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EN NY VÄRLD. Förändring. Revolution. I
Nordafrika och Mellanöstern har flera statschefer fått lämna ifrån sig makten under det
senaste året, som en följd av folkliga uppror.
Protesterna har spritt sig från land till land
och hela världen följer med intresse utvecklingen – bland dem statsvetare och fredsoch konfliktforskare vid Uppsala universitet.
Den arabiska våren är också intressant
för medieforskare eftersom nya sociala
medier fått så stor betydelse. Verktyg som
twitter och bloggar har gjort det lättare att
övervinna censuren och nå ut med information. Tekniken i all ära – utan en grupp
människor och deras engagemang hade
ingen förändring varit möjlig. Att utveckla
demokrati tar tid.
Vid Uppsala universitet finns ett stort
engagemang för global utveckling. Ett exempel är International Science Programme
som i 50 års tid har hjälpt forskargrupper

i utvecklingsländer att stärka sin forskning.
Kunskaper i basvetenskaper som matematik, kemi och fysik är viktiga när ett land ska
byggas upp. Ett projekt i Senegal handlar
om vattenförsörjning. Läs mer på sidan 10.
I Nya Horisonter gläntar vi på dörren till
Uppsala universitet för att ge en bild av allt
det som pågår här. Hösten 2011 antogs rekordmånga studenter. Spännande samarbeten startade, till exempel U-Fold, en kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende
i samarbete mellan forskare, polis och myndigheter. En hel del forskning sker utanför
Uppsalas gränser. Vi har gjort en avstickare
till Island, där fältarbeten pågår kring hur
man bäst utvinner värme ur jorden.
Förändringens vindar blåser även inom
universitetet. I december är det dags för
rektorsskifte då Anders Hallberg lämnar sin
post efter snart sex år som rektor. Vi har intervjuat honom om tiden som varit. n

Vid Uppsala universitet
finns ett stort engagemang
för global utveckling.
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Dramatisk upptakt
väckte kamplust

En tunisisk grönsakshandlare tänder eld på sig själv i protest mot regimen i landet.
Händelsen blir startskottet för ett uppror som slutar i att landets president får avgå
och fly landet. Knappt ett år senare har upproret spritt sig till flera länder i
regionen och flera statschefer fått lämna ifrån sig makten. De sociala
medierna tros ha spelat en viktig roll för utvecklingen.
TEXT: Annette Ulvenholm Wallqvist
FOTO: HASSENE DRIDI, SCANPIX

Demonstration i Tunis
den 2 november.
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Bahrain – 14 februari
Protester sprider sig via Facebook
och Twitter.

Algeriet – 12 februari
Hundratals demonstrerar i Alger. Säkerhetspoliser skingrar demonstranterna.
I april lovar presidenten reformer.

Saudiarabien – februari
Kungen lovar ekonomiska förmåner
och nya jobb för att stilla protesterna.

Jemen – 27 januari
Befolkningen kräver presidentens avgång.

Jordanien – januari
Demonstrationer och krav på ekonomiska
och politiska reformer.

Egypten – 25 januari 2011
Protester i hela landet.

Tunisien – 17 december 2010
Efter ett självmord sprids fredliga
protester över landet.

Så spred sig protesterna från december 2010 till november 2011:
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– Folkets
framgångar i
Tunisien var
oväntade
och visade att
det går att göra
revolt.
SAMUEL TAUB

Qatar – 1 novembers
Qatar meddelar att de har planerat
in val till 2013. Det är de första valen i Qatar,
ett land där politiska partier är förbjudna.

Egypten – 20 juli
Militärrådet meddelar att de planerar
val om ny ledning för Egypten.

Ingen twitterrevolution
Samtidigt vänder han sig mot att kalla utvecklingen för en twitterrevolution. Så enkelt är det inte, menar han. Grunden och
det som är gemensamt för länderna är ett
odemokratiskt styre, en utbredd arbetslöshet och korruption i kombination med avsaknad av framtidshopp hos många unga.
– De unga är en stor grupp i de här länderna och många av dem har förlorat tron
på framtiden. I kombination med att de vill

ha en förändring, har det gjort dem farliga
för regimerna, konstaterar Samuel Taub.
Nu väntar en osäker tid i de länder som
blivit av med sina despotiska ledare. Att på
kort tid ställa om till fungerande demokratier kan vara en komplex process.
– Det finns all anledning att vara optimistisk för framtiden. Samtidigt räcker det
inte att plocka bort nyckelpersoner och tro
att allt blir bra. Vägen mot demokrati är
inte enkel och vi måste vara beredda på att
det kan ta tid, säger Samuel Taub. n

Libyen – 20 oktober
Libyens tidigare ledare Gaddafi fångas och
dödas, vilket blir en slutpunkt för striderna
mellan libyska rebeller och Gaddafianhängare.

Med hjälp av sociala medier spred sig
ryktet om de framgångsrika protesterna
snabbt, vilket tände en gnista av hopp hos
människor i flera andra länder, bland annat
Libyen och Egypten.
– Folkets framgångar i Tunisien var oväntade och visade att det går att göra revolt
mot den här typen av härskare. Det väckte
kamplusten hos många. Informationen fick
snabb spridning via sociala medier eftersom
det är ett medieflöde som de styrande har
svårt att kontrollera, säger Samuel Taub.

Marocko – 20 februari
Tusentals människor samlas i städerna och
kräver politiska reformer och demokrati.
Kungen lovar reformer.

Libyen – 15 februari
Hundratals människor protesterar över
hela landet.

Iran – 14 februari
Gatorna i Teheran och andra städer fylls av
demonstranter. Regimen slår ned protesterna.

Utlösande faktor
Däremot går det inte att säkert avgöra om
det var händelsen i sig eller hur de efterfölj
ande protesterna bemöttes av den tunisiska
regimen som var den utlösande faktorn för
revolterna, som går under namnet den arabiska våren.
När tunisierna började samlas i massiva
protester valde landets ledning att svara
på protesterna på samma sätt som vanligt.
Med våld.
– Men den här gången var en gång för
mycket. Folk var så desperata att de inte lät
sig nedslås och presidenten tvingades avgå,
berättar Samuel Taub.

Demonstrationer i Tunis under valkampanjen i oktober.

Syrien – 16 mars
Protester sprider sig när säkerhetsstyrkor
öppnar eld mot demonstranter.

ATT MÄNNISKOR i länder på den arabiska halvön och i Nordafrika gör revolt
har flera orsaker. Men klart är att de sociala
medierna varit ett viktigt verktyg i kampen
för frihet. Det berättar Samuel Taub, forskningsassistent på institutionen för fredsoch konfliktforskning.
Samuel Taub har bråda dagar. Han arbetar med att ha hålla koll på vilka konflikter som finns i Nordafrika och på arabiska
halvön för att lägga in uppgifterna i institutionens konfliktdatabas. Både Tunisiens president Zine El Abedine Ben Ali och Egyptens president Hosni Mubarak har avgått
efter våldsamma protester. Libyens ledare
Muammar al-Gaddafi har dödats och i flera
länder på arabiska halvön pågår fortfarande
våldsamma protester.
– I grund och botten handlar protesterna
om de förhållanden som människorna i regionen lever under. Men startskottet för den
arabiska våren kan sägas vara den tunisiske
grönsakshandlaren som tände eld på sig
själv, säger Samuel Taub.
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Revolution
i de sociala
mediernas tid

Har sociala medier förändrat
betingelserna för uppror och
proteströrelser runt om i världen?
Nya begrepp som ”twitter revolution” används flitigt, inte minst
i samband med händelserna i
Nordafrika och Mellanöstern.
Men enligt Christian Christensen,
professor i medie- och kommunikationsvetenskap, finns det
anledning att förhålla sig kritisk
till de sociala mediernas roll.

TEXT: Annbritt Ryman
– Uppror och
proteströrelser är
sociala fenomen
och inte en fråga
om informations
teknik.

