sjukvården i mötet med sexualbrottsoffer att både kunna erbjuda god vård och
tillgodose patientens rättsliga behov, säger
Gun Heimer. n
JOHANNA BLOMQVIST

Etiska utmaningar
kräver samarbete
HUR HANTERAR VI de etiska utmaningar
som till exempel stamcellsforskningen ställer oss inför? Hur prioriterar vi begränsade
resurser inom hälso- och sjukvården? Svaren på svåra frågor som dessa kommer att
sökas i ett nytt samarbete mellan Centrum
för forsknings- och bioetik (CRB) vid Uppsala universitet och The Policy, Ethics and
Life Sciences Research Centre (PEALS)
vid universitetet i Newcastle.
– Våra forskningsprofiler kompletterar
varandra. PEALS har en stark sociologisk
kompetens och är duktiga på empirisk etik.
CRB har en styrka i etisk teori och filosofi,
säger Mats G. Hansson, professor och föreståndare för CRB.
– Det här är en spännande utveckling.
Det finns redan värdefulla och produktiva
samarbeten på plats. Att formalisera vår
samverkan säkrar det arbetet och ser till
att samarbetet fortsätter växa, säger Janice
McLaughlin, verksamhetschef för PEALS.
n

Världens enda bevarade skelett av dinosaurien Euhelopus zdansky
finns på Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet, men numera finns
även en kopia av den på Japans största dinosauriemuseum. Japanerna
tillbringade några intensiva månader i Uppsala med att gjuta av
skelettet, ett minst sagt småpetigt arbete.

Uppsaladinosaurie
kopierades av japaner
TEXT: JOHANNA BLOMQVIST • FOTO: TOMMY WESTBERG • ILLUSTRATION: JAN OVE EBBESTAD

– EUHELOPUS ZDANSKY tillhör en mycket

sällsynt grupp långhalsade asiatiska dinosaurier. Förutom att vårt exemplar är det
enda i hela världen är det också oerhört
komplett. 60 till 70 procent av skelettet
finns bevarat, vilket är väldigt mycket i de
här sammanhangen, berättar intendent Jan
Ove Ebbestad på Evolutionsmuseet som
leder avgjutningsprojektet för Uppsala universitets del.
En kopia till Uppsala
Att ha tillgång till bevarade skelett från flera
sorters dinosaurier är viktigt för att forskarna ska kunna förstå gruppens utveckling.
Internationella forskare besöker regelbundet Evolutionsmuseet för att studera det
unika skelettet, och hösten 2009 hörde en
representant från Fukui Prefectural Dinosaur Museum i Japan av sig.
– Fukuimuseet har som mål att vara Asiens främsta dinosauriemuseum. De vill ha
det bästa materialet i världen eller avgjutningar av det, berättar Jan Ove Ebbestad.

Under vintern och våren har ett japanskt
och ett svenskt företag arbetat med att
framställa två kopior av skelettet i naturlig
storlek. Något liknande projekt har aldrig
genomförts i Sverige. Benbitarna preparerades först med speciallim för att bli mer
tåliga, och penslades därefter med ett lövtunt lager silikon för att skapa en form. I
dessa formar gjordes sedan själva kopiorna
i polyetylenplast. Den första kopian står nu
klar på Fukuimuseet och den andra kommer, när den väl är klar, att finnas på Uppsala universitet.
– Kopian kommer att vara mycket tåligare än originalet. Vi kommer att kunna ta
isär delar, till exempel på guidade visningar,
och enkelt flytta på skelettet, säger Jan Ove
Ebbestad.
Största samlingen utanför Kina
Euhelopus zdansky tillhör de så kallad långhalsarna eller sauropoderna och levde för
mellan 112 och 130 miljoner år sedan i
nordöstra Kina.

Medarbetare från det japanska
företaget Kyoto Kagaku Co tillbringade flera månader på Evolutionsmuseet med att gjuta av
det unika dinosaurieskelettet.

Skelettet på Evolutionsmuseet består av
ben från två olika djur och kom till Uppsala
redan på 1920-talet. Den svenska geologen
Johan Gunnar Andersson arbetade som
rådgivare i gruvfrågor för den kinesiska regeringen och upptäckte rika fossillager som
ingen tidigare hade studerat. Som tack för
sitt arbete för den kinesiska regeringen fick
han tillåtelse att gräva ut områdena och
gjorde ett avtal med sin gode vän Carl Wiman, professor i paleontologi vid Uppsala
universitet, om att skicka dit materialet.
Geologen Otto Zdansky åkte från Uppsala till Kina för att hjälpa till med utgrävningarna och hittade bland annat den dinosaurie som döptes till Euhelopus zdansky,
”Zdanskys äkta träskfot”.
Resultatet av utgrävningarna blev att
Uppsala universitet idag har den största och
finaste samlingen fossila ryggradsdjur utanför Kina.
– Euhelopus-skelettet är ett av många
fullständigt världsunika föremål i våra samlingar, säger Mats Erikfsson, tf föreståndare
för Evolutionsmuseet. n

