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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: JOHANNES BORGEGÅRD
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Uppsala universitet

HJÄRNAN ÄR DU. Så enkelt och så svårt.
I hjärnan finns alla dina minnen, hjärnan
styr dina rörelser och sinnen. I hjärnan finns
din glädje, din ilska och din kärlek. Vid
Uppsala universitet har hjärnforskningen
stor betydelse och går i rasande takt. Det
är inte längre fantasier och drömmar, inte
längre främmande eller skrämmande som
Frankensteins monster. Nya mediciner testas, proteiner kartläggs, beteenden studeras
och hur hjärnan påverkas av yttre händelser
kontrolleras. Hjärnan är i fokus.
I det här numret av Nya Horisonter vill
vi ge dig en inblick i en del av det arbete
som forskarna här vid Uppsala universitet
bedriver kring människans mest komplexa
organ. Hoppas att det stimulerar dina grå.

Samtidigt berättar vi om en del av den
forskning och utbildning som bedrivs inom
andra discipliner vid universitetet. För här
pågår en febril aktivitet året om sedan 533
år tillbaka. Men aldrig har vi varit så bra
som vi är nu. Aldrig har Uppsala universitets forskning varit viktigare. För så är det
med universitet. Vi utvecklas, lär och förbättrar – ständigt.
Det exemplar av Nya Horisonter som
du håller i din hand är bara ett litet utsnitt
av vad vi gör. Som du förstår finns det inte
möjlighet att berätta om allt på bara 40
sidor. Vår förhoppning är dock att du ska
stärkas i din kunskap om det viktigaste lärosätet i Norden och, inom många områden,
ett av de viktigaste i världen. n

Det är inte längre fantasier
och drömmar, inte längre
främmande eller skrämmande
som Frankensteins monster.
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Likt paparazzi tar de sig in och tar närgångna bilder på vad som händer
innerst inne i vår mest privata del – vår hjärna. Bilderna berättar om hur
våra hjärnceller arbetar och var i hjärnan vi tänker olika tankar. Men
vad vi tänker – det kan ingen se. I alla fall inte än.
TEXT: ANNBRITT RYMAN
FOTO: STAFFAN CLAESSON

UTVECKLINGEN inom hjärnforskningen
går snabbt. Med hjälp av magnetkamera
(MR) kan forskarna se längre och längre in

i hjärnans vindlingar och skilja ut det som
är sjukt från det som är friskt. Men inte
bara det. De kan även se vilka funktioner
olika delar av hjärnan har med så kallad
funktionell magnetresonanskamera (fMRI).
I kombination med positronemissionsdatortomografi (PET), med vilken man kan

studera ämnesomsättningen, skapar det nya
möjligheter för hjärnforskningen.
– Kombinationen av MR och PET är
oerhört spännande och kommer att ta oss
ytterligare steg på vägen till att förstå hur
hjärnan fungerar och hur vi kan bromsa,
lindra och förhoppningsvis även bota sjuk-

domar som depression, demens och hjärntumörer, säger Elna-Marie Larsson, professor i neuroradiologi och överläkare på
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Nu vill MR-forskarna i Uppsala skaffa en
maskin med möjlighet att göra avbildningar
med både MR och PET. Idag finns bara ett
fåtal sådana hybridmaskiner i världen.
– En MR/PET kamera skulle kunna ta
oss till den absoluta fronten i hjärnforskningen, säger Elna-Marie Larsson.
Insyn i hjärnan
Vad är det då för insyn i den mänskliga
hjärnans hemligheter som man kan få med
hjälp av dessa avancerade kameror?
– För det första kan vi se hur hjärnan ser
ut och hur den beter sig genom att studera

Vi kan inte säga vad en tanke är men
vi kan se spår av tankar när olika delar av
hjärnan kommunicerar med varandra.
anatomin, blodflöde och nervcellernas aktivitet. Det hjälper oss att skilja mellan sjukt
och friskt och talar också om för oss exakt
var det sjuka sitter så vi kan behandla patienten med mediciner eller kirurgi. Dessutom kan vi studera var i hjärnan olika
funktioner är lokaliserade.
När det gäller funktioner som språk,
känsel och minne är mycket kartlagt men
mycket är fortfarande outforskat. Exempelvis när det kommer till tankeprocesser.
– Vi kan inte säga vad en tanke är men

Magnetkamerabild (MR-bild) av hjärnan
som visar en förändring som sannolikt
är en elakartad tumör.

Elna-Marie Larsson, professor i
neuroradiologi och överläkare på
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
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MR-bild av samma förändring med
ny teknik med fysiologisk information
som visar att det finns högt blodflöde i
tumörens periferi, vilket starkt stödjer
misstanken om elakartad tumör.

vi kan se spår av tankar när olika delar av
hjärnan kommunicerar med varandra, säger
Elna-Marie Larsson.
Idag är det populärt att tala om tankens
kraft och medverkan i läkningsprocessen.
Tror du som hjärnforskare på att tanken
kan ha en läkande kraft?
– Ja, det måste jag nog säga att jag gör.
Det finns studier som visar att man kan lära
sig att tänka på ett visst sätt för att exempelvis dämpa upplevelsen av smärta.
Undersökning utan skada
Elna-Marie Larssons specialitet är att se, förstå och tolka hur olika hjärnsjukdomar ser
ut på de komplexa bilder som produceras
med magnetkamera. Den stora fördelen är
att den bygger på just magnetism och inte
strålning. Forskarna kan göra upprepade
undersökningar och även jämförande studier på friska försökspersoner. PET däremot
kräver injektion av radioaktiva markörer för
att exempelvis kunna spåra vart antikroppar tar vägen. Detta kan man ännu så länge
inte göra med magnetkamera, vitsen är därför att använda bägge metoderna samtidigt.
Men vad kommer det att få för praktisk betydelse för behandlingen av patienter?
– Det innebär bland annat möjligheter
till en mer individanpassad behandling där
man direkt kan se om de mediciner som
sätts in får avsedd verkan, säger Elna-Marie
Larsson.
Med magnetkameror undviker man att
patienten utsätts för strålning, men hur påverkas vi av magnetfält som är tiotusentals
gånger starkare än jordens?
– Hittills har ingen kunnat påvisa några negativa effekter, annat än att man kan
känna sig lite yr om man förs in för snabbt
i kameror med väldigt hög magnetstyrka.
Men sådana används inte vid rutinundersökningar.
Elna-Marie Larsson har forskat med
hjälp av MR-tekniken ända sedan den introducerades i början på 1980-talet.
– Då var jag nybakad röntgenläkare och
tänkte att det här är ju jättesvårt och det
här kommer jag aldrig att syssla med som
radiolog. Tänk så fel jag hade! n
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P E T E R O C H PAT R I K J U S L I N :

T V Å B R Ö D E R – T V Å H J Ä R N H A LV O R

Ologiska beslut fungerar lika bra

Med musik på hjärnan

Teorin om den mycket rationelle Homo economicus ligger till grund
för en stor del av samhällsplaneringen. Men psykologiforskare, som
Peter Juslin, ifrågasätter hur relevant denna teori egentligen är och
menar att den känslokalla och rationella typen har en hel del att
lära – av Homo sapiens.

Musik går rakt in i oss och väcker känslor. Men hur det går till och
vad det beror på är ett mysterium. Psykologiprofessorn Patrik Juslin
har vigt sitt yrkesliv åt att försöka hitta svaret på gåtan.

TEXT: ANNETTE WALLQVIST. FOTO: STAFFAN CLAESSON

TEORIBILDNINGEN kring Homo economicus har fått starkt fäste hos ekonomer
ända sedan 1800-talet. Den utgår från är
att människor tänker rationellt och agerar i
egenintresse. Teorin har länge använts som
ett hjälpmedel att förstå och förutse samhälleliga och ekonomiska processer. Något
som bland annat är en av förklaringarna till
samhällets tro på marknadskrafterna.
– Ekonomer resonerar ofta indirekt som
att det är en naturlag att det fungerar på det
viset och teorin återkommer i flera samhällsvetenskaper. Men enligt forskningen
kan man ställa sig skeptisk till den slutsatsen, menar Peter Juslin som är professor i
kognitionspsykologi.

– Människors tankeprocesser är
ofta enkla och kan leda till ologiska
beslut. Ändå fungerar de förvånansvärt bra, säger Peter Juslin,
professor i kognitionspsykologi.
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Svårt med logiken
Det har nämligen visat sig att människor,
Homo sapiens, inte tänker så rationellt som
teoretikerna bakom Homo economicus
hävdar. Tvärtom har vi svårt att ta in och
väga samman information så logiskt och
metodiskt som Homo economicus förutsätter. Dessutom vill vi i större utsträckning ha
rättvisa och är generösare än den teoretiska
och stelbenta Homo economicus.
Peter Juslin menar därför att vårt sätt
att tänka och fatta beslut på snarare ska ses
som något kulturellt förvärvat och som vilar på sociala normer och regler inom den
grupp vi tillhör. Det har till exempel visat
sig att ekonomistudenter, som läser om
Homo economicus, växer in i den kulturen
och själva blir allt mer lika människan i den
ekonomiska teorin.
– Men eftersom en så stor del av samhällsplaneringen utgår från Homo sapiens
är det en viktig fråga för forskningen att ta
reda på hur lika vi egentligen är de rationella och ekonomiska idealtypen. Målet är att
hitta en teori som överbryggar gapet mellan
dem, konstaterar Peter Juslin.

Genom åren har teorierna kring beslutsprocessen pendlat mellan att människor är
rationella och tillvaratar sina egna intressen
till att de saknar förmåga och kunskap att
fatta rationella beslut. Psykologiforskarna i Uppsala anlägger ett ekologiskt
perspektiv på sin forskning, vilket
betyder att beslutsprocessen
studeras i relation till människors naturliga miljö. Och
till skillnad från vad som
hittills framkommit kan
Uppsalaforskarna konstatera att Homo sapiens är
betydligt rationellare än
vad beslutsforskningen
tidigare visat.
– Människors tankeprocesser är ofta enkla och
kan leda till ologiska beslut.
Ändå fungerar de förvånansvärt bra, säger Peter Juslin.
Attityder till risk
Uppsalaforskarna studerar också
människors attityder till risk och osäkerhet. Medan Homo economicus osentimentalt väljer det alternativ som verkar bäst i
långa loppet, oavsett riskerna, försöker Homo
sapiens göra allt för att undvika risker.
– Människor är mer rädda för att inte
veta hur det ska gå och är därför inte benägna att ta risker, berättar Peter Juslin.
Vid simulering av konsekvenserna av de
båda människotypernas riskbeteende har
det visat sig att den rädda och trygghetstörstande Homo Sapiens ofta lever längre
än Homo economicus.
– Homo sapiens riskbeteende rymmer
trots allt en viss visdom. Kanske är det så
att Homo economicus trots allt har en del
att lära av vanliga människor, menar Peter
Juslin. n

HUR VI UPPLEVER musik är individuellt.
Förutom musiken spelar också våra personliga egenskaper och situationen in på hur
musiken uppfattas och tas emot. Men gemensamt för oss alla är att musik river ner
alla försvar och väcker känslor. Dessutom
sätter musiken igång flera andra processer i kroppen.
– Utmaningen för oss är att ta
reda på vad det är som gör att
musik påverkar oss så starkt,
säger Patrik Juslin.
Hans sökande efter svar
har gjort hans forskning ledande i världen.
Musik höjer pulsen
– Sammantaget kan vi
säga att musiken sätter
igång flera olika reaktioner i hjärnan, konstaterar
Patrik Juslin.
Det handlar alltså inte
bara om hur det känns att
vara glad eller ledsen. Musik
sätter också igång fysiologiska
reaktioner. Pulsen stiger, blodtrycket förändras, hormoner utsöndras. Forskarna har också sett att de delar av hjärnan
som är inblandade i känsloreaktioner påverkas av musik.
– Faktum är att musik kan väcka samma
typ av njutning som sex, droger och choklad.
Tillsammans med sina forskarkolleger har
han utvecklat en teori där han lägger fram
sju psykologiska mekanismer som förklarar
de sensationer musiken väcker. Gemensamt
för dem alla är att det inte är musiken i sig
som väcker känslorna, utan snarare den information som musiken förmedlar.
– En faktor är plötsliga ljud som kan ge
upphov till känslor. I en symfoni av Haydn finns ett berömt pukslag som kommer
mycket plötsligt och som lyssnaren reagerar
kraftigt på, exemplifierar Patrik Juslin.

En annan faktor är rytmisk anpassning.
Det skulle kunna förklara varför vissa människor tycker om att lyssna på technomusik
eller marscher. I den musiken finns en tydlig puls som ligger strax ovanför vår vilopuls
och driver på pulsen, vilket ger lyssnaren en
positiv feedback från kroppen och påverkar
vårt känslotillstånd.
Utöver det har forskarna också identifierat vad de kallar emotionell betingning som
innebär att musiken väcker omedvetna,
men känslomässigt laddade, minnen.
– Vi kan reagera starkt på viss musik
utan att veta vad det beror på. Men ofta har
lyssnaren i det fallet tidigare skapat en association till musiken som han eller hon är
helt omedveten om, berättar Patrik Juslin.
Musiken kan också överföra så kallad
emotionell smitta. Där kan musikens känslouttryck väcka samma känsla hos lyssnaren. Långsam musik med sänkt tonhöjd kan
göra oss sorgsna, medan snabbare musik
med högre toner kan göra oss gladare. Ett
grepp som används effektivt bland annat i
filmer.
Musik kan också väcka episodiska minnen, det vill säga viss musik är starkt förknippad med en händelse.
– Ett klassiskt exempel på ett episodiskt
minne är ”älskling de spelar vår sång”, säger
Patrik Juslin.
Musik och hälsa
Ett område som kommer stort är musik och
hälsa, berättar Patrik Juslin. Det har till exempel visat sig att rätt sorts musik kan ge
långsiktiga positiva effekter mot stress och
depression. Det kan också vara effektivt vid
sömnproblem. Musikterapi används också
för att hjälpa hörselskadade och patienter
med neurologiska problem.
– Rätt använt finns många fördelar. Det
är billigare än läkemedel, har inga bieffekter
och kan enkelt skräddarsys till en person,
säger Patrik Juslin. n

– Ett område som kommer stort
är musik och hälsa, berättar Patrik
Juslin, professor i psykologi. Det har till
exempel visat sig att rätt sorts musik
kan ge långsiktiga positiva effekter
mot stress och depression.
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Att återskapa en missbrukares hjärna
Långvarigt missbruk kan ge svåra skador på hjärnans centrala
funktioner. Nu prövar beroendeforskare vid Uppsala universitet
metoder att rehabilitera perception, minne och kognitiv förmåga.
TEXT: MAGNUS ALSNE
FOTO: MATTON, TOMMY WESTBERG

MISSBRUK OCH BEROENDE av svårare
slag behandlas ofta med opioida läkemedel.
Till exempel behandlas heroinberoende
traditionellt med metadon, ett lättare opiat
som balanserar de av hjärnans signalsubstanser som påverkar missbruk och beroende.
Men i skuggsidan av de goda resultaten har
metadonet även ett ansenligt minuskonto;
långa behandlingstider, begränsade patientantal i behandlingsprogrammen och en fortsatt reducerad produktion av nya nervceller
i hjärnan. I gynnsamma fall talar vi om en

Dessutom har
vi gått vidare med
försök att rehabilitera perception,
minne och kognitiv
förmåga, tre av de
centrala funktioner
i hjärnan som tar
skada vid långvarigt
missbruk.