CHRISTIAN CHRISTENSEN

ATT OKRITISKT förespråka och främja
användning av sociala medier som drivkraft
för demokratisk utveckling och yttrandefrihet är problematiskt av flera skäl, menar
Christan Christensen.
– Betänk bara vilka det är som äger
dessa så kallade sociala medier. Både Facebook och Twitter är privatägda bolag vars
främsta uppgift är att tjäna pengar åt sina
aktieägare. I Facebook har till exempel investmentbanken Goldman Sachs och JP
Morgan stora intressen.
Under de tre första månaderna av upproret i Nordafrika steg aktievärdet på Facebook från 50 miljarder dollar till 75 miljarder dollar.
– Detta skapar makt. Men vem granskar maktfaktorn Facebook? Idag pågår det
största insamlandet som någonsin gjorts av
information om människor. Och det görs
av privata bolag vars främsta intresse är att
tjäna pengar på vad de vet om oss. Varför
tycker vi att det är helt ok? undrar Christian
Christensen.
Övertro på teknologi
Det finns ett annat skäl att förhålla sig skeptisk till sociala medier, enligt Christian Chris-
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tensen, och det är övertron på teknologin
som sådan.
– Uppror och proteströrelser är sociala
fenomen och inte en fråga om informationsteknik.
Men påskyndades inte den ”arabiska våren” av tillgången till sociala medier?
– Jo, det är ingen tvekan om att spridningen av information och möjlighet att
mobilisera och samordna protester underlättades av sociala medier, men den viktiga
frågan är: Möjliggjorde de att exempelvis
Egyptens Mubarak föll? Man kan twittra
hur mycket som helst men om inte människor samlats på Tahrir-torget skulle Mubarak
inte tvingats avgå.

demokratirörelser på tycker jag däremot
borde diskuteras mer. Den information som
samlas i sociala medier kan ju också vändas
emot medborgarna. Har man redan glömt
vår egen FRA-debatt?
Hur ska vi vanliga medborgare som använder sociala medier tänka då?
– Att inte glömma att allt du skriver
där, alla bilder du lägger upp, allt du gillar eller ogillar – all information du lägger
ut på nätet – ägs av någon annan och kan
användas i vilket syfte som helst utan ditt
medgivande. n

Den information som samlas
i sociala medier kan ju också
vändas emot medborgarna.
Christian Christensen har studerat utvecklingen av sociala medier i allmänhet och
nu senast den svenska regeringens stöd till
denna nya form av teknologi i synnerhet.
Bistånd till nätaktivism
Numera går det att söka svenskt bistånd till
så kallad nätaktivism. För närvarande finns
en lista på cirka 100 sökande till ett totalt
bistånd för detta ändamål på 5 miljoner
euro.
– Det är en policy som stämmer väl in
i varumärkesbygget av Sverige som föregångsland när det gäller användandet av
ny teknologi allmänhet och sociala medier
i synnerhet. Om det är rätt sätt att stödja

Facebook startade 2004.
Privatägt av Facebook Inc med grundaren
Mark Zuckerberg i spetsen och delvis ägt av
finansföretaget Goldman Sachs.
Bas i Menlo Park (tidigare Palo Alto),
Kalifornien.
Värderat till 4,27 miljarder US dollar 2011.
800 miljoner användare (september 2011).
Twitter startade 2006.
Privatägt av Twitter Inc med dess grundare
Jack Dorsey och ett antal riskkapitalister.
Bas i San Fransisco, Kalifornien.
Värderat till 140 miljoner US dollar 2010.
200 miljoner användare (mars 2011).
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Gamla regimens
symboler lever vidare
Revolutioner är inte längre något som tillhör det förflutna utan något som händer just nu.
Även om många människor i allmänhet delar revolutionärernas politiska mål är de ofta
mindre beredda att ge upp sedvänjor och traditioner förknippade med den gamla regimen.
I en ny bok beskriver historikern Henrik Ågren hur olika regeringar har ställts inför
problemet och hur de har försökt lösa det.
TEXT: Linda Koffmar, FOTO: NIKOLAI MOSHKOV, SCANPIX
HUR PÅVERKAR en revolution ett lands
traditioner och historieskrivning? Revolutioner är drastiska omvälvningar i samhället
där ett etablerat system ersätts av ett annat
– ofta med hjälp av våld, alltid under häftiga
former och genom konflikter som gör det
svårt för revolutionärer som erövrat makten
att ta ett steg eller ens blicka tillbaka.  
Den gamla regimens symboler och föreställningar har ingen plats i det nya samhället, men finns ändå överallt och är i vägen
när revolutionen vill skapa sin egen hjältehistoria. Samtidigt måste nämligen
den nya regimen godkännas
av folket, annars får den
svårt att behålla styret.
Och även om människor i allmänhet delar
revolutionärernas po-

litiska mål är de ofta mindre beredda att ge
upp sina sedvänjor och traditioner. För att
inte isolera sig från dem måste ledarna därför ta till sig en del av det gamla samhällets
kulturarv trots att det representerar just det
system man vill bort ifrån.  
Mellan ideal och tradition
I boken ”Kejsarens nya kläder. Historiebruk
och kulturarv under tidigmodern reformation och modern revolution” beskriver historikern Henrik Ågren hur olika regeringar
har ställts inför detta problem och hur de
har försökt lösa det. Av exempel från bland
annat de franska och ryska revolutionerna
samt den protestantiska reformationen i 1500-talets Västeuropa
framgår att det inte är
lätt att balansera mel-

lan ideal och tradition.
Hur mycket helgonkult kan en god protestant tolerera? Får en kommunist fira jul?
Kan vi ha populära monument kvar om de
hyllar den gamla regimens tyranner?   
– Även de mest renläriga revolutionärer är tvungna att kompromissa och bevara
företeelser de helst velat göra sig av med.
Ideal i sig är svåra att bygga ett samhälle
på, hur goda de än är. Den som vill vinna
folket måste också ta hänsyn till människors behov av trygghet i det gamla, säger
Henrik Ågren. n

Rengöring av ett
Leninmonument i
Nizjnij Novgorod, Ryssland.
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Juridik – på liv och död
Juridik är som mest intressant
när det handlar om mänskliga
rättigheter, tycker juridikstudenten
Mona Strindberg. Hon tog
initiativ till en öppen föreläsning
med den tidigare fredspristagaren
och juristen Shirin Ebadi som
lockade över 1 000 personer
till universitetsaulan.
TEXT: Annica Hulth
FOTO: JIM ELFSTRÖM
MONA STRINDBERG går tredje året på
juristprogrammet. Som ordförande i studierådet vid juridiska fakulteten är hon ständigt på jakt efter intressanta föredragshållare. Idén att bjuda in Shirin Ebadi fick hon
på juristbalen, efter ett samtal med juristen
och FN-experten Peter Nobel.
– Bland juridikstudenter är det väldigt
mycket fokus på affärsjuridik och inte så
mycket på humanjuridik. Jag kände verkligen: Vad har hänt med folks passion för
juridik som är på liv och död? Den som
handlar om att skipa rättvisa, den mest ursprungliga delen av juridiken, säger Mona
Strindberg.
Hon har alltid fascinerats av människor
som Shirin Ebadi, som kämpat för demokratin i Iran och belönades med Nobels
fredspris 2003.
Ebadi var domare i Teheran men tvingades sluta efter revolutionen 1975. Idag lever hon i exil och har fortsatt att arbeta för
mänskliga rättigheter, särskilt för kvinnor
och barn.
Öppet för alla
En viktig förebild och inspiratör, tyckte Mona
Strindberg, och bestämde sig för att ordna
en föreläsning för alla juridikstudenter.
Hon fick bidrag från universitetets
mångfaldskommitté, på villkor att det blev
en öppen föreläsning.
– Ämnet berör ju alla, så jag tänkte
”Varför inte?” Men jag förstod nog inte att
det skulle innebära så mycket arbete, säger
Mona Strindberg.
Första kontakten med Shirin Ebadi tog
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Mona Strindberg med förebilden Shirin Ebadi (till vänster).

hon förra hösten. Sedan dess har hon lagt
ned många timmar på förberedelser, vid sidan av sina heltidsstudier och posten som
ordförande i studierådet.
– Det har känts otroligt skönt att ha min
institution bakom mig, speciellt vår dekanus Torbjörn Andersson och prefekt Olle
Lundin som har varit väldigt stöttande ända
från början.
Koppling till erfarenheter
Utrikespolitiska föreningen slöt också upp
bakom föreläsningen, som bäst kan beskrivas som en succé. Över 1 000 personer
samlades i aulan för att lyssna på Shirin
Ebadis tal om kampen för mänskliga rättigheter, med koppling till egna erfarenheter.
– Det är extra intressant när någon berättar om mänskliga rättigheter som själv
har upplevt det på ett personligt plan.
Det som är så imponerande är att hon har
fortsatt engagera sig även efter att hon fått
Nobelpriset. För henne handlar priset inte
bara om prestige eller pengar. Jag har stor
respekt för människor som är äkta och som
inte säljer sin själ, säger Mona Strindberg.
Hon har två år kvar på juristutbildningen. Vad hon ska göra sedan vet hon inte,
men det verkar som om mänskliga rättigheter och internationellt engagemang är det

som ligger henne varmast om hjärtat.
Demokratifrågor intresserar henne även
på hemmaplan.
– Demokrati är något som alltid måste
förnyas och inte kan tas för givet. Den demokrati vi har idag är något som den äldre
generationen har kämpat för. Den ska
alltid vara i fokus, inte bara i arabvärlden
eller i Iran utan även hos oss, säger Mona
Strindberg. n

Ur Shirin Ebadis tal:

Jag tror det är för tidigt att tala om den
arabiska våren. Bara för att en diktatur
har fallit betyder det inte att allt är i sin
ordning. Demokrati måste bli en följd.
Befolkningen måste forma sitt eget öde.
Jag vill gratulera de tre kvinnor som har
blivit tilldelade årets Fredspris. Detta
skickar ut en viktig signal – demokrati är
inte möjligt utan att tillkännage kvinnors
rättigheter i samhället.
Vi måste röra oss i enlighet med tiderna.
Straffrätten måste vara förenlig med tiden
vi lever i. Rättvisan är dynamisk.
Vi bor i en global by. Du kan inte förbli
likgiltig till händelser runtom i världen.
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Nu kraftsamlar Uppsala för att öka kunskapen kring infektionssjukdomar, antibiotikaresistens och smittspridning, under namnet
”One Health”. Nyligen infördes till exempel gemensamma moment
på läkar- och veterinärutbildningarna, i samarbete mellan Uppsala
universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Samlad aktion mot
antibiotikaresistens
TEXT: Annica Hulth, FOTO: matton
MÄNNISKOR OCH DJUR utsätts i stor
utsträckning för samma sjukdomsframkallande virus och bakterier. Därför krävs
ett samlat grepp från flera aktörer för att
bekämpa infektionssjukdomar. Det är
tanken bakom satsningen ”One Health” i
Uppsala.
– Vi vill samla de ledande forskarna inom
antibiotikaresistens och smittspridning och
undersöka möjligheterna till finansiering i
samverkan med industri och internationella
grupper. Tillsammans ger vi konkurrenskraft till Uppsala, säger Mats Larhed, professor vid institutionen för läkemedelskemi
och ställföreträdande vicerektor.
I Uppsala finns redan flera etablerade
nätverk kring infektionssjukdomar. Det
pågår intensiv forskningsverksamhet inom
IEEN, som förenar ekologi och epidemiologi. Det globala nätverket React, som sprider kunskap kring antibiotikaresistens och
smittspridning, har sitt säte i Uppsala. Rapid arbetar med läkemedelsutveckling och
tar fram nya antibiotika som biter även på
resistenta bakterier.
Bekämpa infektioner
Nu samlas alla dessa nätverk inom ”One
Health”, under parollen ”Fighting Infection
for Society and Health” (Bekämpa infektioner för samhället och hälsan). Sveriges
lantbruksuniversitet och SVA (Statens ve-

terinärmedicinska anstalt) står också bakom
satsningen.
Att förebygga, bekämpa och bota infektionssjukdomar är en stor utmaning i
dagens globala samhälle, där smittor sprids
snabbare än tidigare.
– Det är en ny värld som växer fram, där
vi behöver mer kunskap om hur antibiotikaresistens sprids. Idag vet vi att en hel del
resistens sprids utanför människokroppen,
så det behövs också ett ekologiskt perspektiv, säger Mats Larhed.
I höst infördes till exempel gemensamma moment på veterinärmedicinprogrammet och läkarprogrammet i Uppsala. Det är
ett unikt initiativ, som väckt uppmärksamhet vid andra universitet. Bakgrunden är
att smittvägarna för många infektionssjukdomar är desamma för människor och djur
och att deras hälsa därför bör tas upp i ett
sammanhang. n
I Uppsala finns
redan flera
etablerade
nätverk kring
infektions
sjukdomar.

MATS LARHED

Lite antibiotika kan
ge stora problem
Ny forskning från Uppsala universitet
visar att antibiotikaresistenta bakterier kan
skapas vid extremt låga koncentrationer
av antibiotika. Resultaten tyder på att de
antibiotikarester som sprids i miljön från
människor och djur bidrar till resistensproblematiken.
Hittills har man trott att resistenta bakterier huvudsakligen selekteras fram i de
människor och djur som behandlas med
höga doser av antibiotika vid infektioner.
De nya resultaten som nu publiceras
tyder dock på att de mycket låga koncentrationer som finns i yttre miljöer som till
exempel avlopp, sjöar och vattendrag också
kan bidra till selektion för resistens.
– Förutom att resultaten understryker
betydelsen av generellt minskad antibiotikaanvändning så väcker de också frågan om
huruvida man aktivt borde rena avloppsvatten från antibiotika, säger Dan Andersson vid institutionen för medicinsk biokemi
och mikrobiologi. n

Amningsråd för
tidigt födda barn
Bröstmjölkens fördelar för barn både
i låginkomstländer och i höginkomstländer
har upprepade gånger påvisats i forskning.
Man har sett att ammade barn har minskad
risk för sjukdom och ohälsa.
Forskningen visar också att bröstmjölk
har många fördelar för barn som föds
mycket tidigt i graviditeten. Bland annat
ger bröstmjölksuppfödning dessa barn en
bättre psykomotorisk utveckling.
I början av september arrangerades en
konferens vid Uppsala universitet där en
revidering av WHO:s och Unicef:s program
för amningsstöd diskuterades. Bland annat
tog man upp hur dessa råd kan utformas
för att även innefatta för tidigt födda barn.
En av konferensens arrangörer var den en
internationellt välkända forskaren när det
gäller amning av för tidigt födda barn; Kerstin Hedberg Nyqvist vid institutionen för
kvinnors och barns hälsa.
Konferensen arrangerades av forskare i
Uppsala tillsammans med kollegor i Norden och Kanada. n
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Vattenförsörjning

– från teori till verklighet
TEXT: Annica Hulth, FOTO: Mikael Wallerstedt, ILLUSTRATION: Karl Åstrand

Ibland har matematiken nära koppling till verkliga problem.
Mouhamadou Samsidy Goudiaby har skapat en matematisk modell av
hur Senegalflodens vatten skulle kunna användas mer effektivt inom jordbruket så att landet kan minska sin import av mat. Snart är han klar med
en doktorsavhandling, som presenterar en möjlig lösning på problemet.
Mouhamadou Samsidy Goudiaby är
inne på sitt fjärde år som forskarstudent
och delar sin tid mellan Uppsala universitet
och universitetet Gaston Berger i S:t Louis,
Senegal. Med stöd från International Science Programme (ISP) arbetar han med sin
doktorsavhandling på två olika kontinenter,
med en handledare vid sitt hemuniversitet
och en vid Uppsala universitet.
Vi träffas på hans arbetsrum i Uppsala,
fyra trappor upp i IT-institutionens hus.
Flera datorer trängs på skrivborden, för det
är framför datorn han gör sina beräkningar i
numerisk analys. Hemma i Senegal har han
lagt den teoretiska grunden för avhandlingen med professor Abdou Sene. Nu handlar
det om att hitta ett bra sätt att tillämpa teorierna på verkligheten, med stöd av handledaren professor Gunilla Kreiss.
Sötvatten går till spillo
Utgångspunkten för hans forskning är ett
verkligt problem, nämligen vattenförsörjningen inom jordbruket i Senegal. Från den
östra till den norra delen av landet löper en
lång flod, Senegal River, längs med gränsen
till Mauretanien och Mali.

– I dag finns det samhällen som använder flodens vatten till sina odlingar. Trots
detta rinner massor av sötvatten ut i havet
och går alltså till spillo, säger Mouhamadou
Samsidy Goudiaby.
– Frågan är om man kan bygga en artificiell kanal och samtidigt styra mängden vatten som rinner ut i fälten. Hur kan flodens
vatten användas mer effektivt? Vi försöker
hitta lösningar på det problemet.
Det är här matematiken kommer in i bilden. Han förklarar: Om du har ett problem
måste du först skapa en matematisk modell
och testa att lösa problemet. Om det visar
sig att det går att lösa får du gå tillbaka till
det verkliga problemet och applicera den
matematiska lösningen på verkligheten.
Skeptisk till ämnet
När han först började fördjupa sig i matematik som masterstudent, var han till en

början lite skeptisk till ämnet.
– Jag trodde att matematik var för teoretiskt, mer teoretiskt än vad vi behövde. Men
sen insåg jag att alla verkliga problem kan
översättas till matematiska problem. Om
problemen kan lösas matematiskt finns goda
chanser att lösa dem i verkligheten också.
Förutom Mouhamadou Samsidy Goudiaby arbetar två andra forskarstudenter i
projektet. De studerar samma problem ur
andra synvinklar vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm. Även de får
sin forskarutbildning finansierad genom International Science Programme (ISP).
– Vi träffas ofta, både när vi är i Senegal
och i Sverige och våra svenska handledare
har också kontakt. Vi kommer att bli klara
med våra avhandlingar samtidigt med gemensam disputation i april.
ISP bildades vid Uppsala universitet för
50 år sedan och finansierar forskning inom

Jag trodde att matematik
var för teoretiskt, mer teoretiskt
än vad vi behövde.

Senegalfloden
Kanal på sidan
av Senegalfloden.

Flodvattnet stannas
upp av dammluckor
för att tas till vara.

Vattennivån
anpassas efter kringliggande åkrars behov.