Euhelopus zdansky
Grupp: sauropoder (titanosauriformes)
Fyndplats: nordöstra Kina
Tidsperiod: 112 till 130 miljoner år sedan
Längd: 10 till 12 meter
Höjd: 2,5 meter vid bakre höften
Vikt: osäkert, mellan 5 och 10 ton
Föda: växter
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Energiforskningen tar plats
i världens största innovationsfabrik

Retorikstudier
i Almedalen
Vad säger politikerna egentligen?
Vilka grepp använder de för att
föra fram sitt budskap? Under
årets politikervecka i Almedalen
ges en kurs i retorik, där studier
av partiledarnas tal ingår i kursupplägget.

Uppsala universitet får en nyckelroll när EU storsatsar strategiskt på
ett institut för innovation och teknologi inom energiområdet. Tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, ABB och Vattenfall utgör
Uppsala en av sex regioner i Europa som i ett unikt partnerskap
mellan industri och akademi tar itu med framtidens energiförsörjning.
TEXT: ANNELI WAARA • FOTO: STAFFAN CLAESSON • GRAFIK: KIC INNOENERGY

InnoEnergy samlar för första gången Europas absolut bästa universitet och företag
på energiområdet sin kompetens i ett gemensamt bolag för att skapa nya företag
och produkter. Det handlar om den största
satsningen någonsin, fullt utbyggd på miljardnivå. Uppdraget är en bekräftelse på att
Uppsala–Stockholmsregionen är ledande
inom hållbara energisystem och energiutveckling.
– Den vetenskapliga kunskapen har vi redan, nu ska vi omsätta den i direkt nytta för
samhället, säger professor Håkan Engqvist,
som koordinerar uppsaladelen av arbetet.
Han koordinerade även det prestigefyllda uppdraget Uppsala universitet fick 2007
att genomföra ett pilotprojekt inför denna
satsning från EU.
KIC InnoEnergy är ett av några specialiserade europeiska institut som ska bli modell för hur EU vill jobba för att forskning,
utbildning och innovationer i nära samver-

kan ska leda till tillväxt och lösningar på
stora utmaningar för samhället. KIC InnoEnergy tar ett helhetsgrepp om hela energikedjan – från källa via lagring och nät ut till
konsumenterna. Världen behöver all den
innovationskraft som finns för att skapa nya
hållbara energisystem. Uppsala universitet
får huvudansvar för området elektrisk energilagring, där man idag är världsledande.
Världens största innovationsfabrik
Det handlar alltså om ett mycket viktigt
uppdrag att leda innovationsarbetet inom
energiområdet i Europa, men också om att
kunna konkurrera affärsmässigt med USA.
Den nya modellen ska skapa nya jobb och
företag, välstånd och spännande karriärmöjligheter.
– Det här blir världens största innovationsfabrik inom energi, och vi vet att

KIC InnoEnergy
EINDHOVEN–LEUVEN

STOCKHOLM–UPPSALA

Intelligenta och energisnåla
byggnader och städer.

Intelligenta eldistributionssystem
och lagring av elenergi

BARCELONA

KRAKOW

Förnybar energi

Miljövänlig kolenergiteknik

GRENOBLE

KARLSRUHE

Hållbar kärnkraft i samspel
med förnybar energi

Kemiska drivmedel
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– Den vetenskapliga kunskapen har vi redan,
nu ska vi omsätta den i direkt nytta för
samhället

Här kan polisen få
kunskap med bredd

FOTO: MATTON

I DEN EUROPEISKA storsatsningen KIC

DEN NYA KURSEN som ges samarbete mel-

HÅKAN ENGQVIST

många vill vara med på tåget, säger Håkan
Engqvist.
Att skapa denna gigantiska organisation
– med ett nära samarbete mellan företag
och akademi, mellan Sverige och Europa,
och med en rejäl finansieringsbas att bygga
på – är något helt nytt och oprövat. Ett jättelikt innovationsföretag.
KIC InnoEnergy invigs i Sverige i slutet
av maj 2010 och i Europa i juli. Planeringen
av den första forskarskolan och de första
innovationsprojekten är i full gång.
– Jag tror på detta. Sverige är trots allt ett
litet land. För att verkligen lyckas måste vi
jobba tillsammans inom Europa, säger Håkan Engqvist.
Övriga samarbetspartners i KIC InnoEnergy är Karlsruhe, Krakow, Barcelona,
Grenoble och Eindhoven–Leuven. n
European Institute of Technology
EIT är en av EU:s viktigaste satsningar för
att utveckla en ny form av samverkan mellan
aktörer från olika EU-länder inom kunskapstriangeln forskning, utbildning och innovation. Avsikten är att instituten ska stärka några
av EU:s nyckelområden. Verksamheten är
tänkt att bedrivas inom sex till åtta så kallade
KIC (knowledge and innovation communities), där EU:s bästa forskargrupper samverkar
med andra ledande aktörer.