Hösten 2009
tilldelades Fred
Nyberg och två
kollegor ett sexårigt anslag från
Forskningsrådet
för Arbetsliv och
Socialvetenskap.
FRED NYBERG
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kur som motverkar negativa symptom men
inte förmår reparera skadan.
– Fokus har länge varit på snabba omhändertaganden med behandlingar vars
enda mål är att dämpa suget efter droger.
Nya metoder krävs
Ur folkhälsoperspektiv borde det vara lika
angeläget att rehabilitera hjärnan och dess
kapacitet, men då krävs alternativa metoder
som inte hämmar nybildning av nervceller,
säger Fred Nyberg, professor i biologisk be-

roendeforskning vid Uppsala universitet.
Hösten 2009 tilldelades Fred Nyberg
och två kollegor ett sexårigt anslag från
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap för att, bland annat, utforska effekter av olika medicinska behandlingar. Ett
år senare har gruppen lokaliserat och manipulerat en kroppsegen peptid som lindrar
smärta och motverkar abstinens. De djurförsök som genomförts visar minskad benägenhet att inta mer alkohol eller droger.
– Dessutom har vi gått vidare med försök att rehabilitera perception, minne och
kognitiv förmåga, tre av de centrala funktioner i hjärnan som tar skada vid långvarigt
missbruk. Just nu arbetar vi efter en teori
hur vi ska kunna accelerera nybildningen av
nervceller och våra preliminära data tyder
på att vi är på rätt spår.

Uppsalateamet drog slutsatsen att rätt
hormontillskott borde stimulera nybildning
av nervceller.
Från möss till människor
Teorin testades på nervceller från möss som
behandlades med opiater och snart hade
forskargruppen de resultat som behövdes
för att gå vidare med människor.
– Sedan en tid provar vi våra idéer på en
grupp patienter vid Akademiska sjukhuset
som fått nedsatt kognitiv förmåga till följd
av behandling med smärtstillande opiater.
Helt nyligen gick den första försökspersonen i mål och de kliniker som medverkar i
projektet kunde notera tydliga förbättringar, i första hand i fråga om kognitiva funktioner, konstaterar Fred Nyberg. n

I våra huvuden lagras allt vi vet och allt vi
är. Ibland drabbas hjärnan av sjukdomar,
störningar och obalanser. Ofta handlar det
om proteiner. Jonas Bergquist studerar den så
kallade cerebrospinalvätskan och kan se vad
som händer i hjärnan när obalanserna inträffar.

Själens spegel
TEXT: JOHANNES BORGEGÅRD

CEREBROSPINALVÄTSKA, ryggmärgsvätska, likvor eller själens spegel. Kärt barn
har många namn heter det och för professor Jonas Bergquist är vätskan verkligen en
favorit. Med hjälp av bilder och gester förklarar han hur det går till att ta ett prov av
vätskan – en kanyl förs in mellan kotorna i
ländryggen
– Vi studerar proteiner i vätskan och resultatet av provet kallar vi för ett kemiskt
fingeravtryck. Genom att jämföra vätskan
från en frisk person med någon som visar
symptom på sjukdom kan vi få fram skillnader som visar på obalanser och eventuella
problem.
Kunskap om det normala
Ett enda prov och plötsligt kan forskarna
berätta vilka näringsämnen som inte längre
matar hjärnan, eller vilka slaggprodukter
som inte lämnar den. Kartläggningen av
varje hjärna bygger på kunskapen om det
normala. Om den friska hjärnans konstitution och de proteiner som kan hittas i vätskan som omsluter den.
Tack vare ett unikt samarbete med amerikanska forskare har Jonas Bergquist kunskap om hur provet från en frisk person ser
ut, därmed finns det en chans att jämföra.
– Biologer, kliniker, kemister. Vår forskning utgör en brygga mellan oss alla. Det är
också anledningen till att jag ville ha det här
jobbet, jag är optimist och nyfiken. Det som
driver mig är att jag vill fortsätta lära och
att få fortsätta undersöka människan för att
bidra till en bättre värld.
Jonas Bergquist är entusiastisk angående
sin forskning och framstegen de gör på avdelningen för analytisk kemi. Men det är
inte bara han själv och kollegorna som är
entusiastiska, många väntar på professor

Ett enda prov, som
tas mellan fjärde och
femte ländkotan,
ger forskarna information om vilka
näringsämnen som
inte längre matar
hjärnan, eller
vilka slaggprodukter som
inte lämnar
den.

Jonas Bergquist och hans forskarkollegors
resultat. Den kartläggning av proteiner de
utför ger andra forskare svar på var de ska
sätta in sina ansträngningar och för många
discipliner är de exakta kemiska fingeravtrycken avgörande.
Den gränsöverskridande delen av verksamheten är en del av Jonas Bergquists
uppgift vid universitetet och också en del
av utmaningen.
– En viktig uppgift är att förmå samarbetspartners att begripa de begränsningar
som finns. En annan är att gå vidare och tillsammans sätta de analytiska verktygen på
sin spets. n
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Med hjälp av PET-teknik har uppsalaforskare
upptäckt att placebo kan ge en liknande effekt i hjärnan
som behandling mot ångest med läkemedel eller kognitiv
beteendeterapi. Men bara hos personer med en specifik riskgen.
TEXT: ANNELI WAARA
FOTO: MATTON, TOMMY WESTBERG

Bild av hjärnan avslöjar
effekt av sockerpiller
FORSKARNA vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet har flera års
erfarenhet av att studera hur rädsla och
social fobi ”ser ut” i hjärnan med hjälp av
PET-teknik, som mäter aktivitet i hjärnan.
Framför allt är det amygdala i tinningloben
som aktiveras vid ångest och dämpas av
behandling. Jämförelser mellan behandling
med kognitiv beteendeterapi respektive
läkemedel visar att likheterna är större än
skillnaderna.
Gener styr effekten
Efter att läkemedelsföretag visat intresse
deltog forskarna i en klinisk prövning av
ångestdämpande läkemedel. Det är känt
från läkemedelsstudier att placebo ibland

ger effekt och med PET-teknik upptäckte
forskarna att både placebo och läkemedel dämpade känsligheten i amygdala hos
vissa personer. Genom att slå samman flera
studier fick de ett tillräckigt stort underlag
för att undersöka skillnaderna mellan den
grupp som svarade bra på placebo och de
som inte gjorde det. Det visade sig att det
var personer med vissa genvarianter som
svarade positivt på placebo.
– Det handlar om gener som man vet påverkar amygdala och funktioner hos signalämnet serotonin. Dessa personer hade
en specifik variant av dessa, säger docent
Tomas Furmark som var huvudansvarig för
studien.
Studien var den första som visar vägen

Jämförelser
mellan behandling med kognitiv
beteendeterapi
respektive läkemedel visar att
likheterna är
större än skillnaderna.

Hjärnan utvecklas mot att bli mer tankestyrd från att ha varit
känslostyrd. Allt beteende måste ses ur ett utvecklingsperspektiv.
TOMAS FURMARK

från gen via hjärnan till beteende under behandling. Det finns ett stort internationellt
intresse för forskningen, få har följt effekten
i hjärnan under hela behandlingen på detta
sätt. Forskarna går nu vidare och försöker se
mer exakt vilka områden i amygdala som
påverkas lika av placebo och läkemedel.
– För läkemedelsföretagen kan upptäckten att placebo påverkar hjärnan vara ett
problem. De måste kunna visa effekt av
läkemedlet jämfört med placebo. Men det
är förstås oerhört viktigt att lära sig mer om
varför placebo fungerar och använda kunskapen vid behandling, menar Tomas Furmark. n

Brännande smärta och klåda styrs av samma nervceller
ÖVERDRIVEN KLÅDA är mycket obehagligt och är svårbehandlat. Till exempel
är det en vanlig komplikation efter operationer och brännskador. Mekanismerna
bakom klåda är idag inte klarlagda men
ökad kunskap om bakomliggande faktorer
öppnar möjligheter för att utveckla nya behandlingsformer.
I en ny studie presenterar forskare vid
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Uppsala universitet det överraskande fyndet att samma nervceller som är aktiva
vid brännande smärta även kan kopplas
till klåda. I studien, som gjordes på möss,
undersökte forskargruppen under ledning
av professor Klas Kullander vid institutionen för neurovetenskap de nervceller som
överför signaler vid brännande smärta. När
genen som styr dessa nervceller förlorat sin

förmåga att signalera reagerade mössen som
väntat mindre på hetta, men överraskande
var att de också började klia sig oavbrutet.
– På sikt kan man förhoppningsvis helt
klarlägga vilka nervfibrer som leder själva
klådan, och då kan det gå att utsläcka klådan
direkt vid källan, säger Klas Kullander. n

Sjukt normalt
Treåringen ligger vid godishyllan
i affären och skriker. Barnet
vill få godis. Pappans argument
om att det inte är lördag biter
inte. Han får bära bort sitt barn,
inget är konstigt med det. Men
om barnet är femton år och beter
sig på samma sätt, då är barnets
beteende anmärkningsvärt avvikande.
TEXT: JOHANNES BORGEGÅRD
FOTO: MATTON

– HJÄRNAN UTVECKLAS mot att bli
mer tankestyrd från att ha varit känslostyrd.
Allt beteende måste ses ur ett utvecklingsperspektiv. Det som är normalt vid en ålder
är onormalt vid en annan.
Mia Ramklint är barn- och vuxenpsykiater och föreläser om gränsen mellan normalt och onormalt inom psykiatrin.

– Förmågan att reglera känslor och beteenden ökar i och med att funktionen i
hjärnans pannlober utvecklas. Men barns
självkontrollförmåga varierar, och denna
förmåga utvecklas i ett samspel mellan arv
och miljö. Barn med sämre pannlobsfunktioner har en sämre och senare utvecklad
förmåga till självkontroll.
Inom psykiatrin finns en medicinsk
norm. Det innebär att det som definieras
som onormalt skall vara förenat med lidande, funktionsnedsättning, sjuklighet eller
ökad risk för tidig död. Diagnostiska kriterier sätts upp för det onormala, det sjukliga.
Men lidande och funktionsnedsättning är
beroende av miljön. Barn med försenad
utveckling behöver inte lida i en stödjande
omgivning som tar hänsyn till barnets svårigheter. Det betyder att gränsen mellan
diagnos eller inte många gånger är relativ.
Exempel som Mia Ramklint använder
kommer från barn med ADHD, en grupp
som utgörs av 5–8% av alla lågstadiebarn,
oftast pojkar.
– Även vid ADHD är det en kombina-

tion av arv och miljö som påverkar hur det
går för barnen. Vi kan se att arvet kan påverka barnet att utsätta sig för farligheter. Barn
med överaktivitet och impulsivitet kan söka
sig till dåliga miljöer. Den bristande impulskontrollen gör att de utsätter sig för faror,
eftersom de inte tänker efter och låter förnuftet styra, berättar Mia Ramklint.
Diagnos hjälper barnen
Utan kunskap om barnens bakomliggande
svårigheter är det lätt att bara uppfatta dem
som bråkiga och skälla på dem. Diagnostiken av t.ex. ADHD har möjliggjort forskning som har fått oss att förstå att hjärnfunktionerna hos dessa barn är annorlunda.
Denna kunskap kan användas för att hjälpa
barnen – förhållningssätt kan ändras och
specifika behandlingar utvecklas. Barn med
ADHD behöver t.ex. mer uppmuntran än
andra barn eftersom de har ett sämre fungerande belöningssystem i hjärnan. De är helt
enkelt sämre på att belöna sig själva.
– Det är viktigt. Många av de som inte
får hjälp hamnar i mycket svåra situationer
i livet. Vi kan se att en stor grupp blir kriminella, drogberoende och mår dåligt. Vi
behöver kunna hjälpa dem så tidigt som
möjligt. n
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Hjärnceller i nytt ljus

Fiberoptiskt ljus i kombination med nya syntetiska och fluorescerande
proteiner öppnar för oanade möjligheter att studera hjärnan på mer
detaljerad nivå. Nu försöker forskare vid Uppsala universitet ta reda
på hur hjärnans celler kommunicerar med varandra.
TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: STAFFAN CLAESSON

HITTILLS HAR HJÄRNFORSKARE fått
välja på att studera funktioner hos hela
grupper av celler i hjärnan eller funktionen
hos enstaka celler – men utan att samtidigt
få hela bilden. Med den nya tekniken blir
det möjligt att göra både och. Det berättar
Richardson Leao som är forskare i neurovetenskap och som leder det projekt som
går ut på att förstå hjärncellernas kommunikation.
Han liknar det vid bruset från en stor
folksamling. Tidigare har det varit möjligt
att lyssna antingen på sorlet eller på en av
de unika konversationer som pågår i sorlet.

Med den nya tekniken blir det möjligt att
avlyssna både bruset och alla de unika konversationer i hjärnan som samtidigt pågår.
Det hjälper oss att förstå varför det låter
som det låter.
Självlysande proteiner
Nyckeln till den nya forskningen ligger i
syntetiska och fluorescerande proteiner.
Genom att föra in dessa i utvalda hjärnceller, neuroner, på möss och sedan belysa
dem med fiberoptiskt ljus blir det möjligt
att både kontrollera neuronerna och avläsa
deras aktivitet vid olika typer av impulser.