Dammlucka
Vattenflöde

Om bönderna har olika behov när det gäller vattennivå och hastighet, hur kan man tillfredsställa allas behov?
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Med forskningens hjälp hoppas Mouhamadou Samsidy Goudiaby att fler kan dra nytta av Senegalflodens vatten.

matematik, fysik och kemi. Syftet är att
bygga upp konkurrenskraftiga forskningsgrupper i utvecklingsländer.
– Många grupper satsar på tillämpad
forskning, såsom forskning om miljökemi,
genetisk forskning om grödor och utveckling av solcellsteknik, berättar ISP:s föreståndare Peter Sundin.
Spridd över landet
ISP:s verksamhet finansieras till stora delar
av Sida men stöds också av Uppsala universitet som huserar programmet. Handledare
till de studenter som utbildas finns på flera
universitet i landet och ett av dem, Stockholms universitet, bidrar från och med i år
även ekonomiskt till ISP. Stödet är långsiktigt och ges under flera år, ibland decennier.
– Vi går inte bara in med anslag för tre år
framåt, utan vårt mål är att bygga en stabil
grund för forskningen. Då tar det längre tid,
oftast ett decennium eller mer, säger Peter
Sundin.

En av tankarna med ISP är att forskarna
ska förlägga en del av sin utbildning till Sverige och sedan återvända till sitt hemland.
Det planerar också Mouhamadou Samsidy
Goudiaby.
Efter disputationen i Senegal hoppas
han kunna fortsätta med forskningen och
se den realiseras. Med hjälp av forskningsresultaten vill han designa mjukvara kring
hur man organiserar vattentillgången på ett
mer effektivt sätt.
– Idag importerar vi mycket mat i Senegal, till exempel ris och spannmål. Eftersom
vi har den här naturliga floden med sötvatten skulle vi kunna utnyttja den bättre
och bli självförsörjande på mat.
– Nu gäller det att övertyga omvärlden
om att det är möjligt, så att de blir riktigt
motiverade att hjälpa oss att vidareutveckla
forskningen. Om vi har den här möjligheten vore det ju bortkastat att inte använda
sig av den. n

International Science Programme
Under åren 2003–2010 har programmet,
med en årlig satsning på i genomsnitt 2 miljoner euro, varje år producerat i genomsnitt
24 doktorsavhandlingar, 100 mastersexamina,
128 publiceringar i internationella tidskrifter
och 42 arrangerade vetenskapliga möten. Till
detta har också medel använts för teknisk
utrustning i de olika länderna.  
Stödet ges under många år och en långsam
utfasning sker först när verksamheten står
på egna ben. Modellen har framhållits som
förebild när det gäller kompetensuppbyggnad
i utvecklingsländer.
De största finansiärerna har varit Sarec och
Sida. Uppsala universitet bidrar finansiellt
till verksamheten, liksom på senare tid även
Stockholms universitet.
Stödet riktas till forskargrupper i av regeringen prioriterade utvecklingsländer runt om
i världen, samt till regionala forskarnätverk.
Programmet leds från Uppsala universitet
men involverar även andra institutioner i
Sverige, Norden och EU utifrån programländernas behov.
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Rektor
med
kvaliteten
i fokus

Nu är det dags för Anders Hallberg att summera
tiden som rektor. Vikten av att sträva efter bättre
kvalitet och att stärka arbetsmiljön är två av de
frågor han särskilt har drivit.
TEXT: Annica Hulth
FOTO: tommy westberg
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Under Anders Hallbergs tid som rektor har forskningen vid Uppsala universitet
utvärderats inte mindre än två gånger av
internationella expertpaneler. Ett liknande
kvalitetsarbete har också dragits igång inom
utbildningen. Det råder ingen tvekan om
att han lägger stor vikt vid kvalitetsarbetet.
– Det är alltid värdefullt att ha ”critical
friends” som bedömer en verksamhets kvalitet och som ger förslag till vad som skulle
kunna göras bättre. När det gäller just forskningsutvärderingar är de viktiga inte minst
för forskarna själva. Vi har lyckats förmå
framstående experter från hela världen att
avsätta tid för att hjälpa oss att bli bättre,
säger Anders Hallberg.
Strategiska satsningar
Forskningsutvärderingarna har legat till
grund för flera strategiska satsningar och
har ökat universitetets förutsättningar att
konkurrera om strategiska anslag. Uppsala
universitet har till exempel fått medel för
uppbyggnad av Science for Life Laboratory
inom livsvetenskaperna och EU-programmet InnoEnergy inom energiområdet.
Som nybliven rektor var Anders Hallberg med och tog fram Uppsala universitets
mål och strategidokument, som fastställdes

2008. Framstående forskning och förstklassig utbildning är två fokusområden. Ett annat är samverkan med samhället, t ex genom
att stärka kontakterna med företag och bygga upp innovationssystemet, vilket också har
gjorts genom bildandet av UU Innovation.
Ett fjärde fokusområde är att utveckla
universitetsmiljön. Som rektor har Anders
Hallberg hela tiden verkat för en god arbetsmiljö med nöjda medarbetare och studenter.
– Dåliga arbetsmiljöer får aldrig accepteras och det är viktigt med ett systematiskt
arbetsmiljöarbete för att arbetsplatsen ska
fungera. På Uppsala universitet ska man trivas. Människor som mår bra kan göra under.
Bättre arbetsmiljö och jämställdhet
Som ett led i detta har universitetets ledarskapsutbildningar utvecklats och det har
gjorts flera satsningar på att öka jämställdheten.
– Effekterna är svårmätbara. Däremot
vet vi att medvetenheten om vikten av att
universitetet har bra arbetsmiljöer har ökat
och beredskapen och förmågan att tackla
problem när de uppkommer har definitivt
blivit större. Antalet nyanställda kvinnliga
professorer har också ökat.
Vid den senaste professorsinstallationen

i november utgjorde kvinnorna 40 procent.
Anders Hallberg installerade 27 kvinnor
och 41 män som professorer.
Vad skall du göra nu?
– Nu ska jag tillbaka till farmaceutiska fakulteten och fortsätta med min forskning,
som blivit eftersatt under rektorsperioden.
Jag skall förbruka det sista av mitt forskningsanslag från Vetenskapsrådet som jag
fick 2009 och sedan försöka få nya medel
från olika externa källor. Det är en utmaning men det ska bli roligt! Två postdoc
börjar i december.
Anders Hallberg har hela tiden hållit igång med forskningen och publicerat
mycket under sin tid som rektor.
– Forskning har jag alltid funnit mycket
stimulerande. Den ger mer energi än den
tar. Jag ser nu fram emot att få mer tid till
detta och 150 artiklar väntar på att bli lästa
under julhelgen.
Vad handlar din forskning om?
– Det övergripande målet är att hitta nya
angreppssätt och nya typer av läkemedel
mot infektioner. Den snabba utvecklingen
av antibiotikaresistens oroar mig mycket. n

Högt betyg till forskningen
Uppsala universitets forskning håller hög klass, ett drygt nittiotal områden hör till det
världsledande skiktet. Det visar Uppsala universitets andra stora forskningsutvärdering,
KoF11. Rapporten ska bland annat användas som underlag för strategisk
planering och utveckling av universitetet de kommande åren.
– Det känns bra att se att universitetets forskning blivit ännu lite bättre än
vid förra utvärderingen. De satsningar som
gjordes då har börjat ge resultat, säger rektor Anders Hallberg.  
KoF11 (Kvalitet och Förnyelse 2011)
är en uppföljning av utvärderingen 2007
då Uppsala universitet som första lärosäte
i landet tog initiativ till en omfattande genomlysning av all forskning utförd av internationella oberoende expertpaneler.
Under 2011 har totalt 25 paneler med
närmare 200 experter utvärderat drygt
500 forskargrupper och verksamheter. Det
som bedömts är bland annat kvaliteten på
vetenskapliga artiklar och pågående forsk-

ning. Panelerna har också identifierat styrkor, svagheter och utvecklingspotential.
Den nya utvärderingen visar att nästan
hälften av forskargrupperna fick något av
de två högsta betygen, världsledande nivå
eller internationellt hög standard, på en
5-gradig skala.
Positivt är att universitet lyckats ännu
bättre att publicera forskningen i välrenommerade tidskrifter och att våra forskare
nu har 40 procent bättre ”genomslag” än
världsgenomsnittet, jämfört med 25 procent 2007.
I verksamhetsplanen för 2012 avsätter
universitetet totalt 89 miljoner kronor för
satsningar utifrån KoF11. n
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Ny rektor
på ingång
TEXT: Annica Hulth
FOTO: JIM ELFSTRÖM

Eva Åkesson, professor i kemisk
fysik blir ny rektor från 1 januari
2012. Hon kommer närmast
från Lunds universitet, där hon
har varit prorektor och vicerektor.
– Vi har fått en person med stark och
gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap. Hon har energi och humor och kan
representera universitetet både inåt och
utåt, säger Hans Dalborg, ordförande i universitetets styrelse.  
– Jag är glad, hedrad och mycket förväntansfull. Jag ser fram emot att lära känna
Uppsala universitet, säger Eva Åkesson.   
Hon är professor i kemisk fysik och idag
prorektor vid Lunds universitet. Hon är
född och uppvuxen i Ängelholm men tog
sin examen i fysikalisk kemi vid Umeå universitet där hon sedan också disputerade.
Hon arbetade sedan en period som säljare på Weland Tecnics innan hon 1996 kom
till Lunds universitet som forskare. Där har
hon även haft ledningsuppdrag som prorektor och vicerektor. n

Eva Åkesson börjar i januari.
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Att ständigt utveckla sätten att föreläsa, lära och examinera är
centralt för en förstklassig utbildning. När det pedagogiska arbetet nu
ska följas upp tar Uppsala universitet hjälp av internationell expertis.