Att utreda brott kräver kunskap inom en rad olika områden. Vid
Uppsala universitet finns hela bredden – med experter inom bland
annat DNA-analys, straffrätt, sociologi, genusvetenskap och IT.
VID KONFERENSEN Polisforskning pågår i
mars deltog 240 yrkesverksamma inom polis och rättsväsende. Konferensen arrangerades av nya Centrum för polisforskning
vid Uppsala universitet.
– Man fick verkligen känslan av hela
bredden av ämnesområden som berör vår
vardag som poliser. I det dagliga polisarbetet tänker vi inte alltid på det, säger Marie
Johansson-Meinke på Rikspolisstyrelsen.
Hon ser en stor vinst med det nya centrumet och det är att teoretiker och praktiker närmar sig varandra – vilket kan leda till
större förståelse och mer kunskap på bägge
håll.
– Jag hoppas att vi genom det täta samarbetet ska få närmare och större tillgång till
nya forskningsresultat. Inom polisen brukar
vi ta till oss nya resultat och nya metoder,
men det kan ta lång tid innan de når ut.
På konferensen presenterades till exempel hur man genom DNA-analys kan
skaffa fram säkra bevis. En av experterna

på området är Marie Allen, som har hållit
på med forskning och rutinanalyser på polisens uppdrag sedan början av 1990-talet.
– Forskningen har gått väldigt snabbt
framåt de senaste åren. I takt med att tekniken har utvecklats har efterfrågan på analyser växt, berättar hon.
Numera finns ett masterprogram i forensisk vetenskap, där studenterna lär sig
de allra senaste analysmetoderna av spår på
brottsplatsen.
Vid Uppsala universitet finns också
forskning om polisjuridik, hedersrelaterat
våld, drogberoende, hatbrott och mycket
annat som är användbart för poliser.
Centrum för polisforskning samlar all
denna forskning under ett paraply. De ska
bedriva och samordna forskning, ordna seminarier, ta emot gästforskare samt arbeta
med kursutveckling och vidareutbildning.
n
ANNICA HULTH

lan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet innehåller bland annat ”fältstudier”
under politikerveckan i Almedalen.
För studenterna blir det ett unikt tillfälle
att studera retorik – eller ”konsten att övertyga”.
– Det ska bli mycket spännande. Eftersom det är valår kan man tänka sig att det
blir intensiva tal och debatter. Det är ju
mycket som står på spel, säger Sofi Qvarnström.
Hon är lärare vid litteraturvetenskapliga
institutionen i Uppsala och ska undervisa
på kursen tillsammans med professor Lars
Burman.
Kursen ges under fem veckor och kräver inga särskilda förkunskaper. Först får
studenterna lära sig grunderna i retorik och
läsa in litteraturen. Under Almedalsveckan
får de sedan lyssna på politikernas tal och
analysera den politiska retoriken.
– Kopplingen till Almedalsveckan gör
den här kursen speciell och väldigt aktuell.
Som lärare känner jag att vi verkligen kan
tillföra något med en sådan här kurs, där
studenterna får komma ut på fältet. Det
blir så tydligt att retoriken spelar en viktig
roll i politiken, säger Sofi Qvarnström. n
ANNICA HULTH

Flera samarbeten med Gotland
Uppsala universitet och Högskolan på
Gotland har ett samverkansavtal. Andra
utbildningar som ordnas i samarbete är:
• Speldesign, en ny forskarskola har startats
• Lärarprogrammet, pedagogiskt arbete
med yngre barn
• Konstvetenskap, kurser på avancerad nivå
• Begreppshistoria, workshop för humanister
och samhällsvetare
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Historisk avhandling finns nu på nätet
Den första tryckta avhandlingen vid Uppsala universitet, från 1602,
går numera att hitta på nätet. Allt fler böcker, handskrifter och bilder
i universitetsbibliotekets samlingar görs tillgängliga på nätet.
I ETT TREÅRIGT PROJEKT samarbetar bib-

liotekarier, konservatorer och tekniker kring
hur bibliotekets samlingar ska digitaliseras
på bästa sätt.
– Syftet är att få ut så mycket som möjligt av vårt kulturarv på nätet, berättar Per
Cullhed, konservator och chef för kulturarvsgruppen.
Biblioteket har bland annat sökt pengar
för att digitalisera alla svenska avhandlingar
från perioden 1602 till 1855. Totalt rör det
sig om nästan 20 000 avhandlingar. Den
allra äldsta finns redan ute på nätet, i publiceringssystemet Diva.
– När det gäller avhandlingar finns redan
plattformen där, men för bilder, handskrifter och andra böcker behöver vi bygga en
ny plattform. När vi väl har den färdig kom-