– Proteinet visar oss vad neuronen gör genom att förändra ljuset i cellerna så att de
blinkar när de aktiveras, säger Richardson
Leao.
Han förklarar att hjärnan består av miljarder neuroner som hela tiden gör olika saker och som dessutom har olika egenskaper.
För att förstå hur hjärnan fungerar och
vad det är som gör att den reagerar som den
gör är det också nödvändigt att förstå hur
hjärnans celler kommunicerar sinsemellan.
Den nya tekniken gör det möjligt för
forskarna att ägna sig åt en slags vetenskaplig visklek.
– Vi skickar helt enkelt information till
en grupp neuroner och läser av den i en annan grupp och tittar sedan på hur informationen har förts över dem emellan, berättar
Richardson Leao.
Tidigare teorier som försökt beskriva
neuronernas kommunikation har byggt på
datavetenskap.
– Men hjärnan är ingen dator. Därför
sammanför vi olika discipliner i det här
projektet, som matematik, biologi och fysik,
säger Richardson Leao.
Med hjälp av den nya tekniken öppnar

sig också nya möjligheter att tvinga utvalda
neuroner till aktivitet. Genom att föra in
ett protein i en cell med en viss egenskap
kan forskarna med ljusets hjälp tvinga celler
med den utvalda egenskapen att reagera.
– Du kan framkalla reaktioner hos specifika grupper av celler med specifika egenskaper. Tidigare har du bara kunnat orsaka
reaktioner i hjärnan med hjälp av elektriska
impulser, berättar Richardson Leao.
Hjärnkontroll av proteser
– Vi är framförallt intresserade av att verifiera tidigare teorier kring hur hjärnan fungerar. Det har visat sig att sambanden inte
alltid ser ut som vi har trott, säger han.
Några tänkbara tillämpningsområden
nämner han: Cochlea-implantat som används för att behandla döva och gravt hörselskadade personer kan bli träffsäkrare,
transplantation av artificiella kroppsdelar
kan bli möjliga att kontrollera från hjärnan
och människor med tinnitus kan komma
att få lindring. Dessutom kan det bli möjligt
att förstå hur en alzheimerhjärna fungerar,
och i förlängningen kanske också kunna
kontrollera den. n
Richardson Leao är forskare
i neurovetenskap och leder ett
projekt som går ut på att förstå
hjärncellernas kommunikation.

ALZHEIMER

– snart ett minne blott?

Alzheimers sjukdom kännetecknas av abnorma protein-inlagringar
i hjärnan, så kallade amyloida plack. Dessa består av långa proteintrådar, fibriller. En helt ny typ av läkemedelssubstans som utvecklats
av Uppsalaforskare, har gått in i klinisk prövning i USA.

TEXT: HELENA EDSTRÖM
FOTO: TOMMY WESTBERG

– DET ÄR ETT STORT framsteg att få ett
läkemedel som angriper själva grundorsaken och inte bara ger en lindring av symptomen som dagens mediciner, säger Lars
Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala
universitet.
I Sverige har 150 000 personer en demenssjukdom och den stora majoriteten,
runt 100 000 personer, har diagnosen Alzheimers sjukdom. Sjukdomarna innebär ett
stort lidande för de sjuka och deras anhöriga, samtidigt kostar vården och omhändertagandet stora pengar för samhället.
– Forskning kring diagnostik och behandling är alltså mycket viktig och Uppsala ligger i framkant. Den avgörande frågan
är om de stora upptäckter som har gjorts
kan översättas i klinisk nytta, säger Lars
Lannfelt.
PET-tekniken central
I det här sammanhanget spelar positronemissionstomografi, så kallad PET-teknik,

– Det vore ett
stort framsteg
att få ett läkemedel som
angriper själva
grundorsaken
och inte bara
ger en lindring
av symptomen.
LARS LANNFELT

en central roll. En PET-kamera kan avbilda
den amyloid som bildas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Enkelt beskrivet ger man
patienten en spruta som innehåller ett målsökande ämne, en ligand, som binder till
vissa molekyler i hjärnan. Antingen väljer
man en ligand som binder till amyloid eller en ligand som visar hur mycket glukos
som omsätts. Liganderna avger samtidigt
strålning som ger en bild i PET-kameran.
På bilderna kan man därför se förekomsten
av aktiva glukosomsättande nervceller eller
förekomsten och utbredningen av amyloid
som finns i placken. n

Skrämmande ljus hindrar fågelkollisioner

12

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

ka färgseende kan vi använda ljuskällor som
ger ett maximalt, skrämmande ljus för fåglarna men som piloter och flygledare bara
ser svagt eller inte alls och inte upplever
som störande, berättar Anders Ödeen. n

FOTO: MATTON

hjärnan är ingen dator.
Därför sammanför vi olika
discipliner i det här projektet,
som matematik, biologi
och fysik.

FÅGELKOLLISIONER ställer till stora
problem för flyget. Bara i Nordamerika
beräknas fågelkrockarna varje år kosta 500
miljoner dollar. Nu hoppas forskare vid
Uppsala universitet att få bort fågelflockarna från flygplatserna med hjälp av ett
skrämmande ljus.
Zooekologerna Anders Ödeen och Olle
Håstad, vid institutionen för ekologi och
evolution, arbetar med att designa ljuskällor som ska skrämma de arter som skapar
störst problem vid inflygningarna. Det är
ofta mellanstora fåglar i stora flockar som
starar eller måsar.
– Eftersom människor och fåglar har oli-
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Första gotländska
odlade tryffeln
skördad

Gener, hjärna, beteende
TEXT: GUNILLA STHYR
FOTO: STAFFAN CLAESSON

I SVERIGE FINNS unika förutsättningar,
här finns detaljrika register med familjeinformation från 1500-talet och framåt. I
kyrkböcker kan man följa hela släktled och
ibland även få information om individens
hälsa.
De historiska arkiven var en viktig anledning till varför Elena Jazin kom till Sverige
1991, från State University of New York,
för att forska i medicinsk genetik. Idag är
hon professor i biologi.
– Jag var intresserad av att med genetisk
analys kunna studera specifika beteenden –
både hos människor och djur. I Sverige har
vi till exempel kunnat studera stora släkter
där psykiatriska sjukdomar som schizofreni,
är vanligare än hos resten av befolkningen.
Vi studerade genetisk information från en
stor släkt på 3 400 individer, där vi identifierade en gen som kan påverka sjukdomen,
berättar Elena Jazin.

Populär dagkurs
Men det var möjligheten att kombinera
djurmodeller med den humana forskningen
som inspirerade Elena Jazin till att för två
år sedan, skapa Uppsala universitets första
kurs i beteendegenetik. Det som började
med en kvällskurs blev snart, på grund av
det stora intresset, en dagkurs med namnet
”Gener, hjärna och beteende”.
I sin forskning i Uppsala har hon tittat
på vilka genuttryck som skulle kunna visa
gemensamma skillnader mellan olika slags

Effektivare behandlingar
mot diabetes
däggdjur, till exempel människa och apa.
Genom att fokusera på ca 20 000 gener
och med hjälp av ett mycket stort antal
microarray-tester, fann hon några bärande
molekyler som uttryckte sig på samma sätt
bland ap-honor och kvinnor.
– Det var ett tecken på att det finns vissa
könsskillnader. Det väckte också viss uppmärksamhet i media – men jag sysslar med
grundforskning och resultatet kan egentligen inte säga något om olikheter i beteende
innan vi vet mer, förtydligar hon.
Hon berättar om en händelse från sin
barndom i Argentina. Tio år gammal fick
hon en kanariefågel i present, en hanne, då
det bara är hannar som sjunger. För att få
fler började hon föda upp kanariefåglar och
hade slutligen ett 30-tal i en och samma
bur.
– Men då började de bli sjuka och flera

Som barn födde Elena Jazin upp
kanariefåglar. Honorna och hannarna
separerades och plötsligt sjöng även
honorna. Idag vet hon varför.

dog. För att minska smittspridningen isolerade jag dem i varsin bur, berättar hon.
Då hände det märkliga: även honorna
började sjunga!
Idag kan Elena Jazin förklara det med att
det finns ett område i hjärnan kallat ”område X” som normalt bara utvecklas i hankanariefåglar men i vissa situationer kan det
även utvecklas hos honorna.
– I framtiden vill vi gärna koncentrera
oss på vad som händer under fosterutvecklingen under en tid innan könshormoner
börjar produceras. Det skulle hjälpa till att
ge en pusselbit till hur gener påverkar hjärnans funktion. n

EN NY STUDIE vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap visar att kost baserad på nordiska livsmedel, t ex lax, strömming och sill, rapsolja, frukt och rotsaker,
ger samma gynnsamma effekter som den
så kallade medelhavskosten. Den nordiska
kosten sänker kolesterolet och blodtrycket,
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minskar kroppsvikten och förbättrar kroppens insulinkänslighet.
– Den nordiska kosten kan ses som
ett närproducerat alternativ till medelhavskosten, säger docent Ulf Risérus, som
är ansvarig för studien. n

FOTO: MATTON

Hälsofördelar med nordisk mat

Diabetesforskningen vid Uppsala universitet tar stora steg framåt.
Transplantation av insulinproducerande celler till armmuskeln tas
upp till klinisk prövning. Därmed väcks hoppet om att patienter
med ungdomsdiabetes, diabetes typ-1, ska slippa vara beroende
av behandling med insulinsprutor.
Transplantation
av insulinproducerande
celler i armmuskeln tas
upp till klinisk
prövning.

OLLE KORSGREN

TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: STAFFAN CLAESSON

EN SÅ KALLAD ö-transplantation används för att behandla patienter med den
svåraste formen av diabetes typ1. Insulinproducerande celler sprutas in i ett blodkärl som går till levern för att patienten ska
slippa vara beroende av insulinsprutor.
Men nackdelen med metoden är att en
stor del av de insulinproducerande cellerna
förstörs på en gång eftersom blod reagerar
kraftfullt på de insulinproducerande cellerna.
Därför har forskarna velat hitta en miljö
där de insulinproducerande cellerna kan
överleva längre.

– Vi ville lägga cellerna i en vävnad där
de inte förstörs och kan fungera optimalt.
På det viset bli utgångsläget bättre för patienten. En muskel har visat sig vara ett
lämpligt ställe, förklarar Olle Korsgren som
är professor i celltransplantation vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
För fyra år sedan, år 2006, fick den första
patienten en transplantation av celler till en
muskel i armen. Den första rapporten om
metoden publicerades 2008.
– Nu ska vi följa patienter som behandlas med metoden, se till att den utvecklas
och undersöka om det finns några kontraindikationer, berättar Olle Korsgren.
De svenska forskarna var först i världen
med att testa den nya metoden. Nu följer
forskare i andra länder efter, bland annat i
Frankrike.
– Vi är glada för att det testas också på
andra håll. Det gör att vi känner oss ännu
tryggare med de idéer vi har, säger Olle
Korsgren.
Förhoppningen är att metoden ska ersätta den metod som nu används, celltransplantation till levern, inom en tidsperiod på
två till fem år. n

NYLIGEN SKÖRDADES den första odlade gotländska tryffeln. Tidigare har man
bara lyckats få fram delikatessen från importerade plantor.
– Det här visar att vi i Sverige kan odla
vår egen högklassiga tryffel, säger Christina
Wedén, forskare vid avdelningen för farmakognosi och ledare för den forskning som
nu gett resultat.
Hon initierade de första svenska odlingarna 1999. Tio år efter plantering sniffade
tryffelhundarna Malva och Jippi fram den
lilla tryffelknölen under en ek i en odling på
sydöstra Gotland. Sammanlagt planterades
under år 2000 och 2001 tretusen ekar på
ön, alla med rötter koloniserade av tryffel.
Ekplantorna har drivits upp ur danska
ekollon ympade med gotländsk tryffel på
en plantskola i Frankrike. I stället för att
som med vildvuxen tryffel bara hoppas på
att svampen ska kolonisera ekarna, kan man
nu genomföra och kontrollera koloniseringen i laboratorium före utplantering. n

FOTO: CHRISTINA WEDÉN

– Inom beteendegenetik studerar vi både människor och djur för att få svar på frågan;
vad är genetiska skillnader och vad beror på miljöpåverkan, säger Elena Jazin.

Pappa påverkar
döttrarnas ätande
PAPPORNAS BETYDELSE för sina döttrars attityder till mat och ätande har inte
uppmärksammats tillräckligt. Det menar
beteendevetaren Josefin Westerberg Jacobson i en ny avhandling om risk- och skyddsfaktorer för utveckling av stört ätbeteende.
I hennes studier hade pappans attityder till
mat/ätande speciellt stor betydelse för flickor i förpuberteten och under puberteten. n
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Energilagring central
i elbilsutveckling
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ETT FORSKARTEAM vid Uppsala universitet under ledning av materialfysikern
Björgvin Hjörvarsson har upptäckt en ny
mekanism för diffusion av väte i övergångsmetaller. Det har t ex betydelse för utvecklingen av batterier och bränsleceller.
Väte är universums lättaste grundämne
och mycket vanligt förekommande i olika
material. För att uppnå hög effekt i exempelvis batterier och bränsleceller behövs
snabb diffusion av väte i materialet. När väteatomer absorberas i metaller leder det till
en lokal ”töjning” runt vätet. Denna töjning
följer med vätet när det rör sig i metallen
vid låga temperaturer och orsakar minskad rörlighet. Forskarna visar med hjälp av
kvantmekaniska simuleringar att vid temperaturer över 300°C börjar väteatomerna
röra sig så snabbt att dessa töjningar i metallen inte hinner följa med vätet. Detta leder
till att vätet börjar röra sig ännu snabbare
än vad som förväntas från klassiska beräkningar.
– Beräkningarna tyder på att man kan få
upp hastigheten på vätets diffussion. Det är
goda nyheter för de som utvecklar batterier
och bränsleceller, säger Andreas Blomqvist,
forskare vid institutionen för fysik och astronomi. n

Datorgenererad bild: ÅSTC, Uppsala universitet

vara medveten om. Men för att tänka nytt
i tillämpad forskning måste man också ha
verklighetsanknytning. Detta är en ständig
balansgång och något vi diskuterar kontinuerligt. Det är viktigt att hålla rågången klar
mellan forskning och industriintressen. Vi
är forskare – inte konsulter. n
ANNBRITT RYMAN
Standup for energy
SYFTE: Att utveckla och samordna forskningen inom energiområdet med fokus på
förnybar elproduktion, eldistribution samt
el- och hybridfordon.
VISION: Att bidra till ett samhälle med
tillgång till förnybar, tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till bostäder, handel, transport
och industri.
INGÅR I SAMARBTET: Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, Sveriges
lantbruksuniversitet, Luleå tekniska högskola
samt högskolan i Halmstad.
ANSLAG: Totalsumman är 52 miljoner kronor per år. Projektets resultat ska utvärderas
2015.