Pedagogiken
granskas

TEXT: Helena Edström, FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Thomas Bull och Lars Hagborg vill sprida goda idéer.

Under 2012 ska det pedagogiska utvecklingsarbetet vid universitetet följas upp.
Uppföljningen rör både det pedagogiska
programmet och rektorssatsningen Kreativ
utbildningsutveckling vid Uppsala universitet, KrUUt.
– Det är en satsning som ska bidra till
att goda idéer inom pedagogik synliggörs,
sprids och leder till ett mervärde för hela
universitetet. Det ska bli spännande att se
vad experterna tycker om vårt arbete, säger
Thomas Bull, professor vid juridiska institutionen och projektledare för KrUUt.
Universitetet tar hjälp av en internationell expertpanel i uppföljningsarbetet. Panelen består av en representant från varje
universitet i det internationella universitetsnätverket Matariki samt fyra övriga europeiska framstående experter inom utbildningspedagogik.

Under hösten 2011 besökte panelen
Uppsala för att lära sig mer om universitetets pedagogiska arbete och samtidigt ge
råd och inspiration. I maj 2012 kommer
panelen tillbaka, då med uppföljningsglasögonen på.
– Expertpanelens input är mycket viktig
för universitetet i båda lägena, säger Lars
Hagborg, projektsekreterare i KrUUt. n

Universitetsnätverket Matariki
Sju universitet ingår i The Matariki Network
of Universities (MNU): Uppsala universitet,
amerikanska Dartmouth College, brittiska
Durham University, kanadensiska Queen’s
University, nya zeeländska University of
Otago, tyska University of Tübingen och
australiska University of Western Australia.
Läs mer: www.matarikinetwork.com
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I jakten på alternativ energi är det högintressant att veta var och hur djupt
ner i jorden det går att borra för att utvinna geotermisk värme. Island är den
perfekta platsen för att bättre förstå geotermi och seismisk aktivitet. Därför
tillbringar professor Olafur Gudmundsson långa perioder på ön.

I vulkanutbrottens spår:

På Island kan
man borra
djupt efter
värme
TEXT: Annette ULVENHOLM Wallqvist
FOTO: Per Hanstorp
ILLUSTRATION: Karl Åstrand
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Var i jordskorpan är det bäst att
borra efter värme och hur djupt kan man
gå? Det är frågor som forskare från Uppsala
universitet försöker besvara.
Olafur Gudmundsson är gästprofessor
vid institutionen för geovetenskaper i Uppsala och han driver projektet tillsammans
med Uppsalakollegan Ari Tryggvason. Det
är ett arbete som kräver långa vistelser på
Island.
På dagens schema står en tur ut till en av
öns mätstationer, det är en del i en sensor
som behöver bytas ut.
På väg ut mot Reykjaneshalvöns sydkust
reser sig bergen ur de lavatäckta fälten. På
marken finns nästan ingen jord, och knappt
några växter. Bara en vacker silvergrå mossa
som sakta men säkert bäddar in de förkolnade lavaströmsfälten. På håll stiger rök
upp ur marken och Olafur pekar ut några
långa och väl synliga sprickor i marken.
– För mig som geolog är landskapet på
Island intressant eftersom man så tydligt ser
krafterna framför sig. Det är så lite växter i
vägen här, säger han och ler.
Bakgrundsbrus visar vägen
Genom att studera seismiskt bakgrundsbrus och hastigheten på de vågor som små
jordskalv orsakar hoppas forskarna komma
fram till var i jordskorpan den varma vätskan rör sig lättast och därmed är enklast att
få upp. Vätskans flytförmåga ändras nämligen beroende på trycket och temperaturen
i jorden. Trycket påverkar temperaturen
och är det varmare än 370 grader förvandlas
vattnet till ren ånga.
– Ju längre ner man kan borra, desto varmare blir det. Det ger i sin tur mer energi
per volymenhet ånga. Eftersom det är dyrt
att borra är det intressant att förstå vilka
förhållanden som är ideala, förklarar Olafur
Gudmundsson.
I samarbete med Massachusetts Institute of Technology, Reykjaviks universitet,
isländska SMHI och Islands Geologiska
Undersökning har forskarna placerat ut ett
femtiotal seismografer som mäter aktiviteten i den isländska marken.
Efter en skumpig färd på en väg som
bara anas som ett svagt hjulspår i lavan,
når vi fram till mätstationen. En oansenlig
vindgenerator som förser mätinstrumenten
med den el som behövs och en liten plasttunna där själva instrumenten som registrerar markens rörelser står tryggt nerbäddade.
Det är allt. Det finns ingenting som avslöjar
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att det i själva verket är en finkänslig sensor som registrerar minsta rörelse i marken,
även våra fotsteg.
Olafur konstaterar nöjt att vindgeneratorn snurrar på som den ska, den håller batteriet igång. Sedan sätter han igång med att
byta ut en processor han har med sig.

– Jag är väldigt nöjd med den här stationen, det är sällan problem här, säger han.
Olafur Gudmundsson berättar att mätstationerna behöver tillsyn ungefär en gång
i kvartalet.
När stationerna ska kontrolleras är Olafur Gudmundsson och hans forskarkolleger

En sensor vid en av Islands mätstationer.

Kraftverk för
geotermisk värme

Seismograf

Seismograf
0 km

0°C

2 km

240°C

4 km

370°C

Borrhål

Sprickor

Skalv

Parallella sprickor i berggrunden leder en blandning av vatten och ånga. Stötvågorna

Parallella
sprickor i berggrunden leder en blandning av vatten och ånga.
från en jordbävning polariseras och ändrar hastighet när dom passerar sprickorna.
Stötvågorna
från en
jordbävning
polariseras
och ändrar
hastighet
när
Genom att analysera
vågorna
kan man räkna
ut sprickornas
placering
och riktning.
dom passerar sprickorna. Genom att analysera vågorna kan man räkna
ut sprickornas placering och riktning.
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ute dagar i sträck och betar av så många stationer som möjligt.
– På det stora hela har stationerna fungerat bra. Någon enstaka vindgenerator har
gått sönder på grund av kraftig vind. Men nu
har vi satt in solceller som reserv, säger han.
Bearbeta information
Mätstationerna ska stå kvar i ett år till innan
all information ska bearbetas på allvar. När
det blir dags för bearbetningen kommer
också forskare och studenter från USA, Island och Sverige att involveras.
– Forskarna i USA ser projektet som en
möjlighet att utveckla metoder för att utvinna värme ur jorden överallt, men i olika
koncentration.
Sverige är, tack vare det breda utnyttjandet av bergvärme, redan nu ett av de länder
i världen som använder sig av geotermisk
energi i högst grad.
– Men om vi lär oss hur det går att borra
djupare ner i marken kan vi använda oss av
geotermisk värme i Sverige även i större
skala.
Som islänning uppskattar Olafur Gudmundsson möjligheten att tidvis arbeta på
Island. För honom är det ett måste att få
uppleva den isländska naturen.

Exakt hur han fördelar sin tid avgörs till
stor del av undervisningen. Ibland kan det
bli upp till ett par månaders vistelse på Island innan han kan återvända till familjen
i Uppsala.
– Det är inte idealiskt att vara borta så
länge. Men det behövs för forskningen, säger han.
Lämnade Island som unga
Olafur Gudmundsson och hans fru lämnade Island redan som unga för att få möjlighet att utveckla sina respektive forskarkarriärer. De studerade i USA för att sedan
flytta till Australien. Men när barnen kom
ville de tillbaka till Norden och de flyttade
till Lund. Sedan tre år tillbaka bor familjen
i Uppsala.
Som islänning upplever Olafur Gudmundsson att kulturskillnaderna mellan
Sverige och Island är stora. Islänningar är
mindre låsta vid former och traditioner, och
präglas mer av en pionjäranda.
– Det bäddar för kreativitet och nya tankar, vilket är viktigt inte minst inom forskningen, säger han.
Samtidigt uppskattar han samarbetet
med den stora grupp av kolleger han har i
Sverige. Det har forskats länge på energifrå-

Forskarna studerar seismiskt bakgrundsbrus för att se var i jordskorpan
det är bäst att borra efter värme.

gor och seismologisk forskning har en stark
ställning i Sverige.
– Här på Island blir det mer att sitta ensam framför datorn och jobba, konstaterar
han. n

För mig som geolog
är landskapet
på Island intressant.
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Drogproblemen skapar
både lidande och
samhällskostnader.