mer det att bli en ketchupeffekt, säger Per
Cullhed.
Biblioteket kommer att börja med att
digitalisera de texter som är mest lästa av
bibliotekets besökare.
– Till exempel har vi en samling av Copernicus skrifter som är väldigt eftertraktade och flitigt lästa i vår specialläsesal, säger
Per Cullhed.
En stor fördel med att få fler digitala läsare är förstås att slitaget minskar.
– Digitaliseringen handlar ju också om
att bevara dokumenten för framtiden. Det
är roligt att kopieringstekniken, som ju
är den allra äldsta tekniken för att bevara
böcker, har kommit tillbaka i modern tappning, säger Per Cullhed. n
ANNICA HULTH

FOTO: MATS BÄCKER

EFTER 2008 ÅRS publikframgång med föreställningen Tosca är det dags igen. Under
juni månad ges fyra föreställningar av Otello i universitetsaulan. Föreställningen regisseras av Wilhelm Carlsson, produceras av
Inger Friman och dirigeras av Stefan Karpe,
alla välbekanta från Tosca-projektet.
– Att sätta upp Tosca var oerhört givande för alla inblandade, såväl proffs som
studenter. Vi kände alla att vi måste göra ett
nytt operaprojekt, och Otello är en av de
bästa operor som skrivits. Att den inte spelas oftare beror förmodligen på att titelrollen är bland det mest krävande en tenor kan
sjunga, säger Stefan Karpe.
Giuseppe Verdis Otello uruppfördes på

Michael Weinius sjunger titelrollen
som Otello och Emma Vetter har
rollen som Desdemona.
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– mer än bara samlingar
TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: MARCUS MARCETIC, MARTIN CEIJE,
STAFFAN CLAESSON

Pampiga ceremonier i aulan,
kulturskatter i museer och bibliotek, men också nationsfester och
föreningsliv. Universitetets
kulturarv inbegriper mycket,
och vi har allt att vinna på att
vårda det, menar Lars Burman,
rektorsråd för kultur och
traditioner.
Den äldsta tryckta avhandlingen från
1602 skrevs av Elias Magni Rhalambius
och Sven Jonsson Moderus.

TELLO intar universitetsaulan
Den 12 juni
är det premiär för
Uppsala universitets
uppsättning av Otello.
– Det är en oerhört dramatisk
och spännande opera. Vi ser alla
fram emot att sätta tänderna i
denna makalösa musik, säger
Stefan Karpe, director musices
vid universitetet.

UNIVERSITETETS KULTURARV

La Scala i Milano 1887. Librettot är skrivet
av Arrigo Boito efter Shakespeares pjäs, där
kärlek, svartsjuka och etnicitet är centrala
teman. Detta är Verdis näst sista opera, ett
passionerat och blodigt kammarspel omgärdat av en fullödig orkestersats och magnifika körer.
I Uppsalaproduktionen, som utspelar
sig på 1940-talet, sjunger Michael Weinius
titelrollen som Otello. Övriga solister är
Emma Vetter (Desdemona) och Fredrik
Zetterström (Jago). Alla tre medverkade
även i Tosca. Övriga roller besätts med
sångare från Operahögskolan och körer i
Uppsala, och inom ramen för projektet har
dessutom en helt ny operakör bildats vid
universitetet. Som orkester fungerar Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala universitets egen symfoniorkester, grundad 1627.
n
JOHANNA BLOMQVIST

UPPSALA UNIVERSITET bär ett stort an-

svar för sina unika historiska samlingar. Här
finns till exempel en av landets största naturvetenskapliga samlingar vid Evolutionsmuseet, konstsamlingen med 4 000 objekt,
och en av landets största samlingar av äldre
tryckta skrifter.
Kulturarvet kostar 65 miljoner kronor
per år och en stor del av kostnaden är hyror.
Men det lönar sig, menar Lars Burman.
– Det ger värden tillbaka som vi ibland
glömmer. Historien, kulturen och de stora
samlingarna ger prestige och väcker fascination, som vi har nytta av till exempel i
studentrekryteringen. Kulturarvet gör universitetet attraktivt att studera, arbeta och
forska vid.
Förenar nytt och gammalt
Lars Burman jämför Uppsala universitet
med anrika Cambridge University i England – ett gammalt och framgångsrikt universitet som har lyckats förena det nya med
det gamla. På universitetsområdet finns
moderna, funktionella byggnader sida vid
sida med medeltida byggnadsmonument.
– Vid Uppsala universitet är det inte lika
självklart hur vi förhåller oss till historien.
I en gammal organisation finns en historia
och ett arv som har format vår identitet.
Det är viktigt att vi inte tappar minnet, säger han.
I universitetets historia finns förstås
också dåliga minnen. Ett exempel är Bollhusmötet 1939 där studenter röstade nej
till att ta emot judiska läkare. Ett annat är
institutet för rasbiologi som inrättades i
Uppsala 1921.
– Att vårda sin historia innebär också
en kritisk medvetenhet. Det tvingar oss till
kritisk reflektion vilket är lärorikt, samtidigt

Konstsamlingar, studentliv och
operasatsningar. Allt är en del
av universitetets kulturarv.