Statliga miljoner
till solcellsforskning
SOLCELLSFORSKNINGEN på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet
har fått ett anslag på 22 miljoner kronor
från Energimyndigheten för att bedriva
forskning på tunnfilmssolceller. Forskargruppen består av nio personer, men i och
med det nya anslaget kommer fyra doktorander att rekryteras. Solceller är en del av
den strategiska satsning på energi som gjorts
på Uppsala universitet. Tekniken har en potential att nå låga kostnader jämfört med de
solcellstekniker som dominerar idag. n

FOTO: MATTON

UVECKLING AV ELBILAR är ett av
många forskningsområden inom Standup
for energy. Ett problem som forskarna försöker lösa är hur man ska lagra energi för att
få ett effektivare energiflöde mellan batteri
och motor.
– Vi experimenterar nu med att sätta in
så kallade svänghjul mellan batteri och motor. Svänghjulet kan lagra energin från batteriet och anpassa effekten efter behovet
i körningen, säger Urban Lundin, forskare
vid institutionen för teknikvetenskaper.
Ännu finns ingen prototyp men enligt
Urban Lundin skulle man kunna ha en
sådan inom två år – om någon är villig att
satsa på det.
– Det råder rätt hård konkurrens om
olika projekt på det här området. Det är
många som vill ha pengar för att testa sina
idéer, säger han.
Är det risk för att forskningen bli alltför
beroende av industriföretagens pengar?
– Det finns en fara i det som man måste

Framsteg för rymdteknik på djupet

FORSKARE på Ångströms rymdtekniska
centrum (ÅSTC) vid Uppsala universitet
har länge arbetat med att utveckla en mycket
liten undervattensfarkost, inte större än ett
par läskburkar. Nu har de gjort stora framsteg i utvecklingen av den teknik farkosten
ska ha med sig ner i djupet för att avbilda
omgivningarna där. Bland annat har man

utvecklat världens minsta sonar. Farkosten
ska kunna sjösättas genom smala kilometerlånga borrhål för utforskning av otillgängliga
miljöer i sjöar som befinner sig under glaciärer. Men tekniken ska på sikt också kunna
användas inom marinarkeologin eller för att
undersöka vattenledningar. n

Havets vågor
ger kraft

Kärnavfall
kan återvinnas

UPPSALAFORSKARE har utvecklat en
helt unik energiteknik som är anpassad för
vågornas långsamma rörelser. Vågkraftverket drivs av en så kallad linjärgenerator, där
en boj är fäst med en lina. Linjärgeneratorn
kan generera el av de långsamma rörelser
som bildas då bojen guppar upp och ner på
vågorna.
Tekniken har testats i en experimentanläggning utanför Lysekil och sedan vidareutvecklats av avknoppningsföretaget
Seabased. Nu vill Fortum använda tekniken
för att utvidga sin elproduktion med en
kommersiell vågkraftpark på västkusten.
Projektet stöds av Energimyndigheten med
139 miljoner. n

I FRAMTIDEN kan vi få en helt ny typ av
kärnkraft med reaktorer där kärnkraftavfall
kan användas som bränsle. Forskare i Uppsala håller på att utveckla så kallade generation IV-reaktorer tillsammans med kolleger
i ett nationellt program.
– Fördelarna med de nya reaktorerna
är många. Bränslet kan utnyttjas hundra
gånger bättre än med dagens teknik, berättar Ane Håkansson, professor i tillämpad
kärnfysik och ansvarig för Uppsalas del i
projektet.
Han fortsätter: Runt år 2020–2025 räknar
vi med att få igång en demonstrationsanläggning någonstans i Europa. En kommersiell
etablering blir möjlig först 2040–2050. n

Koldioxid lagras
under havet

FOTO: MATTON

FOTO: MATTON

Varmt väte hjälper
batteriforskare

NITTON ORGANISATIONER runt om i
Europa ingår i ett svensklett forskningsprojekt om lagring av växthusgasen koldioxid
djupt ner i berg under havsytan.
Koldioxid bildas vid all förbränning. Ju
mer av gasen som tillförs atmosfären desto
varmare antas det bli på jorden.
Inom projektet arbetar man med en
teknik som innebär att koldioxiden avskiljs
innan avgaserna från kraftverk och fabriker
lämnar skorstenarna. Sen pumpas gasen ner
i bergformationer i havet på omkring tusen
meters djup.
– Syftet är att hitta bättre metoder för
att bestämma vilka formationer som är
lämpliga att lagra koldioxiden i och också
hur den ska övervakas, säger Auli Niemi,
projektledare och professor i grundvattenmodellering vid Uppsala universitet. n
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Organisation med världsrykte
I oktober genomförde i egenskap av ordförande för det internationella nätverket
ReAct, Action on Antibiotic Resistance, en
global konferens dit han lyckades locka närmare 200 deltagare från 45 länder.
ReAct kom till som ett svar på Otto Cars
frustration över att ingenting hände globalt.
På bara fem år har organisationen blivit välkänd och skaffat sig ett gott rykte.
På konferensen slogs fast att antibiotikaresistens är ett problem för hela världen.
– Det är en stor framgång eftersom resistensen tidigare setts som ett problem främst
för i-länderna, konstaterar Otto Cars.
Nu ska arbetet gå vidare. Mot sig har han
olika kulturella föreställningar, vissa länders
politiska ovilja och en industri som tjänar
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MED SMÅ, BILLIGA och driftsäkra trådlösa smarta sensorer öppnar sig oanade
möjligheter. Inom en snar framtid har vi
sensorer som kan mäta föroreningar i naturen, övervaka patienter utan att de ligger på
sjukhus eller mäta allerginivåer i hus.
Trådlösa sensornätverk som består av
hundratals eller kanske tusentals små hopkopplade enheter kan snabbt sättas ut var
som helst eftersom inga ledningar behövs.
Men det gäller att sensorerna är tillräckligt
billiga, driftssäkra och okänsliga för angrepp
utifrån.
– Vi har flera forskningsprojekt på gång,
en del i samarbete med industrin, berättar
Per Gunningberg, professor i datakommunikation och föreståndare för Wisenet,
Uppsala Vinn Excellence Centre for Wireless Sensor Networks, vid Uppsala universitet.
Redan om tio år tror han att vi kommer
att vara omgivna av fler trådlösa sensorer än

vi anar, gissningsvis uppåt hundra sensorer
per person.
Det kan vara sensorer som sitter inuti
maskiner och som övervakar slitage, eller
sensorer som balanserar luftkonditioneringar och värmesystem för så liten energiförbrukning som möjligt. Sensorer kommer
även sättas ut i vattendrag och bäckar vid
misstänkta föroreningar.
Också inom hälso- och sjukvården finns
stora utvecklingsmöjligheter. Sensorer kan
opereras in i kroppen för att ha ständig koll
på exempelvis syrehalten i blodet. Tarmundersökningar kommer att underlättas av
små sensorer som patienten får svälja.
Wisenet har startat ett samarbete med
flera industriföretag som visat intresse för
tekniken.
– Det är spännande att kombinera industrins korta perspektiv med forskningens
långa, berättar Per Gunningberg. n

VAD HÄNDER när journalister möter
drabbade i en akut katastrofsituation? Hur
ser journalisters egna stressreaktioner ut när
de rapporterar? Liselotte Englund, postdoktor vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, har under lång tid studerat journalisters
stressreaktioner och etiska överväganden
som professionella ögonvittnen till katastrofer. Hon har studerat hur detta påverkar deras arbetssituation och i förlängningen själva
medierapporteringen. För detta har hon belönas med Frank Ochberg Award 2010, ett
av världens främsta pris inom fältet psykotraumatologi och journalistik. n

Konsumentens roll viktig i japansk populärkultur
JAPANSK POPULÄRKULTUR har under
de senaste årtiondena blivit väldigt uppskattad över hela jorden. Manga (japanska
serietidningar), anime (japansk animerad
film) och framförallt dataspel fascinerar.

Fortsätter det så här kommer
sjukdomar som lunginflammation snart
att vara dödliga igen.
stora pengar på antibiotikaförskrivningen.
Men Otto Cars låter sig inte nedslås. Han
funderar ständigt på nya lösningar och strategier.
En idé är en mellanstatlig antibiotikapanel, en annan att försöka få allmänheten
lika medveten om antibiotikafrågan som
om klimatfrågan.
– Får vi allmänheten med oss minskar
trycket på läkarna, säger Otto Cars.
I Sverige har antibiotikaanvändningen
minskat. Mycket tack vare Strama, ett samordningsstrategiprogram som Otto Cars
startade i mitten av 1990-talet och som han
fortfarande leder. Det var det första i sitt
slag i Europa och Otto Cars fick resa runt
i de andra EU-länderna för att berätta om
den svenska samordningsmodellen.
Allt detta samtidigt som antibiotikaan-

vändningen fortsatte att öka i världen och
resistensen brer ut sig.
– Fortsätter det så här kommer sjukdomar som lunginflammation snart att vara
dödliga igen.
Om Otto Cars någon gång känner sig
redo att ge upp – då tänker han på barnbarnen. Nöjd, det blir han när alla regeringar
har kontroll på frågan.
– Man måste ha visioner, säger Otto
Cars. n
Otto Cars
Titel: Professor
Familj: Fru, tre barn och fem barnbarn
Läser helst: Biografier och deckare
Tittar helst på: Nyheter och dokumentärer
Kopplar av med: Klassisk musik. Arbete på
skärgårdstomten.
Dold talang: Kan splitsa en fendertamp.

Men vad är det som gjort den så framgångsrik – inte bara i Japan utan över hela världen? Kulturgeografen Jakob Nobuoka har i
sin avhandling analyserat hur den japanska
populärkulturen skapats och hur kulturella

och ekonomiska processer samspelar för att
skapa kulturella innovationer. Analysen visar bland annat att konsumenterna har en
viktig roll som aktiva kreatörer. n

Parallellt med serierna
pågår utvecklandet av
en besläktad populärkultur kallad cosplay.
Vem som helst kan
klä ut sig till sin
favoritfigur och
visa upp sig
för deltagarna.
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– NÄR JAG STOD med mitt första barnbarn i famnen blev det tydligt för mig att
vi sjabblat. Jag kunde inte vara säker på att
det skulle finnas effektiv antibiotika om
hon drabbas av lunginflammation, berättar
Otto Cars, professor i infektionssjukdomar
och starkt engagerad i arbetet mot antibiotikaresistens.
Sedan dess har barnbarnen blivit fem,
med ett sjätte på gång och Otto Cars engagemang har inte klingat av.
Redan som ung infektionsläkare hade
Otto Cars klart för sig att det finns risker
med ovarsam antibiotikabehandling.
– Antibiotika ger efter en tid resistens
även vid korrekt användning Det varnade
Fleming själv för när han fick nobelpriset
och mina lärare på infektionskliniken lärde
oss att ha respekt för antibiotika, säger han.
Exempel på det har vi sett på hemmaplan med bland annat resistenta sjukhusbakterier. Men i utvecklingsländerna skördar
resistenta bakterier människoliv varje dag,
påpekar Otto Cars.
– Jag känner en stark solidaritet med utvecklingsländerna och det ger kraft, berättar Otto Cars.

I hela sitt yrkesliv har Otto Cars envetet arbetat
för att föra ut kunskapen om antibiotika som en
ändlig resurs. Ett arbete som många gånger varit
både ensamt och segt, men som också gett resultat
– världen över.

Media, katastrofer
och stress
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TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: STAFFAN CLAESSON

Trådlösa sensorer
– snart till nytta nästan överallt?

FOTO: MATTON

Kämpar mot bakteriers resistens
– för barnens skull
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UNIKT FORSKNINGSCENTRUM

Ryssland i fokus
FOTO: MATTON

TEXT: ANNBRITT RYMAN
FOTO: MATTON

EU utnyttjar inte
alla fredsmöjligheter
PÅ SENARE ÅR har EU och dess medlemsstater ökat sitt deltagande i krig, men inte i
fredsinsatser. Det framgår av en ny rapport
från konfliktdataprogrammet UCDP vid
Uppsala universitet – “A New Start for
EU Peacemaking?”. Forskarna konstaterar
att EU som fredsprojekt borde ha mer att
ge och föreslår en ny doktrin för fredsbyggande.
Rapporten visar att 25 av EU:s 27 medlemsstater aktivt stöder en sida i Afghanistankonflikten, utan att EU har någon självständig fredskapande roll. EU deltar samtidigt
bara som en av flera medlare i tre av världens
36 pågående väpnade konflikter.
– EU lever inte upp till sin självbild som
ett fredsprojekt. Det finns en potential som
inte utnyttjas. Medlemsstaternas militära engagemang riskerar att minska utrymmet för
andra metoder för konflikthantering, säger
Emma Johansson, doktorand i fredsforskning och huvudredaktör för rapporten. n

ETT NYTT CENTRUM för rysslandsstudier har inrättats vid Uppsala universitet.
Det blir det enda i sitt slag i Sverige och
ska bedriva mångvetenskaplig forskning
med fokus på Ryssland och dess närområde. Uppsala universitet tilldelades i höstas
36 miljoner kronor under en femårsperiod
för forskning om Ryssland som en del av regeringens strategiska satsning på forskningsområdet ”politiskt viktiga geografiska regioner”. Det är dessa medel som blir basen för

Besök: www.ucrs.uu.se

Forum för
latinamerikastudier
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TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: STAFFAN CLAESSON
Roger Andersson, professor i kulturgeografi

Segregationsforskning brännande aktuell
SEGREGATIONSFORSKNING av hög
klass är efterfrågad. Segregationsforskning
vid Uppsala universitet bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö vid institutet för bostadsoch urbanforskning (IBF) där statsvetare,
kulturgeografer, ekonomer, sociologer och
kulturantropologer samarbetar för att med
sina olika perspektiv ta sig an segregationsfrågan vetenskapligt. Vad leder boendesegregation till och hur kan den brytas? Hur
ser barn från olika områden på varandra?
Tjänar invandrare på att flytta till ett annat
område? Blir man fattigare av att bo i fattiga
områden?
– Frågor om segregation är forskningsmässigt komplicerade, de handlar också om
klasstruktur och ekonomiska förutsättning-

ar och det går inte att flytta på folk för att
studera vad som händer. Men vi har världens bästa databaser för att ta oss an dessa
frågor så vår forskning får stor internationell
uppmärksamhet, säger Roger Andersson,
professor i kulturgeografi och forskningsledare.  
Databaserna gör det möjligt att följa
hela befolkningen under lång tid: hur man
växer upp, flyttar och gör karriär, hur man
mår och vad man tjänar. Utifrån data kan
sedan frågor ställas om grannskapseffekter,
betydelsen av nätverk och val av skola. Det
är också intressant att titta på städer av olika
storlek och på politiska försök att bryta boendesegregationen. Just bostadsplaneringen
är nämligen ett av få verktyg för samhället

att försöka motverka segregation. Roger
Anderssons ser mycket som förändrats under sina 15 år som segregationsforskare. Det
gäller frågans politiska betydelse, men också
hur befolkningen i allmänhet ser på boende
och segregation.  
– Folk väljer mer strategiskt nu, det är
hushållen själva som är drivande i segregationsprocessen. Och värderingar är svåråtkomliga för planeringsåtgärder, säger han.  
Deras dialog med omvärlden är livlig
och de får ofta uppdrag att göra analyser eller planeringsunderlag för olika kommuner.
Forskarna bjuds också ofta in som föreläsare
i olika sammanhang.  
– Det är roligt och viktigt. Vi vill vara relevanta för samhället, säger Roger Andersson. n