UNIK SATSNING MOT

U-FOLD är ett nytt forum där
Uppsala universitet, kommun,
landsting, polis och flera andra
aktörer kraftsamlar mot drogoch läkemedelsmissbruk.
– Uppsala har de kompetenser
som behövs för att göra skillnad,
nu samlar vi styrkorna, säger
Fred Nyberg, initiativtagare
och professor i biologisk
beroendeforskning.
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Den 5 oktober invigdes U-FOLD,
Forum för forskning om läkemedels- och
drogberoende, i Uppsala universitetshus
aula. Närmare 300 av regionens ledande
forskare och praktiker var på plats för att
lyssna till en aktuell genomgång av kunskap
och behov inom området, och framför allt
att inleda nya samtal och kontakter inför
kommande arbete i denna viktiga fråga.
– Sverige har ett omfattande problem
med droger som orsakar både lidande och
samhällskostnader. Ska vi komma till rätta
med situationen måste vi minska avstånden,
både mellan våra egna forskare och till sam-

TEXT: MAGNUS ALSNE
illustration: Torbjörn Gozzi

hällets aktörer. Och just det gör vi här och
nu i Uppsala, säger professor Fred Nyberg,
initiativtagare och koordinator i U-FOLD.
Ser flera möjligheter
Flera av Uppsala universitets forskare spelar
redan en aktiv roll i det nya nätverket. En
av dem är Mia Ramklint, lektor i psykiatri,
som i aulan gav en kortare föreläsning på
tema ”Samsjuklighet – ADHD och beroendeaspekter”.
– Missbruk kan inte förklaras med enkla
linjära samband och teorier. Det är i mötet
mellan forskare från olika vetenskapsområ-
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den och praktiker som vi hittar nya frågeställningar och metoder som vi tillsammans
kan arbeta med. U-FOLDs tvärvetenskapliga sammansättning och korta avstånd till
praktisk implementering ökar utan tvekan
våra möjligheter att utveckla missbruksvården.
Pål Andersson, kommissarie vid Polismyndigheten i Uppsala län, instämmer i
tilltron till U-FOLD och ser redan flera
praktiska möjligheter.
– Stora delar av polisens arbete präglas
av alkohol, narkotika och dopning. Tack
vare Uppsala universitets initiativ hoppas vi
med forskningens hjälp nå bättre utvärderingar av våra metoder och på sikt effektivisera polisens insatser.
”Kommer att bilda skola”
U-FOLDs första möte lockade även flera
långväga gäster. I vimlet syntes bland annat regeringens förre narkotikasamordnare
Björn Fries, Karolinska Institutets Johan
Franck och, speciellt influgen från New
York och The Rockefeller University, Mary
Jeanne Kreek, pionjär inom metadonbehandling av heroinister:
– Uppsala har sedan länge förstklassig
forskning och behandling inom missbruksområdet. Med U-FOLD har ni nu även en
superb modell för att få alla dessa kompetenser att interagera, och jag är övertygad
om att ert initiativ kommer att bilda skola
för framtiden.
Enorm potential
Under hösten har U-FOLD arrangerat en
rad välbesökta mötesplatser och fler väntar i kalendern. Mellan evenemangen fortsätter Fred Nyberg och hans styrgrupp att
utveckla riktlinjerna för nätverkets tillväxt
och framtida verksamhet.
– U-FOLD väcker stor entusiasm både
i Sverige och internationellt. Flera aktörer
utanför Uppsala vill att vårt samarbete ska
nå även dem. I detta ryms en enorm potential och vår inspiration och drivkraft att
gå vidare är större än någonsin, lovar Fred
Nyberg. n

Fakta om U-FOLD
U-FOLD står för Forum för forskning om
läkemedels- och drogberoende.
U-FOLD förenar universitet, kommun,
landsting, polismyndighet, regionförbund och
ytterligare åtta av Uppsalas centrala aktörer.
Läs mer på www.ufold.uu.se

Röster om U-FOLD:

Anna Haid, ANDT-samordnare,
Länsstyrelsen i Uppsala län:

– Ska vi förverkliga ANDT-strategin och uppnå de nationella målen måste vi ha tillgång
till den senaste kunskapen. I U-FOLD får vi
flera viktiga ingångar till universitets forskning, vilket självklart är av stor betydelse för
vårt framtida arbete.

Cancerläkemedels
effekt studeras
Flera framstående forskargrupper
samlas nu kring en ny avancerad cancerstudie. Målet är att förstå vilka tumörer som
kommer att svara på behandling och ta reda
på varför vissa cancerläkemedel mister sin
effekt efter en tids behandling. Studien leds
av Tobias Sjöblom, tumörbiolog vid Uppsala universitet. I studien ingår ett hundratal cancerpatienter, drabbade av antingen
tjocktarmscancer eller kronisk lymfatisk
leukemi. Studien möjliggörs genom finansiering från SciLifeLab, som är ett nationellt
resurscentrum för medicinsk och biovetenskaplig forskning. n

Svenskar stabilt
toleranta till mångfald

Christina Åkerman, generaldirektör vid
Läkemedelsverket:

– För Läkemedelsverket är U-FOLD både
en kunskapskälla att ösa ur och ett självklart
forum att nätverka i. Vi ser det här initiativet som oerhört betydelsefullt och tror att
det kommer att vara oss till stor hjälp i vårt
arbete att värna den svenska folkhälsan.

Andelen svenskar med extremt negativa attityder till mångfald har minskat
sedan förra året. Svenska folket har överlag stabila toleranta attityder till mångfald
men umgås i regel inte särskilt mycket
med utomeuropeiska invandrare. Det visar
2011 års mångfaldsbarometer från sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Mångfaldsbarometern är en rikstäckande
enkätundersökning vid Uppsala universitet
som årligen kartlägger attityder till etnisk
mångfald bland befolkningen i Sverige. n

Omega-3 fetters
egenskaper osäkra

Erik Weiman, landstingsstyrelsens
ordförande, Landstinget i Uppsala län:

– U-FOLD innebär en helt ny möjlighet för
Landstinget i Uppsala län att både bidra med
vår egen kompetens och dra nytta av andras
kunskap i syfte att ge ännu bättre hälso- och
sjukvård till patienter bosatta i vårt län.

Vid fetma ses ofta en låggradig inflammation som kan spela en roll i utvecklingen
av både diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
Tidigare har vegetabiliska omega-6 fetter
i kosten ansetts öka inflammation medan
omega-3 fetter från fisk tillskrivits antiinflammatoriska egenskaper. I en ny avhandling, av Helena Bjermo vid institutionen för
folkhälso- och vårdvetenskap, finns dock
inte några belägg för att omega-3 tillskott
kunde minska inflammationen hos personer med förhöjd risk för diabetes och hjärtkärlsjukdom. Däremot visade resultaten
att vegetabiliska omega-6 fetter minskade
inflammation. n
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Skogsarbetare i Norrlands inland, barns lek i Stockholms
förorter och kvinnors samtal i simhallen. Ella Johansson,
som installeras som ny professor i etnologi i höst, har
studerat svenskars liv utifrån många perspektiv och
konstaterar att vi är mer lika än vi kanske tror.

Med intresse
för människan
20
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TEXT: ANNELI WAARA, FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Ella Johansson studerar
hur människan förändras
när samhället förändras.

– I debatten hörs ofta en oro för
bristande integration, men jag har istället
funnit en stark kontinuitet och traditionsöverföring mellan ”nya” och ”gamla” svenskar. Vi talar om samma saker och gör samma
saker oberoende av tid och etnisk bakgrund,
säger hon.
Ella Johansson är intresserad av människan och av kulturarv och historia. Hur
förändras människan när samhället förändras? Hon har känt sig lockad till många olika
miljöer i förändring och har följaktligen förflyttat sig en del både mellan universitet i
Sverige och utomlands.
Hon har skrivit avhandling om skogsarbetare i Norrland från 1800-talet fram till
1950-tal och skogsbygden blev sen också
basen för ett stort och spännande tvärvetenskapligt forskningsprojekt om kulturell beständighet och förändring som involverade
både växtekologer och socialantropologer.
– Nu när jag flyttat till Uppsala från Skåne
har jag kommit lite närmare Norrland och
skogsbygden igen och det känns bra, ler hon.
Rötter i Hälsingland
Hon har sina rötter i Hälsingland, även
om hon mest bott på andra platser, senast
i Lund. Men Uppsala är inte helt nytt, som
16-åring sommarjobbade hon med renovering av kalkmålningar i Uppsala domkyrka
och var inne på att bli konservator. Hon
klängde under de höga valven; fixerade, retuscherade och lyssnade på P1.
– Jag har klättrat ända upp till toppen på
utsidan av lilla spiran, det brukar jag berätta
för alla, säger hon med ett skratt.
Men det blev universitetsstudier istället och det har hon aldrig ångrat. Det finns
oändligt många intressanta saker att studera
som etnolog.
Tillsammans med några kollegor har
hon till exempel gjort en uppföljning på en
jämförande 1970-talsstudie av villaförorter
och miljonprogramsförorter, där de bland
annat studerade barns fritid och lekar. Sedan den förra studien hade i stort sett hela
befolkningen bytts ut helt i områdena och
miljonprogramsområdena befolkas idag
framför allt av nya svenskar. Lite överraskande fann de att det mesta var sig likt.
Samma skillnader som fanns mellan villaförorterna och miljonprogramsförorterna
på 70-talet finns idag. Och barnens aktiviteter är sig lika. I miljonprogramsförorten är

barnens frihet större, de rör sig i stora ålderblandade grupper inom området och leker
fler lekar än barn i villaförorten. De bygger
kojor och leker traditionellt svenska lekar i
högre utsträckning än i villaförorten.
– De kan fler lekar i olika varianter med
egna alltid svenska namn. I stort sett är det
samma lekar som förr, ofta regellekar av
olika slag, säger Ella Johansson.