– Att vårda sin historia innebär också en
kritisk medvetenhet. Det tvingar oss till
kritisk reflektion vilket är lärorikt
LARS BURMAN

som vi också kan känna stolthet inför historiska gestalter som Linné och universitetets
nobelpristagare, säger Lars Burman.
Satsar på grundutbildningen
Gemensamt för flera äldre, framgångsrika
universitet är hållningen ”tradition och
förnyelse”. En annan likhet är att många
av dem satsar stort på grundutbildningen.
Även vid Uppsala universitet finns ett rikt
nations- och studentliv.
– Många studenter har kommit hit för
att det är en speciell stad, för prestigen och
studentlivet. De känner en glädje över kulturmiljön, säger Lars Burman.
Det är till exempel inte alla universitet
som kan erbjuda operaföreställningar. För
två år sedan satte universitetet upp operan
Tosca i samarbete med kommunen och näringslivet. I juni 2010 är det dags igen med
Otello.
– Symboliskt är det viktigt att visa att det
här är något som ett universitet kan få till,
med de resurser som finns – en aula, körer,
en symfoniorkester. Det är en manifestation
av universitetets kraft, i samarbete med dess
vänner, säger Lars Burman.
Han skulle gärna se fler sådana satsningar.
– Det som har hög kvalitet, det överraskande och nya är sådant som vi gärna ska
göra, samtidigt som vi ska ta ansvar för det
förflutna. n
Läs mer:
Att förvalta sitt pund. Om kulturarv och
kulturarvsstrategier vid Uppsala universitet
kan beställas på:
http://www.uu.se/infomaterial
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För tio år sedan forskade Tobias Krantz (FP) om politik vid
Uppsala universitet, nu befinner han sig mitt uppe i den. Han är
högskole- och forskningsministern som uppskattar kritiskt tänkande, vill
göra svenska lärosäten mer självständiga och gillar att köpa slipsar.

Doktoranden som blev forskningsminister
TEXT: JOHANNA BLOMQVIST
FOTO: CECILIA MELLBERG

DU HAR LÄST statskunskap i Uppsala och

doktorerade också här 2002. Vad har du
för minnen från den tiden?
Jag har mycket positiva minnen från
föreningsliv och fester, och många vänner
som jag fortfarande har kontakt med. Studietiden handlar inte bara om att studera,
jag tycker man också ska utnyttja chansen
att utvecklas som person och skaffa sig ett
nätverk. Det är en del av bildningen i livet,
och den biten tycker jag är väldigt bra i
Uppsala.
Hade du någon favoritföreläsare ?
Det fanns flera starka personligheter på
statsvetenskapliga institutionen. Leif Lewin
naturligtvis, och Olof Petersson som fortfarande var där då. Det fanns en uttalad tanke
om att professorerna skulle föreläsa också
för oss på A-kursen, och vi tyckte det var
fantastiskt kul att man satsade på undervisningen på det sättet.
Gamla kolleger till dig har berättat att
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du var väldigt mycket politiker redan som
doktorand. Hur mycket av forskaridentiteten har du kvar nu som politiker?
Jag har haft mycket nytta av mina forskningsstudier, framför allt forskningens sätt
att ifrågasätta och tänka kritiskt. Det handlar om att, när man hör en sak, fråga sig om
det kanske är precis tvärtom. Jag tycker det
är viktigt att våga testa nya ståndpunkter,
även om man kanske inte håller med om
allt. Det förhållningssättet kände jag att det
fanns mycket av i Uppsala, både i forskningen och bland studenterna.
Funderade du någonsin på att fortsätta
forska?
När jag disputerade jobbade jag redan
för Folkpartiet, och just då kände jag att det
var dags att göra något annat. Men jag har
aldrig helt släppt tanken på att någon gång
återvända till det akademiska livet.
Vad betyder det att du som högskoleoch forskningsminister själv har en doktorsexamen?
Det viktigaste för att lyckas som minister är att ha en vision, men jag tror inte att
min bakgrund är till nackdel. Jag har suttit
i fikarummet på institutionen och vet vad
man brukar prata om, och jag har många
vänner i den akademiska världen.
Vilka är de största utmaningarna för
svenska universitet de närmaste åren?
Den globala utvecklingen. Asien rycker
fram kraftigt och vi måste anta utmaningen. Vi måste satsa och bli bättre längs hela
linjen, från grundutbildning till spetsforskning.
Vilka frågor vill du framför allt jobba
med om du sitter kvar som minister efter
valet?
Kvaliteten på grundutbildningen, antalet
lärarledda timmar behöver ökas framför allt
inom humaniora och samhällsvetenskap.
Och ökad självständighet för universiteten,
det är inte rimligt att så mycket detaljstyrs