Effektivare minröjning med ny teknik
FOTO: MATTON

I SLUTET AV OKTOBER firades 200-årsminnet av Latinamerikas självständighet
med invigning av nya Forum för latinamerikastudier vid Uppsala universitet. Syftet med Forum för latinamerikastudier på
Uppsala universitet är att synliggöra och
utveckla forskning om Latinamerika. Det
ska bidra till att skapa akademiska kontakter med latinamerikanska miljöer och väcka
intresse för Latinamerika bland svenska
forskare. Invigningen gästades av representanter från nästan alla latinamerikanska ambassader och konsulat. n

det nya centret som kommer att placeras
vid Gamla torget.
Föreståndare Claes Levinsson är mån om
att påpeka att det nya Rysslandscentrumet
inte endast är en ”Uppsala-historia”.
– Vi söker samarbete med andra universitet och högskolor, både i Sverige och
utomlands för att utveckla både nya och
gamla forskarnätverk.
Med på listan över samarbetspartners
finns redan bland andra Stockholms och
Lunds universitet, Södertörns högskola och
de amerikanska universiteten Stanford och
Harvard. Kontakter och samarbete finns
också med ett flertal forskare och universitet i Ryssland och dess grannstater.
En annan viktig uppgift för Rysslandscentrumet är att göra forskningen så tillgänglig som möjligt för det omgivande
samhället. På hemsidan kommer forskningen att presenteras populärvetenskapligt
och seminarier, workshops och konferenser
kommer att vara öppna för alla intresserade,
forskare såväl som praktiker. n

I Europa ses arbetskraftsinvandring idag som en viktig
och nödvändig väg att möta
låga födelsetal och en åldrande
befolkning. Samtidigt pågår en
debatt som pekar på problem
och svårigheter förknippade
med misslyckad integration
och främlingsfientliga partier
vinner mark i flera länder.

Uppsala universitet tilldelades
i höstas 36 miljoner kronor under en
femårsperiod för forskning om Ryssland
som en del av regeringens strategiska
satsning på forskningsområdet.

MODERNA LANDMINOR är ofta tillverkade i plast och därför svåra att detektera med tekniker som används idag. Erik
Gudmundson, vid institutionen för informationsteknologi, visar i sin avhandling hur
man med hjälp av NQR-teknik (kvadrupolär resonans) skulle kunna hitta minor genom att detektera själva sprängämnet.
I sin forskning har Erik Gudmundson

studerat matematisk modellering och skattning av okända parametrar med bland annat detektion av sprängämnen som tillämpning.
Tillsammans med forskargrupper vid
Lunds universitet och King’s College London, Storbritannien, har han visat att NQR,
en släkting till den mer välkända tekniken
magnetresonans (MR), kan användas för att
detektera till exempel landminor. Tekniken
skulle också kunna användas för att hitta
sprängämnen i flygplatsers säkerhetskontroller.

NQR-tekniken har fördelen att den inte
använder de kraftiga magnetfält som behövs inom MR. Detta gör att tekniken går
att göra bärbar vilken är en förutsättning
för att kunna användas för minröjning. Erik
Gudmundson har bland annat studerat olika sätt att ta bort störningar som försvårar
detektionen samt sätt att göra mätningen
snabbare vilket är ett måste för att tekniken
ska blir användbar i praktiken.
– Nästa steg är att flytta tekniken från laboratoriet och ut på fältet, säger Erik Gudmundson. n

21

FORSKNING

TEXT: EMMA ENESTRÖM
FOTO: STAFFAN CLAESSON

SPÄNNANDE
MED SVORDOMAR
Var i helvete, var tusan, va fan
– det finns ingen grammatisk
benämning för den typ av uttryck
som förstärker frågeord som svordomarna gör. Svordomarna går
sin egen väg i språket på mer än
ett sätt. Det gör dem spännande
tycker språkforskaren Ulla StrohWollin. Själv svär hon relativt
mycket. Men å andra sidan är
det kanske inte så allvarligt att
dra till med ett ”var knäveln sitter låset”, mellan varven.

för helvet
e

De ord och uttryck som vi använder när vi svär är intressanta på
många sätt. Bland annat är de svåra att kategorisera grammatiskt.
De har funktioner i språket som inga andra ord kan fylla.
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FÖR NÅGRA ÅR SEDAN började Ulla
Stroh-Wollin intressera sig för svordomar.
På institutionen för nordiska språk fanns
redan en samling dramadialoger från 1700-,
1800-och 1900-talet. Ett material som gav
en utmärkt bild av hur svärandet utvecklats
över tid. Sedan dess har Ulla Stroh-Wollins
studier kommit att omfatta även nutida
svada och därmed också könsordens entré i
det svenska svärandet. Även om det hänt en
del sedan det ansågs grovt att utbrista ”herre gud” så följer det nutida könsordsbruket
på flera sätt samma mönster som det gamla
hederliga svärandet.
De ord och uttryck som vi använder när
vi svär är intressanta på många sätt. Bland
annat är de svåra att kategorisera grammatiskt. De har funktioner i språket som inga
andra ord kan fylla. Som till exempel när
man vill förstärka ett frågeord. Försök att
ersätta fan i ”vad fan” med något som inte
kan klassas som svordom. Det går inte.
Svordomar är också en typ av ord eller
uttryck som har kopplats bort från sin ordagranna mening.

– Säger jag ”Gud bevare mig”
menar jag knappast att jag åkallar
gud och att han ska bevara mig,
säger Ulla Stroh-Wollin
Samma sak gäller för de svordomar
som innehåller siffror. ”För tusan” kommer
till exempel ursprungligen ifrån en sorts
förbannelse där man kallat tusen djävlar på
någon. Använder man uttrycket ”för tusan”
i dag är det knappast något man tänker på.
Siffror har kommit att bli svordomar i sig
själva. Andra exempel på det är ”attans”
(arton) och ”för sjutton”.
I samband med att ämnet nordiska
språk fyllde 150 år 2009 hade institutionen
en aktivitetsdag i Gustavianum.
– Jag och min doktorand, Erik Falk,
kom på att vi skulle göra ett litet muntrationsnummer, en enkät om attityder till
svordomar. Vi använde några frågor ur en
undersökning från 70-talet. Resultatet blev
intressantare än vad vi trott.
Toleransen ökar
Den generella toleransen mot svordomar
visade sig som väntat vara större i dag än på
70-talet. Men skillnaden mellan generationerna är stor vilket markeras av könsordens
plats i svärandet. Unga människor svär med
könsord parallellt med traditionella svordomar utan att göra någon skillnad. Precis
som äldre svordomar har tappat sin ordagranna diaboliska eller gudomliga innebörd
har även de nya sexuella svordomarna
kopplats bort från sin ordagranna mening.
Med andra ord syftar den person som utbrister ”kuken” när hon slår sig på tummen
lika lite på mannens könsorgan som någon
som avslutar meningen ”gubevars” hoppas
på gudomligt skydd.
– De äldre däremot anger inte ord som
fitta, knulla och kuk som svordomar. För

dem har orden
endast sin egentliga
betydelse, säger Ulla
Stroh-Wollin.
Det är sällan hon hör
könsordssvordomarna
användas i den egna generationen, men i övrigt är hennes
förhållningssätt till svärande är
ganska avspänt. Svär hennes barn
brukar hon snarare ställa intresserade följdfrågor än tillrättavisa dem.
Själv svär Ulla Stroh-Wollin enligt egen
utsago relativt mycket för att vara en
medelålders kvinnlig akademiker. En del
svordomar har hon snappat upp ur sitt historiska forskningsmaterial.
– Jag är särskilt förtjust i ordet knäveln.
Man kan säga till exempel ”var knäveln sitter låset”. Det tycker jag låter trevligt. Men
behövs det kan jag säga saker som ”helvetes
jävla skit” också, säger Ulla Stroh-Wollin. n
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Anrika Oxford är förebild när Uppsala universitet erbjuder
en utbildning som är unik i Sverige. Med filosofi som grund ges
ett breddat perspektiv på ämnena statskunskap och nationalekonomi. Målgruppen är alla som är intresserade av
samhällsfrågor och politik.

Räkna med Indien
för ökat studentutbyte

Med filosofin
som grund
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användas för realistiskt förankrade filosofiska diskussioner kring vilka politiska åtgärder som krävs för att närma sig idealet.
– Målsättningen är att det ska bli en samhällsnyttig utbildning. En del debatter och
beslutsprocesser är sämre än de borde vara
eftersom de förs utifrån snäva perspektiv.
Det nya programmet tränar upp en förmåga att se på samhällsfrågorna ur ett fågelperspektiv, säger Folke Tersman. n

The Nordic Centre in India är ett
konsortium där medlemmarna är
Nordiska universitet och institut.

INDIEN är ett land som satsar stort på att
bygga ut den högre utbildningen.
– Landet har mer än 500 universitet, så
det finns goda möjligheter till att utveckla
samarbetet med oss här i Norden, menar
Mirja Juntunen, föreståndare för the Nordic
Centre in India, NCI, som sedan 2005 har
Uppsala universitet som värduniversitet.

FOTO: MATTON

Det nya programmet tränar upp en
förmåga att se på samhällsfrågorna ur ett
fågelperspektiv säger Folke Tersman,
prefekt vid filosofiska institutionen.

DE ELEVER som väljer att läsa på det nya
kandidatprogrammet är i gott sällskap. Storbritanniens premiärminister David Cameron har gått den brittiska motsvarigheten,
liksom Benazir Bhutto och Bill Clinton.
Bland andra. Oxfordutbildningen, Philosophy,
Politics, and Economics – PPE, är prestigefylld
och har funnits sedan 1920-talet. Alltsedan
dess har Oxfordstudenterna försetts med
verktyg för att kritiskt granska, resonera och
fatta beslut om samhälleliga problem.
– Utbildningen är tänkt för alla som är
intresserade av samhällsfrågor och som behöver verktyg för att analysera dem. Det
kan vara framtida politiker, men också exempelvis utredare, tjänstemän och journalister, berättar Folke Tersman som är prefekt
vid filosofiska institutionen vid Uppsala
universitet.
Programmet har utvecklats med Kultur- och samhällsanalysprogrammet som
utgångspunkt. Huvudämnena är filosofi,
statskunskap och nationalekonomi med
tonvikt på filosofin, men det är också möjligt att välja till så kallade verktygsämnen
eller kulturantropologi.
Det unika för utbildningen är just kombinationen av huvudämnen som Folke Tersman menar ger breda kunskaper i analys
och logiska resonemang kring samhälleliga
frågor och problem.
Med en filosofisk utgångspunkt kan studenterna diskutera hur ett rättvist samhälle
ser ut. Samtidigt som de insikter som statskunskapen och nationalekonomin ger kan

FOTO: MATTON

TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: STAFFAN CLAESSON

Oxfordutbildningen, Philosophy,
Politics, and Economics – PPE, är
prestigefylld och har funnits
sedan 1920-talet.

Har en servicefunktion
The Nordic Centre in India, NCI, är ett
konsortium. I Sverige ingår, förutom Uppsala universitet, även universiteten i Stockholm, Umeå, Göteborg och Lund.
NCI ser sig som en servicefunktion när
det handlar om att bistå universiteten med
information och skapa möjligheter att etablera kontakter och samarbete mellan Norden och Indien.
Inom framför allt några områden vill
NCI fördjupa samarbetet med indiska universitet. Det är inom folkhälsofrågor, miljö,
sydasienstudier i språk, litteratur, kultur
– men också att öka intresset för nordiska
språk i Indien. n
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Abbe Aveskogh är ett år och
genomför sin första arkeologiska utgrävning tillsammans
med Nora Aveskogh och systern Smilla
Kallin. För dem är det en lek, men för
studenterna vid förskollärarprogrammet
är det allvar.
TEXT: JOHANNES BORGEGÅRD
FOTO: STAFFAN CLAESSON

STUDENTERNA GÖR PRAKTIK. Deras
uppgift är att göra en pedagogisk station
i museimiljö. Barnen som går i Uppsalas
kommunala förskolor kommer under två
dagar tillsammans med sina lärare för att
uppleva utställningarna.
– När de ser hur barnen reagerar får de
direkt återkoppling på sina idéer. Dessutom
ser studenterna hur förskolelärarna agerar
tillsammans med barnen som vill börja
experimentera. Det är verkligen lärorikt,
berättar Johnny Häger – kursansvarig på
förskollärarutbildningen.

Verksamheten har pågått i fyra år och förskolorna står i kö för att få komma och deltaga.
– Vi kan ju också lära oss hur vi skulle
kunna nå ut bättre med vår verksamhet.
Oftast är förskolebarnen som kommer hit
på museum för första gången när de besöker oss. Vi lär oss om hur vi kan bli bättre,
berättar Cecilia Ödman, museipedagog vid
Museum Gustavianum, medan sanden yr
bakom henne.
– Kolla ett ben! Ropar Smilla. n

Med arkeologens utrustning får förskolebarnen Nora Aveskogh och Smilla
Kallin göra en utgrävning. De får hjälp
av Marie Karlsson och Christina Tuori.
Utgrävningen övervakas av Abbe
Aveskogh

Verktyg samlar lärares meriter
– DET SMYGER SIG ofta in tyckande när
det bedöms vilka egenskaper en bra lärare
bör ha. Vi har därför som målsättning att se
till så att pedagogiska meriter bedöms på ett
strukturerat sätt utan tyckande, säger Karin
Apelgren, chef för avdelningen för universitetspedagogisk utveckling.
Hon och hennes avdelning har sedan
början av 2000-talet arbetat med konceptet

pedagogisk meritportfölj – där grundtanken
är att lärare ska sammanställa sina meriter så
att det enkelt går att bedöma hans eller hennes pedagogiska skicklighet. Läraren ska inte
bara redogöra för vilka pedagogiska insatser
han eller hon gjort utan också hur och varför.
Det är denna arbetsmodell som nu digitaliserats genom den webbaserade pedagogiska
meritportföljen.