det är
vanligare med
skilda föräldrar
och mammor
som jobbar.
I villaförorten är rollekar vanligare precis
som förr och barnen lekar mer inomhus
och planerat, ofta med en kompis i taget.
Det som hänt sedan 1970-talet är framför
allt att det är vanligare med skilda föräldrar
och mammor som jobbar.
– Det var intressant att se att det mesta
är sig likt trots att många har en annan annan bakgrund i miljonprogrammen. Men
det är fortfarande en plats där människor
börjat bygga sina liv för att komma in i ett
välfärdssamhälle.
Samtal i simhallar
Och denna kontinuitet i ”svenskhet” har
hon sett i flera andra sammanhang. När
hennes tyska studenter i skandinavistik intervjuade invandrartjejer i Småland konstaterade de att tjejerna var otroligt ”svenska” i
sitt sätt. Och kvinnornas samtal i förortens
simhallar, där Ella också gjort fältstudier,
handlade om att ordna barnkalas och köpa
radhus. Det finns många myter om hur
samhället förändrats. Hon kan till exempel
slå hål på myten om svenskars allt sämre
simkunnighet.
– Det stämmer inte, den har aldrig varit
högre än nu, säger hon. n
Ella Johansson
Namn: Ella Johansson
Aktuell: Ny professor i etnologi
Bor: På Svartbäcksgatan. ”Jag har en härlig
utsikt över Fyrisån och en pittoresk promenadväg till jobbet”.
Gör på fritiden: Umgås med vänner, läser
skönlitteratur. ”På sommaren pysslar jag gärna i
trädgården i sommarhuset i Skåne”.
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2011 års Nobelpris i kemi gick till kvasikristallernas upptäckare Dan Shechtman. Vid
Uppsala universitet samarbetar kristallografen
Cesar Pay Gómez med forskare från andra
fält för att undersöka om det är möjligt att
lagra vätgas i kvasikristaller.

Kvasikristaller
kan bli batterier
i Uppsala
TEXT: LINDA KOFFMAR, ILLUSTRATION: CESAR PAY GÓMEZ

Kvasikristallerna har egentligen
fått ett ganska olyckligt namn, menar Cesar
Pay Gómez, forskarassistent vid institutionen för materialkemi. Tankarna går till kvasivetenskap eller kristaller som på något sätt
inte är helt riktiga.
– Kvasikristall är per definition en kristall. Men än idag kan artiklar och uppslagsverk beskriva kvasikristall som något mitt
emellan kristall och material med oordnade
strukturer. Helt fel. Kvasikristall är inget
mitt emellan – det är en kristall, säger Cesar
Pay Gómez.
Än så länge är det inte så många som
forskar om kvasikristaller. Vid Uppsala universitet är det Cesar Pay Gómez och hans
doktorand Girma Gebresenbut. I resten av
Sverige finns ytterligare 6-7 forskare, inklu-

– Kvasikristall
är per definition
en kristall.

Cesar Pay Gómez
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sive forskarstudenter. Att fältet är så litet
innebär att de flesta känner varandra, även
internationellt.
Själv forskade Pay Gómez i Japan innan
han kom till Uppsala. Att han hamnade där
berodde på att en forskargrupp där hittade
kvasikristaller i de system med sällsynta
jordartsmetaller och kadmium han då studerade. Cesar Pay Gómez började också
forska på kvasikristaller, trots att han tidigare undvikt området eftersom han tyckte
det verkade vara för svårt.
Kristaller i laboratoriet
Den stora utmaningen är att lista ut var
atomerna i kvasikristallerna sitter. Cesar Pay
Gómez låter egna kristaller växa i laboratorium, bestrålar dem med röntgenstrålar
och analyserar de diffraktionsmönster som
uppkommer.
Men eftersom kvasikristallens atomer
inte upprepar sig periodiskt kan man inte
använda sig av traditionell kristallografi. I
stället används högdimensionell kristallografi som gör kvasikristallerna periodiska.
Då kan traditionella metoder användas igen
– om de anpassas till flera dimensioner.
– Alla egenskaper för alla material har
att göra med deras struktur. Ett mål är att
ta fram nya material med nya strukturer

och egenskaper som man kan skräddarsy
utefter vad man behöver, berättar Cesar
Pay Gómez.
Samarbete med batteriforskare
Vid Uppsala universitet finns många framstående batteriforskare. I ett samarbete med
några av dessa försöker Cesar Pay Gómez ta
reda på om det är möjligt att lagra vätgas i
kvasikristaller. Tekniken är tänkt att kunna
användas i hydridbatterier och bränsleceller.
Enligt Cesar Pay Gómez finns det också
goda skäl att tro att kvasikristaller skulle
kunna fungera som termoelektriska material. Sådana material kan omvandla spillvärme till elektrisk ström. Till exempel skulle
värmen från en bilmotor kunna återanvändas som elektrisk ström. n

Vad är kvasikristaller?
Forskare trodde länge att atomer packade sig
inuti kristaller i symmetriska mönster som
upprepade sig periodiskt, om och om igen.
Man menade att upprepning var en förutsättning för att få en kristall. Dan Shechtman
vände 1982 upp och ned på den rådande
kunskapen. Han hittade regelbundna atommönster i en kristall som absolut inte kunde
upprepas. Hans vetenskapliga artikel om
upptäckten försenades i två år på grund av att
resultaten var så kontroversiella.

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

2011-11-28 16.56

FORSKNING

Forskare vill
minska tågkaos

Fossil ger ny syn
på forntida hav
Nya fynd av unikt välbevarade fossila
kalkskal från Gotland, Kanada, Australien
och Kazakstan ger en helt ny inblick i miljön i det hav som täckte jorden för mer än
400 miljoner år sedan. Nya analysmetoder
gör det möjligt att i detalj undersöka fossila
skal och på så sätt få insikter i oceankemin
i forntida hav. I den nya detaljerade studien
av 400 miljoner år gamla kalkskal bland annat från Gotland kan man för första gången
påvisa välbevarad aragonit, som är en vanlig
form av kalk (kalciumkarbonat) i våra dagar. För 400 miljoner år sedan var det dock
den andra formen av kalk – kalcit – som
totalt dominerande världshaven och inga
bevarade aragonitiska kalkskal har tidigare
hittats. n

FOTO: LARS HOLMER

Vinterns kaos i tågtrafiken vill nog inte landets tågtrafikledare uppleva igen. Inte kan de rå på det eftersatta underhållet av järnvägen
– men nu får de hjälp av forskare från Uppsala universitet att
planera och styra trafiken med en elektronisk tidtabellgraf.

TEXT: Gunilla Sthyr, FOTO: matton
Dagens tågtrafikledare har visst
datastöd för att kunna följa trafiken och styra tekniken längs banorna. Fortfarande används en tidtabell i form av en pappersgraf
för att se hur tågen ska gå enligt ursprungsplanen och med hjälp av papper och penna
klurar trafikledarna ut nya tågmöten och
tågvägar när det inträffat störningar eller
förseningar. Mycket av informationen får
de ha i huvudet.
Bengt Sandblad, professor i människadator-interaktion vid Uppsala universitet
har följt tågtrafikledarnas arbetssituation
under många år, i forskningsprojekt som
finansieras av Trafikverket med tidigare bidrag från Vinnova.
– Vi har haft ett långsiktigt samarbete
med Trafikverket som givit oss möjlighet att
testa olika tillämpningar. Långsiktighet är
nödvändigt när det handlar om att förbättra
ett så komplext system som tågtrafiken i
landet, säger Bengt Sandblad.
Den försöksverksamheten som man haft
under några år, kommer nästa år att dra

igång i full skala vid två trafikledningscentraler i landet: Norrköping, som hanterar
delar av södra stambanan och Boden, där
bland annat landets järnmalm transporteras
på Malmbanan och bidrar till landets välstånd.
– Det unika är att vi har byggt ett system
som både planerar och styr tågtrafiken, säger Bengt Sandblad.
Den elektroniska tidtabellsgraf som
Uppsalaforskarna tagit fram, består av en
skärmbild, där trafikledaren successivt kan
göra om trafikplanen och sedan sprida informationen till alla som behöver den, till
exempel lokförarna och resenärer som är
inloggade på SJ:s app för smarta telefoner.
Den egentliga styrningen sker sedan helt
automatiskt.
Projektet ingår också i ett större EUfinansierat projekt.
– Alla länder har ju sina egna lösningar.
Målet är att skapa större enhetlighet för att
kunna styra och samordna trafiken bättre i
hela Europa. n

Välbevarat gotländskt fossil, som ger
en ny inblick i havsmiljön.