av utbildningsdepartementet, regeringen
och riksdagen.
Hur många universitet och högskolor
tror du det finns i Sverige om tio år?
Det vill jag inte spekulera i. Staten ska
sätta tydliga kvalitetskriterier för forskning
och utbildning, men vad det leder till när
det gäller antalet lärosäten har jag inte så
mycket synpunkter på. Varje universitet
och högskola måste göra sin egen omvärldsanalys och själv bedöma sina styrkor. Jag
tror vi kommer att få se mer specialisering,
den utvecklingen syns redan nu både i Sverige och internationellt.
Vilka är de största utmaningarna för
Uppsala universitet?
Uppsala har ett mycket bra utgångsläge,
med stor bredd och hög kvalitet i utbildning och forskning. Det är ett välrenommerat universitet som det talas med stor respekt om både i Sverige och utomlands. Det
gäller att bygga vidare på det klassiska arvet
och med det som grund förnya sin verksamhet för att fortsätta vara ett universitet
i tiden. Min uppfattning är att det också är
universitetsledningens ambition, och alla
förutsättningar finns ju.
Till sist, jag har hört ryktas att du gillar
slipsar? Det sägs att du som doktorand var
den ende på institutionen som alltid bar
slips, gärna färggranna sådana för att pigga
upp folk.
Ja, det är nog riktigt. Jag tycker det är
trevligt med slips, det är en av få detaljer
man kan variera som man. Annars gillar jag
inte att köpa kläder, men slipsar är riktigt
kul att köpa. Fast de är inte så färggranna
längre, jag har nog bytt stil lite grann. Det
har med rollen att göra, man måste ju vara
lite striktare nu. Men lite färg har jag fortfarande, idag har jag ju rosa skjorta.
Hur ser din favoritslips ut?
Jag bryr mig inte alls om märken, men
jag är rätt förtjust i röda slipsar. n

Jag har haft mycket nytta av mina
forskningsstudier, framför allt
forskningens sätt att ifrågasätta
och tänka kritiskt.

Namn: Tobias Krantz
Ålder: 39
Familj: Fru, en femåring och en bebis på gång.
Utbildning: Fil dr i statskunskap vid Uppsala
universitet. Doktorerade på avhandlingen
Makten över regionen – en idékritisk studie av
svensk regiondebatt 1963–1996.
På fritiden: Umgås med familjen, släkt och
vänner, läser och går på bio.
Dold talang: Jag är rätt bra på att grilla.
Favoritnation: Jag var medlem i Smålands
nation, men Norrlands och Gotlands hade
väldigt trevliga pubar. Och GH hade bra mat.
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sala universitet. Det nyinrättade priset delades ut på Årets student- & alumndag.
Peter Englund får utmärkelsen ”för sin
skärpa och sälta i tanke och ord; för sin vilja
och förmåga att ständigt påminna sina läsare och åhörare om historiens innebörder
och dess dialoger med vår egen tid; för att
på sin egen resa genom förflutenhetens och
samtidens landskap ha förblivit en god vän
till Uppsala universitet”.
Pristagaren utses av rektor, efter förslag
från universitetets alumnföreningar och fakulteter. n

VARIFRÅN KOMMER egentligen myterna
om Dracula? I boken Dracula och hans arv
– myt, fakta, fiktion presenterar Anders Kaliff, professor i arkeologi med inriktning på
begravningsriter, nya rön om den verkliga
bakgrunden till Bram Stokers roman.
Många har menat att förebilden till Dracula var den grymme rumänske 1400-talsfursten Vlad Dracula. Men enligt Anders
Kaliffs teori var förebilden en sentida ättling
till denne, som levde under andra hälften av
1600-talet. Han ansågs vara en vampyr redan då han levde.
– På 1700-talet fanns en verklig, fruktansvärd rädsla för vampyrer. Idag finns det
snarare en fascination för vampyren som
visserligen är fördömd men samtidigt evigt
ung. Det finns erotiska undertoner i vampyrmyten, där blodsugandet påminner om
kärleksakten. Samtidigt finns det en stark
koppling till den kristna tron och nattvarden, säger Anders Kaliff. n