Internationellt
toppbetyg

– Målet var att ta fram ett system som vid
ökad användning kan bidra till att höja statusen på och öka förståelsen för pedagogiska
meriter. Det skulle i sin tur gynna våra studenter – pedagogiska lärare ger ju ett bättre
universitet, säger Louise Rügheimer, chef vid
enheten MedfarmDoIT, som jobbar med ITlösningar i undervisningen inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. n

STUDENTERNA ger Uppsala universitet
högst betyg av alla lärosäten i Europa inom
ämnet biologi, och näst högst inom kemi.
Det visar årets resultat av den europeiska
rankingen CHE av naturvetenskapliga ämnen. Även inom fysik, matematik, statskunskap, psykologi och ekonomi finns Uppsala
universitet på topplistan. n

DEN INTERNATIONELLA konkurrensen
på utbildningsområdet ökar. Samtidigt finns
en oro för att kvaliteten blir sämre. I Uppsala bedrivs en intensiv pedagogisk utveckling
för att möta konkurrensen och förbereda
studenterna på bästa sätt inför arbetslivet.
Frågorna är många: Vad är ”högre” i den högre utbildningen? Vad krävs av läraren och
studenten för att undervisningen ska bli så
bra som möjligt? Hur kan kvaliteten för-
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stärkas ytterligare, utan högre kostnad?
I en ny bok, som bygger på en kvalitativ
analys av utbildningarna vid University of
Oxford och Uppsala universitet, presenterar
ekonomhistorikern Christopher Lagerqvist
lösningar på många av dessa frågor. Boken
har skrivits inom ramen för ”The Oxford–
Uppsala Programme”, ett forsknings- och
utbildningssamarbete mellan Uppsala och
Oxford. n

FOTO: TORBJÖRN GOZZI

Ny bok: Så blir den högre utbildningen ännu bättre

UTBILDNINGSPROGRAM

Stöd i arbetet med stökiga elever
STÖKIGA och okoncentrerade elever är
ett problem i många skolor men det går att
komma tillrätta med, visar studier vid Uppsala universitet.
Uppmuntran i kombination med ignorering i väl valda situationer är en del av
framgångsreceptet, samt 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.
Han har studerat utbildningsprogrammet Komet (Kommunikationsmetod) i
olika former. Programmet går ut på idén att
barn och vuxna uppför sig på olika sätt beroende på vilken miljö de befinner sig i och
vilka reaktioner de får.
– Därför blir det viktigt hur läraren beter
sig. Tjat och kanske till och med skäll verkar

snarare uppmuntra elever till ett störande
beteende, säger Martin Karlberg.
Det hänger ihop med att en del elever
hellre vill ha negativ uppmärksamhet än
ingen alls. En del av programmet 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.
Ett annat centralt moment i Komet är
att uppmärksamma de klasskamrater som
beter sig som man vill. Tydliga regler, strukturerad undervisning och rutiner som fungerar för barnet är också viktigt.
– Vi måste skapa optimala förutsättningar för barnet att uppföra sig på det sätt som
vi förväntar oss, säger Martin Karlberg. n
ANNETTE WALLQVIST
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Tusen gånger snabbare
hårddiskar
TEXT: ANNELI WAARA
FOTO: MATTON

Uppsalaforskare visar
nu i tidskriften Physical
Review Letters att magnetisk
lagring på hårddisken kan komma
att gå minst tusen gånger snabbare.

genom ultrasnabba laserpulser, men den
grundläggande förståelsen av denna process har inte funnits. Nu har tre fysiker vid
Uppsala universitet; Marco Battiato, Karel
Carva och Peter Oppeneer, visat hur ultrasnabb avmagnetisering genom laserexcitation sker.
– Vi förklarar detaljerat hur avmagne-

HOTELLMAGNATEN bakom Elite Hotels. Före detta supermodellen som nu är
mitt uppe i lanseringen av egna hudvårdsmärket. En som vill göra Sveriges bästa
hamburgare och en före detta chefredaktör
på DN. Förenade av entreprenörskapet var
de fyra huvudtalare på årets Anders Wallföreläsning.
För att stimulera entreprenörsandan
bland studenter forskare och lärare inom
universitetets olika fakulteter bjuds varje år
ett antal framgångsrika personer in för att
hålla de årliga Anders Wall-föreläsningarna.
I år var huvudtalarna Emma S. Wiklund,
modell som blev konsumentrådgivare åt
Lindex och nu lanserar eget hudvårdsmärke, Bicky Chakraborty bakom prisbelönta
Elite Hotels, Richard Bergfors som driver
hamburgerkedjan Max med ambitionen
att göra Sveriges bästa burgare och Anders
Johnsson författare, debattör och före detta
chefredaktör på Dagens Nyheter.

SARA THORSLUND och Johan Kreuger,
vid institutionen för medicinsk biokemi
och mikrobiologi, har utnämnts till Årets
innovatörer i Uppsala län. De har utvecklat
ett system som förenklar läkemedelsframtagning. Systemet, som kallas CellDirector,
kommer att förenkla och minska antalet
cellbiologiska försök som görs idag. Det årliga regionala innovationspriset delas ut av
ALMI Företagspartner Uppsala AB till den
som gjort den mest förtjänstfulla insatsen i
Uppsala län när det gäller nyskapande och
kreativitet som kan leda till kommersiella
möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer. n
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Uppsalaforskare
årets innovatörer
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Industri + akademi = sant

tiseringen går till och bidrar därmed med
grundläggande kunskap om de supradiffussionsströmmar som är relevanta att bygga
vidare på för utveckling av ny hårddiskteknologi, något som är särskilt viktigt för
framtidens informationsteknologibaserade
samhälle, säger professor Peter Oppeneer,
som lett studien. n

Mode och hamburgare på årets
Anders Wall-föreläsning

Under dagen kunde man också höra unga
entreprenörer tala om framgångar och svårigheter kring uppbyggandet av ett företag.
I diskussionen deltog bland annat Mikael
Söderlindh som varit med och skapat framgångssagan Happy Socks.
Moderator för evenemanget var språkvetaren och TV-profilen Fredrik Lindström. n

Fredrik Engelmark, Annika Olsson
och Torbjörn Fängström.

Sverige satsar stora pengar på forskning och utveckling. Men ofta saknas kopplingen
till nyttan för näringslivet och tillväxten. Vid Ångströmlaboratoriet pågår ett projekt
som ska främja samverkan mellan industri och akademi.
TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: STAFFAN CLAESSON

FOTO: JOHANNES BORGEGÅRD
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DE BÄSTA HÅRDDISKARNA i moderna
datorer kan skriva en magnetisk ”bit” inom
en nanosekund. Ändå är processen oerhört
tidsödande för de stora datamängder som
blivit allt vanligare. Uppsalaforskare visar
nu i tidskriften Physical Review Letters att
magnetisk lagring på hårddisken kan komma att gå minst tusen gånger snabbare.
Vikingarna högg in information som var
viktig för dem i stentavlor, något som var
extremt tidskrävande. I dag sparar vi snabbt
information på datorns hårddisk, men med
de stora datamängder som blir allt vanligare
upplevs ändå processen tidskrävande. Informationen lagras i form av magnetiska ”bits”,
dvs. små areor som har viss magnetiseringsriktning och läses digitalt som 0 eller 1.
Forskare har nyligen upptäckt att magnetiseringen i en ”bit” kan raderas optiskt

IDÉN ÄR ENKEL. Gå ut till företag och
fråga vad de behöver av forskningen för att
sedan hitta forskare som är beredda att ta
sig an företagets problem.
– Målet är att få igång ett tvärvetenskapligt samforskningsprojekt som ger resultat
för företaget samtidigt som det ska vara intressant forskning som det går att publicera
något av, berättar Torbjörn Fängström som
är en av en tre projektledare vid Ångström
Material Akademi, ÅMA.
I grunden ligger en önskan om att hitta
snabbare och effektivare vägar ut i samhället och industrin för den kunskap som
forskningen genererar.
– På det sättet kan forskningen bättre bidra till den ekonomiska tillväxten i Sverige,
säger projektledaren Fredrik Engelmark.
Företagen lever i en vardag där daglig
produktion och vinster står i fokus. Det gör
att det vara svårt att lyfta blicken och satsa
på produktutveckling. Detta samtidigt som
många forskare har liten kunskap om de
problem som företagen brottas med.
Ett typiskt ÅMA-projekt utgår från företagets frågeställningar och hittar forskare som

kan jobba tillsammans i projektet. Fördelen
med det är att det samtidigt uppstår nya
grupperingar av forskare inom Ångströmlaboratoriet som inte arbetat tillsammans
tidigare.
– Dessutom tycker många forskare att
det är stimulerande att arbeta tillsammans
med industrin i konkreta projekt eftersom
det ger en direkt tillämpning, säger Fredrik
Engelmark.
Kopplar ihop forskare och företag
Projektledarna menar att Ångströmlaboratoriet är ett av Europas ledande materialforskningscentra vars styrka ligger i att de
arbetar ur ett brett materialvetenskapligt
perspektiv.
– Forskarna är duktiga på att ta fram
material med olika egenskaper, men de är
sämre på att skala upp och producera större
mängder av ett material som man arbetat
fram. Där kan kopplingen till företagen vara
nyttig för forskarna, eftersom det finns stora

utmaningar i det steget också, menar Torbjörn Fängström.
Samverkansprojektet har pågått i två
år och bygger på en partnermodell där
företagen betalar en avgift för att få delta.
Avgiften ger dem tillgång till forskare vid
Ångströmlaboratoriet som är intresserade
av samarbete.
– Vår roll är att se till att rätt forskare
kopplas till rätt företag och att de jobbar utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv med
relevanta frågeställningar, berättar Annika
Olsson, den projektledare som varit med
sedan starten.
Hittills är det bara stora företag som
kunnat vara med i samforskningsprojekten, men nu är tanken att hitta en liknande
partnermodell som ska omfatta även mellanstora och mindre företag.
– De som vi går vidare med det närmaste
året är våra fem kärnpartners och fem mindre företag. För oss är det viktigt att få en
bredd av företag, säger Annika Olsson. n

I grunden ligger en önskan om att
hitta snabbare och effektivare vägar
ut i samhället.
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Konsten
att lyckas

Minst fem års högskoleutbildning, minimal utsikt att bli framgångsrik, än mindre möjligheter att kunna livnära sig på sitt yrke
– vem satsar på en sådan karriär? Nu har forskare från Uppsala
universitet studerat villkoren för konstnärer.
TEXT: ANNBRITT RYMAN
FOTO: STAFFAN CLAESSON

TROTS DYSTRA framtidsutsikter för utbildade konstnärer har intresset för estetiskt och konstnärligt inriktade utbildningar
formligen exploderat under efterkrigstiden.
Idag går cirka 10 000 elever på estetiska
gymnasieutbildningar. Till den mest eftertraktade högskoleutbildningen på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm är trycket
mycket högt. Dit söker cirka 800 varje år.
Endast 25 blir antagna. Men även bland de
få som lyckas komma in på den femåriga
utbildningen är det ytterst få som lyckas
etablera sig som konstnärer och ännu färre
som kommer att kunna livnära sig på sin
konst.
Varför är det så många som trots det söker en konstnärlig utbildning?
– Inom konsten råder andra värderingar
än i samhället i stort. Här värderas symboliska tillgångar högre än pengar. Många är
villiga att välja bort en trygg anställning och
stabil ekonomi för en eftertraktad plats på
en konstskola eller en position i konstvärlden, svarar projektledaren och ekonomhistorikern Martin Gustavsson.
– Nyckeln till att förstå konstens värld är
dess värdesättande av kreativitet, begåvning
och frihet. Frihet att hitta sig själv och att gå
sin egen väg, tillägger utbildningssociologen
Mikael Börjesson.
Vad innebär det då att ”lyckas” i konstvärlden?
– Det handlar om en kombination av olika saker; att ställa ut på ledande gallerier, få
symboliskt viktiga stipendier, bli omskrivna
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av betydelsefulla kritiker och få sina verk
inköpta av konstmuseer, säger konstvetaren
Marta Edling.
Vilka är det då som söker sig till de konstnärliga utbildningarna och så småningom
lyckas med att etablera sig som konstnärer?
Forskarnas undersökning täcker perioden
1938–2008. Resultaten visar på en stadig
överrepresentation bland såväl studenter
som konstnärer av män och av kulturellt
bemedlad medelklass. Detta är väl känt sedan tidigare. Men vad studien också visar är
att den sociala snedrekryteringen förstärkts
över tid. Till detta bidrar den ökande andel
kvinnor som tagit plats i utbildningen. Idag
är kvinnor i majoritet och det är kvinnor från
den kulturella medelklassen som ökat sin
andel på bekostnad av män från arbetarklass.
En bakgrund i arbetarklassen blir med andra
ord alltmer sällsynt bland såväl eleverna vid
Kungliga Konsthögskolan som bland de ledande konstnärerna i samhället. n

Svävande

&lätta

AnnaKarin Kriströms konstverk har
en grace i sin enkelhet. Och valet av
material är unikt i konstvärlden: Hon
strimlar avhandlingar som hon skapar
abstrakta tredimensionella former av.
– Jag ville göra något vackert.
Nyligen fick hon i uppdrag att skapa ett
konstverk till Campusområdet Engelska
Parken.
Först vågade hon inte riktigt berätta
om sitt konstskapande för kollegerna
på institutionen.
– Det kan ju uppfattas som viss kritik
mot det akademiska systemet i mitt
sätt att handskas med avhandlingarna.
Men responsen har bara varit nyfiket
positiv. Prefekten frågade direkt om
jag inte kunde göra en present till en
professor.

Fakta om projektet
”Konsten att lyckas som konstnär” är ett
mångvetenskapligt forskningsprojekt med
företrädare för ekonomisk historia, utbildningssociologi och konstvetenskap finansierat
av Vetenskapsrådet. Studien täcker efterkrigstiden och en mängddata har samlats in om
såväl konsthögskolestudenter som konstnärer
via historiska folkbokföringsdata, arkivmaterial från konstskolor och andra institutioner
samt intervjuer och enkäter.
En utförligare resultatredovisning finns att
hämta på Vetenskapsrådets hemsida
www.vr.se under Resultatdialog.
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Studenterna är i uppror!
Silverbibeln i Uppsala är Sveriges dyrbaraste bokskatt och en
av världens mest berömda handskrifter. Den skrevs i Italien i början av 500-talet. Den har länge
funnits till beskådan på Uppsala
universitetsbibliotek men nu är
den tillgänglig på webben för
nyfikna i hela världen.
TEXT: ANNA MALMBERG
FOTO: UUB/MAGNUS HJALMARSSON

ATT DIGITALISERA och publicera Silverbibeln är ett projekt som från början var
avsett att underlätta för forskare och studenter inom språkvetenskap, särskild gotisk.
Men också historiker, arkeologer och andra
som intresserar sig för gotisk kultur kan dra
nytta av projektet liksom var och en som
är nyfiken på gotisk skrift och litteratur. Silverbibeln är trots namnet ingen fullständig
bibel, utan en nedteckning av de fyra evangelierna, ett evangeliarium, på gotiskt språk.
Översättningen från grekiska till gotiska
gjordes på 300-talet av den gotiske biskopen
Wulfila, som också konstruerade det gotiska
alfabetet. Silverbibeln hade ursprungligen
minst 336 blad. Av dessa finns 187 bevarade i Uppsala. Silverbibeln är förmodligen
skriven i Ravenna i början av 500-talet. Den
är skriven på tunt purpurfärgat pergament
med guld- och silverbläck. Silverskriften

dominerar och har också givit upphov till
benämningen ”silverboken”, ”codex argenteus”. Förmodligen var den ursprungligen
inbunden i ett praktband som var prytt med
pärlor och ädelstenar. Silverbibelns text är
ett av de äldsta och mest omfattande av alla
idag bevarade dokument på gotiskt språk.
Den skrivna ytan på varje sida har mått som
uppfyller principen för det gyllene snittet,
dvs höjden förhåller sig till bredden som
summan av höjden och bredden förhåller
sig till höjden. De fyra valvbågarna nederst
på varje sida är kanontavlor, en för varje
evangelist. De utgör ett korsreferenssystem

för bibelställen i evangelierna.  Silverbibeln
var känd på 1500-talet, då den fanns i ett
benediktinkloster i Werden i Ruhrområdet.
Den övergick före år 1600 i kejsar Rudolf
II:s ägo och fanns i Prag, när svenskarna
stormade staden 1648. Som svenskt krigsbyte kom den till Stockholm och införlivades med drottning Kristinas bibliotek. Efter
drottningens abdikation övergick den till en
av hennes bibliotekarier, Isaac Vossius, som
förde den till Holland. Därifrån köptes den
av rikskanslern (och universitetskanslern)
Magnus Gabriel De la Gardie, som skänkte
den till Uppsala universitet 1669. n

Silverbibelns text är ett av de
äldsta och mest omfattande
av alla idag bevarade dokument på gotiska.

Vad är meningen med att arbeta?
ATT ”SKAPA ARBETE” är något som alla
riksdagspartier tävlar om att utlova. Men
vad är egentligen vitsen med att arbeta åtta
timmar per dag fram till pensionen? Och
vad händer i samhället när arbetet blir ett
självändamål? Roland Paulsen, sociolog vid
Uppsala universitet, hävdar i en ny bok att
arbetet håller på att dräneras på sin mening.
Behovet av arbete har med den teknologiska utvecklingen aldrig varit mindre
än idag. Tack vare ökad specialisering, effektivare arbetsorganisation och tekniska
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innovationer har arbetets produktivitet
mångdubblats. Ändå arbetar vi i dag mer
än vad man gjort under större delen av den
mänskliga historien.
– Sedan 1930-talet har produktiviteten
i Sverige mer än femdubblats. Men detta
har inte lett till att vi nu arbetar fem gånger
mindre, tvärtom har arbetstiden varit relativt konstant, säger Roland Paulsen, doktorand i sociologi och författare till den nya
boken ”Arbetssamhället”.
I boken beskriver han den rådande arbetsideologin ur ett historiskt perspektiv.

Från att ha präglats av en stark avsky för
arbete, som hos Platon och Aristoteles, har
den västerländska civilisationen lärt sig betrakta arbete som något gott i sig.
– I takt med att arbetet blivit mer och
mer överflödigt har vi slutat fråga oss varför vi arbetar så mycket och vad arbetet ska
tjäna till. I den politiska debatten talar man
exempelvis inte längre om att arbeta för
den ekonomiska tillväxtens skull. Numera
är det snarare tillväxten som ska skapa arbete, säger Roland Paulsen. n

Universitetsledningen vill införa
obligatorisk, schemalagd undervisning. ”Ett hot mot den akademiska friheten!” hävdar studenterna och går ut i protestmarsch.
Jo, det är sant – men det var för
150 år sedan. Då ansågs frihet
från obligatorisk närvaro som en
omistlig del av den akademiska
friheten.
TEXT: ANNBRITT RYMAN
FOTO: STAFFAN CLAESSON

DETTA OCH EN RAD andra fakta om
Uppsala universitets historia står att finna
i en ny bok som ingår i ett stort forskningsprojekt om universitets historia under
1800- och 1900-talen. Ansvarig för projektet är professor Tore Frängsmyr och författare till den del som nu är klar är sonen Carl
Frängsmyr, forskare vid institutionen för idé
och lärdomshistoria.
– Tidigare historiebeskrivning sträcker
sig bara fram till 1800-talet och skrevs för
hundra år sedan av Claes Annerstedt. Vi har
saknat en modern historik som även täcker
de två senaste århundradena. Det är den vi
skriver nu, berättar Tore Frängsmyr.
Den del som överlämnades till rektor på
universitets 533-årsdag den 7 oktober, behandlar tiden 1852–1916 och är den andra
delen i en serie på fyra.
– Den ”akademiska frihet” som studenterna värnade om i slutet på 1800-talet
innebar att många låg tio år eller mer vid
universitetet. Något krav på att avlägga examen fanns inte. I slutet av 1800-talet fanns
inget tal om ”genomströmning”, säger Carl
Frängsmyr och skrattar.
– Och det viktigaste för professorerna
var att visa prov på sin lärdom – inte att få
studenterna att lyssna. Det är också först nu
som man slår fast att en professor faktiskt
även ska forska, tillägger Tore Frängsmyr.
Men den viktigaste sociala förändringen
var att kvinnan, efter många och långa diskussioner, äntligen fick tillträde till universitetsstudier på 1870-talet. År 1910 utgjorde

de 10 procent av studenterna, idag är kvinnorna i majoritet.
Ett annat häpnadsväckande historiskt
faktum är att universiteten hade juridisk
rätt att döma sina anställda och studenter
ända fram till i början på 1900-talet. Det
straff universitetet kunde utdöma var böter,
fängelse eller relegering. Det innebar att alla
som var kopplade till universitetet stod utanför det statliga rättsväsendet.
– Att universiteten kunde utdöma deras straff ansågs även det som en omistlig
del av den akademiska friheten, säger Carl
Frängsmyr.
Oberoende som en röd tråd
Men efter hård kritik, inte minst från den
liberala pressen, blev universitetens domsrätt allt svårare att förena med principen
om allas likhet inför lagen och avskaffades
helt 1909.
Universitetets oberoende, eller snarare
beroende, gentemot finansiärer och omgivande samhälle löper som en röd tråd genom Frängsmyrs historiebeskrivning.
– På 1800-talet blir universitetet en
del av samhället på ett annat sätt än tidigare. Det visar inte minst det faktum att på
1830-talet var universitetet helt beroende

av donationer för sin överlevnad. 90 år senare består dess ekonomiska grund till 70 procent av statsanslag, säger Carl Frängsmyr.
Universitetet har alltid varit beroende av
någon, vare sig det handlat om staten, kyrkan eller näringslivet.
– Någon helt fritt och oberoende universitet har aldrig funnits, konstaterar Tore
Frängsmyr. n
Beställ böckerna

BÖCKERNA FINNS ATT KÖPA
på Carolina Rediviva och Museum
Gustavianum. Specialpris för anställda
och pensionärer från Uppsala universitet. Du kan även beställa böckerna i
Universitetsbibliotekets Online-shop:
www.mamut.net/carolina/shop/
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trycket vid
lanseringen var
högt. På en månad
öppnades 8600
pdf-filer.

Kvinnofrid – ett klick bort
Kunskapsbanken är en guldgruva för den som söker information
om våld i nära relationer. Här kan yrkesverksamma och andra
intresserade hitta ny kunskap. Målet är att bemötande av
våldsutsatta i förlängningen ska bli bättre.

FOTO: MATTON

TEXT: ANNETTE WALLQVIST
FOTO: STAFFAN CLAESSON
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– FÖRUTOM ATT HITTA det man söker,
ska man också få tips på sådant man inte
kände till. Målsättningen är att besökarna
ska kunna lära sig något varenda gång de
kommer in, berättar Annika Engström som
är informatör och projektledare på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.
Förutom översiktliga och lättbegripliga
ämnesguider och lästips finns också länkar
till avhandlingar och publikationer. Materialet kommer både från NCK och andra
forskningsinstitutioner och myndigheter i
landet. Dessutom finns en sammanställning
över forskare som är verksamma inom området.
Tanken är att Kunskapsbanken ska ge en
överblick av den forskning som görs, men
också visa på var kunskapsluckorna finns.
– Vi har fått i uppdrag av regeringen

att sammanställa och sprida information
om frågorna. Kunskapsbanken är ett sätt
att binda ihop forskare och praktiker och
göra kunskap tillgänglig, säger Annika Engström.
En värdefull källa
Målgruppen är i första hand människor
som arbetar med eller är intresserade av
kvinnofridsfrågor. Det kan vara personer
inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården,
tjänstemän på myndigheter, journalister
och forskare.
– Vill man till exempel bjuda in någon
till en konferens i ett visst ämne, eller ha
svar på en fråga ska Kunskapsbanken vara
en värdefull källa, berättar Annika Engström.
Kunskapsbanken är ett samarbete mellan NCK och avdelningen för IT och inköp
vid Uppsala universitet.
– Arbetet med att få ihop innehåll, form
och teknik har utvecklats under resans gång.
Vi har använt det riktiga innehållet och löpande utvärderat resultatet. Det har varit
en stor fördel, berättar Anna Åhnberg som
är projektledare på IT och inköp.
Hon berättar också att sökfunktionen

Anna Åhnberg, avdelningen för IT och
inköp och Annika Engström, informatör
och projektledare på Nationellt
centrum för kvinnofrid, NCK.

är en central del av Kunskapsbanken och
att den söker på all text i en publikation.
Det går att söka på både ämnesord, namn
på forskare eller publikationstitel. Eftersom
söktjänsten är kopplad till databaserna Libris och Swepub täcker den in all tillgänglig
forskning i landet.
– Den tekniska lösningen vi använt för
Kunskapsbanken skulle kunna användas
av vilken institution som helst, konstaterar
Anna Åhnberg.
Nu börjar ett arbete på NCK med ständig omvärldsbevakning, uppdateringar och
nya ämnesguider och forskare som ska läggas in.
– Om allt går enligt planen kommer vi
också att kunna ta med fler organisationer
och deras material under nästa år, säger Annika Engström.
Kunskapsbanken har varit igång sedan
mitten på september och trycket vid lanseringen var högt. På en månad öppnades
8600 pdf-filer.
– Vi har fått väldigt många positiva reaktioner över att allt är samlat. Det här måste
vara framtiden istället för att man ska behöva leta efter information på olika webbsidor, menar Annika Engström. n

TVÅ UPPSALASTUDENTER, Daniel
Rados och Toni Lovric, har vunnit pris för
”Årets finansuppsats”. Bakom priset står
tidningen Affärsvärlden och Söderberg &
Partners.
För att kunna nomineras måste uppsatsen belysa området sparande och finansiella
placeringar för privatpersoner. I konkurrens
med 37 uppsatser från elva universitet och
högskolor runt om i landet vann Uppsalastudenterna, med sin uppsats ”I Piotroskis
fotspår”, 100 000 kronor.
– Jag tycker denna uppsats visar att det
går att förbättra utfallet av enskilda aktieplaceringar även med förhållandevis enkla
medel, något som bör uppmuntras. Det är
ett relevant ämne och en bra slutsats som
går att tillämpa praktiskt, säger Gustaf
Rentzhog, VD på Söderberg & Partners till
Affärsvärlden.
Motiveringen lydde: ”Uppsatsen är relevant för personer som är intresserade av enskilda aktier. Den har tydliga slutsatser som
kan tillämpas av privatpersoner då informationen för analysen finns tillgänglig i publik
information.” n

Björkénska
priset till ledande
molekylärbiolog
BJÖRKÉNSKA PRISET är ett av Uppsala
universitets största vetenskapliga pris för
framstående forskning. Det delades ut första gången 1902. I år går priset till professor
Måns Ehrenberg, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Måns
Ehrenberg är pionjär och världsledande
inom den s k systembiologin. Hans forskning handlar bland annat om system för
att framställa proteiner i stor skala för tillverkning av skräddarsydda läkemedel, hur
bakterier kan anpassa sig till förändringar
i miljön, hur antibiotika fungerar och hur
resistens uppstår. n

Sämre partnerval
i grumligt vatten
UTSEENDET ÄR VIKTIGT även för fiskar när de väljer partner, visar en studie vid
Uppsala universitet. När synen försämras
vid kraftiga algblomningar får de en sämre
partner än i klart vatten. I Fiskebäckskil på
västkusten pågår just nu uppföljande experiment i laboratoriet. Algblomningar gör världen grön och innebär sämre sikt för fiskarna,
som inte bara använder synen när de jagar
utan även när de ska välja sin partner. n

FOTO: MATTON

Ekonomstudenter
vann för bästa
finansuppsats

Med campus
i mobilen
HITTA PERSONER och lokaler på campus, kolla ditt schema, eller läs nyheter –
allt med hjälp av din Smartphone. Teknisknaturvetenskapliga fakulteten har lanserat
en mobil webbplats som utvecklats av fem
IT-studenter på Uppsala universitet.
– Användningen av iPhone och Android
ökar kraftigt och vi vill att våra studenter
ska kunna ha hjälp av den nya tekniken i
sin vardag. Och det är roligt att kunna dra
nytta av att vi har flera av landets bästa ITutbildningar här i Uppsala, säger Rickard
Källgren, fakultetsinformatör.
Vill man nå studenterna via webben är
det snart helt nödvändigt att den är anpassad
för mobil. Det var tanken som födde projektet där en grupp studenter fått utveckla en
ny mobil webbplats för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Målgruppen är framför
allt nybörjarstudenter, men den kan utvecklas vidare för fler användargrupper. n
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”Uppdragsutbildning har stor potential”