UPPSALA UNIVERSITET deltar i världsut-

Eva Hamilton läste internationell
ekonomi i Uppsala

i Argentina åkte han till Sverige för att
studera vid Uppsala universitet. När han
doktorerade 1913 blev han den första argentinaren med en examen i geologi. Han
återvände sedan till Argentina, där han gifte
sig med svenskan Elna W. Klingström. De
fick tillsammans nio barn.
Filmen beräknas vara klar i slutet av
2010. n

ställningen EXPO 2010 i Shanghai. Den
10 juni finns forskare på plats i den svenska
paviljongen för att berätta om forskning
kring smarta fönster och förnybar energi,
dessutom presenteras det nya Energihuset
i Uppsala.
Den 12 juni ordnas en alumndag dit
alla alumner vid Uppsala universitet är välkomna. På programmet står bland annat
information från universitetet och föredrag
av alumner.
– Besökarna kommer också att få höra
om hur universitetet verkar i Kina och hur
man ser på framtiden, till exempel när det
gäller studieavgifter, berättar alumnkoordinator Therez Olsson.
Befinner du dig i Shanghai i juni och vill
ha en inbjudan till alumndagen, eller känner du någon annan som gör det? Hör i så
fall av dig till Therez Olsson på adressen
therez.olsson@uadm.uu.se. n
Har du läst eller jobbat vid Uppsala
universitet? Vi vill gärna hålla kontakten med
dig! Gå med i Alumnnätverket, så får du regelbundet veta vad som händer i Uppsala och kan
dessutom leta upp gamla bekanta. Du får också
bland annat Nya horisonter hemskickad.
Läs mer på www.uu.se/alumn eller kontakta
alumnenheten på alumn@uadm.uu.se

Marianne Andersson, Akademistallets inspektor som kom med idén att göra en
kopia av tavlan, med hästen Zamora. I bakgrunden Drottning Kristina till häst.

Konst i hästväg
I AKADEMISTALLET vid Uppsala universi-

tet kan hästarna numera beundra konstverket Drottning Kristina till häst. Den 3 x 3
meter stora tavlan är en kopia av Sébastien
Bourdons målning från 1653, tryckt på inplastat och extra slitstarkt canvastyg. I universitetets konstsamlingar finns också en
kopia av målningen, denna från 1913.

– Jag tycker att det är en värdig plats
för det här konstverket. Akademistallet
har ju en lång och anrik historia med rötter i 1600-talet, säger universitetsantikvarie
Margareta Nisser Dalman.
Akademistallet grundades 1663 och är
världens näst äldsta ridskola, efter Spanska
ridskolan i Wien. n

Hedersdoktor på nobelbesök

52 bidrag till
en bättre värld
VID UPPSALA UNIVERSITET pågår forskning inom en mängd olika områden som
hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör
världen bättre och livet enklare för många
människor. Under 2010 gläntar universitetet på dörren till denna enorma forskningsrikedom, och presenterar varje vecka ett
nytt exempel på vad forskares nyfikenhet
och upptäckarglädje kan resultera i.
Läs om världsledande forskning vid universitetets alla fakulteter, historiska genombrott och pågående projekt: www.uu.se. n

ELINOR OSTROM, som tillsammans med
Oliver E. Williamson tilldelades Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred
Nobels minne, är välbekant med Uppsala
universitet. I samband med Linnéjubileet
2007 utsågs hon till hedersdoktor till Linnés minne, och innan dess var hon den
första kvinnan att få Skytteanska priset, ett
av de största och mest prestigefyllda prisen
inom samhällsvetenskaperna, år 1999.
– Jag tycker väldigt bra om Uppsala och
har fina minnen från mina tidigare besök.
Människorna är underbara och det uppstår
alltid bra diskussioner, sa hon då hon besökte universitetet i samband med nobelveckan i Stockholm.
Att nobelpriset knappast kommer att
underlätta forskningsarbetet har hon redan
märkt av.
– Det kommer att bli svårare att få tid
att forska, eftersom folk vill att jag ska göra
en massa andra saker som tar tid från forsk-

ningen. Så jag försöker avsätta tid för mina
doktorander och egna projekt.
Elinor Ostrom fick priset för sina teorier om hur allmänningar ska styras. Hon är
skeptisk till både statlig kontroll och privatisering, och hävdar istället att förändringen
måste växa fram inifrån. n
JOHANNA BLOMQVIST

FOTO: PELLE JOHANSSON/UNT

PETER ENGLUND är Årets alumn vid Upp-

Träffa universitetet
i Shanghai

Dokumentärfilm om
Argentinas första geolog
DEN ARGENTINSKE FILMAREN Patricio
Cummins ska göra en dokumentär om
uppsaladoktoranden Alférez Sobral. Han
föddes 1880 i Argentina och deltog 1901–
1903 i svensken doktor Otto Nordenskjölds
polarexpedition i Antarktis, där de blev fast
under två år.
Efter det bestämde sig Sobral för att
ändra yrkesbana, och eftersom geologistudier inte gick att förena med militäryrket