TEXT: ANNBRITT RYMAN
FOTO: STAFFAN CLAESSON

OCH HAN VET vad han talar om. Under
2000–2008 var han med och ökade omsättningen på uppdragsutbildningen vid Lunds
universitet, som drevs i form av ett bolag.
Det resulterade i framskjutna placeringar
på Dagens Industris lista över snabbväxande företag i Skåneregionen under flera år.
Men helt okomplicerat var det inte.
– Att kommersialisera universitetsutbildning är inte okontroversiellt. Det kan
lätt uppstå kulturkrockar mellan affärsintresse och akademi.
Detlef Clöwe, som också har erfarenhet
från konsultvärlden, anser att utmaningen
består i att ta fasta på fördelarna med samverkan. Att satsa på fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma utvecklar både
universitetet och regionen, menar han.
– Det handlar om att ta fram kundanpassade utbildningar som är efterfrågade
av samhälle och näringsliv. För att göra det
måste man skapa kontakter utanför akademin och vara lyhörd för vilka behov som
finns. Uppdragsutbildning är en viktig del
av universitetets tredje uppgift och stärker
regionens konkurrenskraft.
Ny input till lärare
Men det är inte bara omvärlden som drar
nytta av uppdragsutbildning.
– Även universitetets forskare och lärare
vinner på det. Att undervisa yrkesverksamma ger ny input som berikar både forskning
och grundutbildning. Samtidigt blir det en
intäktskälla för institutionerna.
Idag omsätter universitetets uppdragsutbildning cirka 70 miljoner kr. En blygsam
siffra, anser Detlef Clöwe, som tror att den
kan både fördubblas och tredubblas inom
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tre till fyra år. Tillsammans med 15-talet
medarbetare på avdelningen för uppdragsutbildning (tidigare Uppsala University
Education) arbetar han nu för att öka den
totala volymen uppdragsutbildning vid universitetet.
– Med sin stora bredd och spetskompetens kan Uppsala universitet spela en
betydligt större roll i det livslånga lärandet,
menar han.
Saknas gemensamt system
Idag är uppdragsutbildningen till större
delen decentraliserad till de olika institutionerna. Det innebär att det saknas ett gemensamt system för hur man hanterar och
utvecklar kundkontakter. Hur man lägger
upp utbildning och sätter pris kan också se
helt olika ut. Detlef Clöwe har därför fått
universitetsledningens uppdrag att se över
hur man kan få till stånd en effektivisering
av verksamheten.

– Att kommersialisera universitetsutbildning är inte
okontroversiellt. Det kan lätt
uppstå kulturkrockar mellan
affärsintresse och akademi.

– Det är nödvändigt för att vi ska kunna
utveckla och öka universitetets totala fortbildningsvolym. Här på avdelningen för
uppdragsutbildning har vi kunskapen och
verktygen för att stödja institutionerna.
Det gäller också att göra Uppsala universitet mer synligt som en aktiv och viktig
aktör på fortbildningsmarknaden. Offensiv
marknadsföring och byggande av starka och
nära relationer med kunder och institutioner blir viktiga uppgifter för avdelningen
framöver.
– Syns vi inte, finns vi inte, konstaterar
Detlef Clöwe.
I linje med den ambitionen anordnades
bland annat ett större evenemang i avdelningens hemvist i det nya campusbygget
Blåsenhus i september. Detta i samband
med att verksamheten firade 25 år i fortbildningens tjänst. n

ATT HA MÅNGA och ytliga kontakter på
Facebook kan vara mer betydelsefullt än vi
tror. Det visar en ny rapport från Nationellt
IT-användarcentrum (NITA). De nätverk
individer skapar genom användandet av
sociala medier gör människor mindre beroende av större aktörer. På en sajt som Facebook kan man få jobbtips, skapa nyttiga
kontakter och som företagare hitta lösningar
på diverse praktiska problem. Det erbjuder
också möjligheten att publicera sig gratis.
– En realistisk effekt är att många kostnader för att driva verksamhet på sikt minskar
vilket sannolikt leder till att fler kan starta
eget och att arbetslivet förändras, säger Håkan Selg som är doktorand vid institutionen
för informationsteknologi och projektledare
för rapporten.
Håkan Selg menar också att det till synes
onödiga och banala kommenterandet och
statusuppdaterandet på Facebook är viktigt
för att hålla liv i kontakterna.
– Porträttet, kommentarerna och uppdateringarna gör att vi hela tiden påminns om
”facebookvännernas” existens. Det gör att
vi upplever dem som närmare än bekanta
som inte finns på Facebook, säger han. n

Serietecknare, läkare, alumn
TOMAS WEITOFT, överläkare i reumatologi vid Gävle sjukhus, forskare vid Centrum
för klinisk forskning Uppsala universitet/
Landstinget Gävleborg och skämttecknare
på fritiden. Han har doktorerat vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och
forskar vidare vid Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet/Landstinget Gävleborg. Tomas Weitoft har periodvis arbetat
på reumatologikliniken vid Akademiska
sjukhuset och har ett forskningssamarbete
kring ledinjektioner med kortison. Nu i höst
läser Tomas Weitoft dessutom pedagogik för
universitetslärare vid Uppsala universitet.
Hur kommer det sig att du tecknar serier?
– Under tonåren var tecknade serier mitt
allra största intresse. Jag ritade en hel del
själv också. Visst drömde jag om att bli pro-

fessionell serietecknare, men mina föräldrar
rådde mig att skaffa en riktig utbildning. När
jag var hemma med min sjuka dotter 1999
och vi satt och ritade tillsammans, vaknade
intresset igen. Där såg ”Pottholzt funderingar” dagens ljus. Teckningarna har sedan dess
varit ett återkommande inslag i bland annat
Gefle Dagblad. Två böcker med samlade
skämtteckningar har också utgivits.
Varifrån får du din inspiration?
– Inspirationskällorna är Knasen, Hagbard
och Rödöga, men även Kalle och Hobbe är
en stor favorit. Tecknandet har för mig blivit
viktig källa till avkoppling på fritiden och en
jätterolig hobby, i synnerhet om även andra
kan uppskatta de små funderingarna. n
JOHANNES BORGEGÅRD

Ny portal för alumner lanseras

Alumnnätverket

NU FÅR Uppsala universitets alumner ett
bättre verktyg för att hålla kontakten med
varandra. Vid årsskiftet lanseras en helt ny
portal med ett modernt gränssnitt och en
rad nya funktioner. Bland annat erbjuder
den nya portalen applikationer för sociala
medier. Det nya systemet förenklar också
arbetet för alla universitetsanställda som
arbetar med externa kontakter. Leverantör
av systemet är Mira Network som är marknadsledande i Norden. n

Uppsala universitets alumnnätverk
– ett professionellt och socialt nätverk
för tidigare studenter och medarbetare.
Nätverket ger dig aktuell information
om Uppsala universitet och utmärkta
möjligheter att hålla kontakt med universitetet och dina vänner. För registrering och mer information besök:
www.uu.se/alumn
eller kontakta Alumnkontoret:
alumn@uadm.uu.se

FOTO: STAFFAN CLAESSON

Uppdragsutbildningen vid
Uppsala universitet ska öka.
– Här finns en stor potential
för både samverkan med det
omgivande samhället och mer
intäkter för universitetet, säger
Detlef Clöwe, chef för universitetets avdelning för uppdragsutbildning.

Värdefullt trams
på Facebook
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JUSTITIEKANSLER ANNA SKARHED

1977 tog hon sin jur.kand. vid Uppsala universitet. Idag är hon
vår första kvinnliga Justitiekansler. Idag är kvinnorna i majoritet på
juristutbildningarna, har de bästa betygen och utgör över hälften av
alla jurister som får anställning efter utbildningen.Trots det är knappt
var fjärde domstolschef, och inte ens var femte delägare i advokatbyrå, kvinna. Det är ett slöseri med kompetens, konstaterar Anna
Skarhed.
TEXT: ANNBRITT RYMAN
FOTO: STAFFAN CLAESSON

DET ÄR SKÄLET till att Anna Skarhed
var med och startade juristnätverket Hilda
år 2006. Målet är att stödja kvinnliga jurister i deras professionella utveckling och
därmed öka andelen kvinnliga chefer och
delägare. För det senare har hon fått kritik,
bland andra från Elisabeth Svantesson, moderat styrelseledamot i Riksrevisionen som
menar att det kan innebära risk för intressekonflikter och jäv vid tillsättning av statliga
tjänster.
– Jag har svårt att förstå kritiken. Hilda
är ett helt öppet nätverk med samma mål
som regering och riksdag ställt upp, nämligen att öka jämställdheten inom rättsväsendet. Hur skulle det kunna grunda jäv?
Anna Skarhed sitter även i styrelsen för
Uppsalajuristernas alumnistiftelse.
– Mitt engagemang och mina kontakter
där har inte kritiserats. Jag känner självfallet
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många både kvinnor och män inom både
rättsväsendet och förvaltningen. Det är
ofrånkomligt och något jag måste klara att
hantera på ett korrekt sätt i min roll som JK,
liksom tidigare i min roll som domare.
Med sina drygt 30 år inom svenskt rättsväsende kan hon mer än de flesta om hur
det fungerar i praktiken.
Vad tycker du om kvalitén på dagens
nyutbildade jurister?
– De är otroligt kunniga och duktiga.
Men verklighetsanknytningen är viktig.
Den vill jag vara med och förmedla genom
mitt arbete i alumniverksamheten. Vi behöver kloka omdömesgilla jurister – inte
paragrafryttare.
Justitiekanslerns kontor är beläget i det
som av folktraditionen anses som Stockholms äldsta byggnad – Birger jarls torn på
Riddarholmen. Tornet byggdes som en del

i Gustav Vasas försvarsverk runt huvudstaden med utblick över Riddarfjärden.
– Ibland är det lite svårt att slita blicken
från den betagande utsikten, medger Anna
Skarhed.
Men så mycket tid till att försjunka i
utsikten lär hon inte ha. Här arbetar totalt
25 personer. Inte särskilt många med tanke
på arbetsuppgiften att vara regeringens och
statens främsta juridiska företrädare med
tillsyn över myndigheter och domstolar. Hit
kan även enskilda medborgare vända sig om
de anser sig ha blivit orättvist behandlade
av myndigheter och domstolar.
– Även om vi inte kan engagera oss i varje enskilt ärende är det viktigt att människor vänder sig hit. Det ger oss möjlighet att
se mönster. Vi behöver få en överblick över
regler och lagar som hjälper oss att se om de
fungerar som det är tänkt i praktiken. Det

Vi behöver kloka omdömesgilla
jurister – inte paragrafryttare.

ger underlag för att föreslå förändringar.
En viktig uppgift för JK är just att upptäcka och åtgärda systemfel. Hennes företrädare Göran Lambertz väckte debatt
kring frågan om felaktigt dömda. Anna
Skarhed ser behov av att fokusera på andra
saker.
Det är en ytterst liten del av alla ärenden
som går till domstol. Med uppdraget att
”värna rättssäkerheten i den offentliga verksamheten”, som det står i JK:s regleringsbrev, är en central fråga. Den handlar om
hur den offentliga förvaltningen fungerar i
sin basfunktion – där många enskilda med-

borgare berörs. Samhället blir mer och mer
komplext och det gäller att ständigt upprätthålla och återerövra de grundläggande
demokratiska och mänskliga rättigheterna i
den offentliga förvaltningen.
Något konkret exempel?
– Inte så konkret men det är viktigt att
frågor om etik och värdegrund hålls aktuella inom förvaltningen.
Justitiekanslern är ju samtidigt den styrande maktens, regeringens, främsta juridiska företrädare. En dubbel uppgift?
– Ja, JK har en komplicerad roll och
måste ibland väga den enskilde medborga-

rens intresse mot det allmännas. Då är det
särskilt viktigt att iaktta kravet på saklighet
och opartiskhet. Att vara JK är något av det
svåraste men också mest intressanta uppdrag man kan ha.
Som en av landets främsta jurister, upplever du att du har någon verklig makt att
förändra?
– Ja, jag har en röst som hörs. Men den
ska inte vara min personliga, utan den tillhör ämbetet. Man får vara vaksam på sitt
ego. Det är inte mina personliga preferenser
som ska avgöra vad JK engagerar sig i. n
Anna Skarhed
Familj: Make och vuxna barn.
Utbildning: jur.kand. vid Uppsala universitet.
På fritiden: Njuter av naturen och goda
böcker.
Dold talang: Utövare av Qigong
– en form av kinesisk rörelsemeditation.
Favoritnation: Ingen och alla.
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REKTOR ANDERS HALLBERG:

Skarpa hjärnor mot nya horisonter

VÅR ROLL ÄR
ATT STÄNDIGT FLYTTA
FRAM VÅRA POSITIONER
FÖR UTVECKLING
OCH FÖR STÖRRE
KUNSKAP.

NÅGRA AV VÅRA skarpaste hjärnor har
belönats med Nobelpriset, det finaste pris
som finns. Nobelpris och Uppsala universitet – två begrepp som passar ihop. Vi är
stolta över alla våra nobelpristagare. Hur
många de är diskuterar vi ibland. Det beror
på hur vi ska räkna. Antingen räknar vi de
som fick priset när de var aktiva vid universitetet, eller så räknar vi de som har anknytning till universitetet genom sin verksamhet. Kanske spelar det inte så stor roll.
Men Nobelpris spelar en annan viktig
roll. De kan hjälpa till att lyfta fram forskningsområden, se till att finansiering kommer till forskning och dessutom kan de underlätta när vi bygger kontakter med andra
universitet.
Traditionellt kommer Nobelpristagarna
till Uppsala för att berätta om sin forskning.
De kommer till oss eftersom de ser värdet
i samarbetet med vårt universitet och med
våra forskare. Många gånger är det forskare
som vi samarbetat med under en längre tid
på institutionsnivå, eller inom något forskningsprojekt. I år är till exempel pristagaren
i kemi, professor Richard Heck, en forskarkollega som jag själv under mina år inom
forskningen haft god kontakt med.

FOTO: STAFFAN CLAESSON
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Så ser forskningssamarbeten ut. Världen
krymper. Vi lär känna varandra över nationsgränser och vi hittar gemensamma intressen
när vi möts och löser problem tillsammans.
Vår roll är att skapa förutsättningar. Ansträngningen handlar om att ständigt flytta
fram våra positioner för utveckling och för
större kunskap – mot nya horisonter. n