Årets alumn

Verklighetens
greve Dracula
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HANS VESTBERG är sedan den 1 januari
Ericssons nye VD och kan även stoltsera
med en ekonomexamen från Uppsala universitet.
EVA HAMILTON, vd för SVT, utsågs till
Årets Ledare och även till Årets Medieperson 2009. Vid Uppsala universitet läste hon
internationell ekonomi.
PATRIK EDSPARR, VD för företaget Citadel som globalt genomför 600 000 aktieaffärer dagligen, omskrivs i medier som
Sveriges aktiegeni. Han har en fil. kand.
med inriktning mot ryska.
ANETTE NORBERG är mest känd för sina
curlingkunskaper, som gett Sverige OS-guld
både i Turin och nu senast i Vancouver. Till
vardags arbetar hon som aktuarie och har
examen från matematikerlinjen. n

FOTO: CARL-JOHAN SÖDER/SVT

SVANTE PÄÄBO, mannen som gav inspiration till boken och filmen Jurassic Park,
analyserar nu DNA från en tidigare okänd
människoart. Han doktorerade i biologi och
har också varit gästforskare vid Uppsala
universitet.
INGA-KARI FRYKLUND har utsetts till
ny förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
Tidigare var hon Regionchef på Svenskt
Näringsliv. Hon studerade på linjen för
personal- och arbetslivsfrågor.
WENDELIN REICH har belönats med Pro
Futura V av Riksbankens Jubileumsfond
och kan nu ägna sig åt fri forskning under
fem år. Vid Uppsala universitet tog han en
doktorsexamen i sociologi.
ÅSA JOBS är VD på Jobs Handtryck AB.
Hon har en examen i företagsekonomi och
etablerar nu familjeföretaget på den japanska marknaden.
PAUL A. LEVINE har en filosofie doktorsexamen i historia. Tillsammans med Stéphane Bruchfeld, doktorand vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, tilldelades
han Martin H:son Holmdahl-stipendiet för
främjande av mänskliga fri- och rättigheter.
Deras bok … om detta må ni berätta har
precis utkommit i femte upplagan.
ANN-SOFIE DANIELSSON läste internationell ekonomi och arbetar idag på NCC.
Hon utsågs nyligen till Månadens CFO för
att hon lyckats manövrera företaget genom
krisen.
LINN BERGMAN är ny biträdande generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Vid Uppsala universitet läste hon juridik.

FOTO: CATO LEIN

Namn i media

Elinor Ostrom besökte Uppsala
universitet i samband med nobelfestligheterna i Stockholm.
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REKTOR ANDERS HALLBERG:

”Det är viktigt att hämta inspiration utifrån”

FOTO: STAFFAN CLAESSON

Vilka är de viktigaste frågorna som Uppsala universitet arbetar med just nu?
Vi har nyligen fått stora forskningsanslag i konkurrens med andra lärosäten, i
regeringens satsning på strategisk forskning
tilldelades Uppsala universitet över 500
miljoner kronor över en femårsperiod. Nu
gäller det att sätta medlen i arbete på ett
klokt sätt.
Utbildningen är ett annat område som
ligger i fokus, där är vårt mål att höja kvaliteten ytterligare. Vi har startat projektet
Kreativ utbildningsutveckling (KRUUT)
som ska fungera som ett stöd i utvecklingsarbetet.
Om du ser tillbaka på det här läsåret,
finns det något du är speciellt nöjd med?
Jag är mycket nöjd med Blåsenhus, vårt
nyaste campus som samlar forskning och
utbildning om människan och lärande. Det
är en plattform som skapar förutsättningar
för en mängd nya, spännande samarbeten
inom pedagogik, psykologi och utbildningsvetenskap.
Jag är också väldigt glad över att våra
ambitioner att skapa goda samarbeten med

universiteten i Stockholm har gett så bra resultat. Jag tänker till exempel på KIC InnoEnergy, den stora europeiska energisatsningen där Uppsala och KTH står i fokus, och
satsningen på storskalig biologisk forskning
i form av Science for Life Laboratory, där vi
samarbetar med Karolinska Institutet, KTH
och Stockholms universitet.
Finns det några arbetsområden som du
personligen brinner extra mycket för?
Internationaliseringen är ett sådant område. Där arbetar vi för närvarande med
mycket fokus på EU-frågor. Det är viktigt
att hela tiden hämta inspiration utifrån,
därför förstärker vi våra internationella universitetsnätverk. Ett viktigt arbete är också
att identifiera intressanta forskare som vi
kan rekrytera för att komplettera våra egna
unga stjärnors kompetenser.
Även arbetsmiljöfrågor av alla de slag
engagerar mig mycket. En god arbetsmiljö
är en förutsättning för att kunna skapa kreativa miljöer. Människor som mår bra på sin
arbetsplats kan uträtta under. n
JOHANNA BLOMQVIST

Jag är mycket nöjd med Blåsenhus, vårt
nyaste campus som samlar forskning och
utbildning om människan och lärande.
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