Nationella prov i
NO under luppen
Nationella prov i fysik, kemi och
biologi har funnits sedan läsåret 2009/2010.
Nu ska en grupp Uppsalaforskare ta reda
på vilken betydelse proven haft för lärarnas
undervisning. Cirka 800 lärare runt om i
landet har fått den enkät som ingår i studien. Ett urval lärare kommer också att intervjuas och följas i klassrummet.
– Studien blir ett viktigt underlag för att
diskutera provens effekter och utveckling,
men kommer också att kunna vara ett stöd
i lärares yrkesutövning, säger Eva Lundqvist
vid institutionen för pedagogik, didaktik
och utbildningsstudier. n
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Fler utländska studenter n
Avgiftsbeläggningen av svensk utbildning har gjort att konkurrensen om
de utländska studenterna har hårdnat. Uppsala universitets strategi är att
skapa en personlig kontakt med så många studenter som möjligt via webben,
i sociala medier och ibland direkt när de satt sina fötter på svensk mark.
TEXT: HELENA EDSTRÖM, FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
Det är strax innan lunchtid en augustidag på Arlanda. En strid ström av
resenärer passerar genom ankomsthallen
på terminal fem. Men det är inte en helt
vanlig dag på utrikesterminalen. Det här är
nämligen dagen då en stor del av Uppsala
universitets nya utländska studenter landar
i Sverige.
– De är rätt så trötta efter att ha flugit i
kanske tio timmar. Men alla verkar glada att
se oss, säger Lina Solander, studieinformatör vid studerandebyrån, som står vid den
välkomstdisk för nya studenter som Uppsala universitet satt upp dagen till ära.
Hon och Joachim Ekström, kommunikatör vid avdelningen för kommunikation
och externa relationer, har varit på plats
sedan klockan sex på morgonen. Den första studenten kom med ett plan från Kenya
klockan 6:30, för att följas av studenter från
Kina, Taiwan och Australien. Snart ska plan

från flera håll i Europa och USA landa.
Sammanlagt pluggar över 2 500 utländska studenter från hela världen vid internationella masterprogram, utbytesprogram,
övriga program eller fristående kurser vid
Uppsala universitet höstterminen 2011.
Uppsala – ett enkelt val
En av de nya utländska studenterna för i
höst är Görkem Gömeç från Turkiet. Han
ler brett när han med en duns ställer ner
sin packning.
– Varför jag har valt Uppsala? Universitetets akademiska nivå och placering på
rankinglistor talar för sig självt! Och när jag
såg er skog och era floder från planet bara
stärks jag i mitt val, säger Görkem Gömeç
som ska plugga det internationella masterprogrammet i hållbar utveckling.
Kontaktskapandet med utländska studenter har kommit att bli allt viktigare för

Masterstudenten Raphael
Hanimann från Schweiz
välkomnas av Joachim
Ekström och Lina Solander.

svenska universitet. Sedan
höstterminen 2011 kostar det
pengar att plugga i Sverige för så
kallade tredjelandsstudenter, alltså
studenter från länder utanför det
europeiska samarbetsområdet EES
och Schweiz.
Utbytesstudenter omfattas inte av den
nya lagen, men tappet av tredjelandsstudenter på de internationella masterutbildningarna vid svenska universitet har varit
stort denna höst. På riksnivå handlar det om
flera tusen.
– 125 studenter har betalat för sin utbildning vid Uppsala universitet denna
hösttermin. Vi räknar med att kunna fördubbla den siffran nästa år genom att jobba
mer med stipendiefonder och med kontaktskapande på nätet, säger Joachim Ekström.
Bland annat satsar Uppsala universitet
för första gången på att annonsera på sökmotorn Google i södra Asien, Sydostasien,
Sydamerika, Nordamerika, Europa och
Ryssland. Syftet är att fånga upp utländska
studenter i det ögonblick de söker efter en
masterutbildning och leda dem till Uppsala
universitetets webbplats.
– På vår webbplats uppmanar vi dem
att lämna sin e-postadress, så att vi kan fortsätta hålla kontakten med dem och tipsa
dem om möjligheten att prata med andra
studenter på universitetets sidor på Facebook och inom andra sociala nätverk. Vi
vill tidigt få dem att känna att det är kul
att plugga på Uppsala universitet, säger Joachim Ekström.
En äkta studentstad
Hittills har den kontaktskapande strategin
varit lyckad. Preliminära siffror visar att
av de tredjelandsstudenter som antogs vid
Uppsala universitet hösten 2011 så valde
knappt hälften att betala avgiften på cirka
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Kanada 26

Italien 27

Spanien 32

Finland 48

Holland 37

Storbritannien 49

Kina 49

USA 77

Australien 53

Frankrike 98

Tyskland 161

r nås via Google

Höstterminen 2011 kom utbytesstudenter till Uppsala universitet
från 55 länder.
Flest kommer från …

Men vi har också studenter från …

100 000 kronor och påbörja utbildningen.
Det är en bra bit över riksgenomsnittet på
30 procent.
På Arlanda har det blivit eftermiddag
och ett plan från Belgien har just landat. Tre
utbytesstudenter som lärt känna varandra
under flighten pratar livligt med varandra.
En är Rens Van Haute som ska plugga företagsekonomi.
– Ska jag vara ärlig så valde jag Göteborg
först. Men så hörde att Uppsala var en äkta
och livlig studentstad och då ändrade jag
mig direkt, säger han och skrattar. n

Avgifter i
utbildningen
Från och med höstterminen
2011 ska så kallade tredjelandsstudenter utanför det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och Schweiz betala en
avgift för sin högskoleutbildning.

Studenter från hela världen
Totalt antal registrerade studenter
HT 2011: 29 330
Av dessa är 2 546 utländska studenter (fördelade över utbytesprogram, internationella
masterutbildningar och fristående kurser)
• 1 183 pluggar på Uppsala universitets
		 internationella masterprogram
• 938 är utbytesstudenter från 50-talet
		 länder
• 425 pluggar övriga program eller
		 fristående kurser

På Uppsala universitet kostar en utbildning
mellan 90 000 kronor och 135 000 kronor
per år för tredjelandsstudenter. En strategi
för att nå studenter som måste betala för
sin utbildning är att upprätta stipendiefonder som helt eller delvis kan betala studieavgifterna. En sådan stipendiefond, som
universitetet startat tillsammans med Kjell
och Märta Beijers stiftelse, öppnade hösten
2011 för ansökningar från kinesiska studenter som vill plugga vid Uppsala universitet
hösten 2012. Fonden kan täcka studieavgifterna för minst 100 kinesiska studenter.

Österrike
Belgien
Tjeckien
Danmark
Estland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Schweiz
Litauen
Lettland
Holland
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Turkiet
Vitryssland
Ryssland
Ukraina

Uzbekistan
Kirgizistan
Kazakstan
Mongoliet
Bangladesh
Kambodja
Malaysia
Filippinerna
Singapore
Taiwan
Japan
Nya Zeeland
Sydkorea
Thailand
Vietnam
Bhutan
Indien
Iran
Pakistan
Mexiko
Peru
Venezuela

Satsningen på att nå fler studenter från
Kina har också resulterat i en webbsida om
universitetet på kinesiska där all information är framtagen av Uppsala universitet.
Fler stipendiefonder är att vänta. Universitetet undersöker bland annat möjligheten att tillsammans med Lunds universitet
starta en fond för studenter från Indien.
Besök universitetets webbsida på kinesiska:
www.cn.uu.se

Läs mer om stipendier:
www.uu.se/scholarships
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Ingenjörskonst
och laganda
räckte till
VM-final
Hur lockar man fram sin inre
forskare? Arton Uppsalastudenter
gör det genom att tävla i syntetisk biologi. Nyligen åkte de till
MIT i Boston för att försvara inte
bara Uppsalas färger, utan även
Sveriges och Nordens.
Text: Helena Edström
Foto: Mikael Wallerstedt
Främre raden fr v: Lei Sun, Sibel Ciftci, Anna Gustafsson och Pikkei Yuen. Bakre
raden fr v: Erik Lundin, Cherno Sidibeh och handledaren Erik Gullberg.

Över 2 000 studenter, fördelade
över 160 lag från 30 länder, deltog från start
i 2011 års upplaga av tävlingen iGEM, International Genetically Engineered Machine Competition. Det är ett världsmästerskap i syntetisk biologi som arrangeras av
universitetet Massachusetts Institute of
Technology, MIT, i Boston. Lag Uppsala var
det enda nordiska laget att kvalificera sig till
finalen.
– Det känns helt underbart att vi kvalificerade oss, speciellt med tanke på den tid
och energi hela laget har lagt ner samt den
hårda europeiska konkurrensen, säger civilingenjörsstudenten Antonio Ascue Avalos.
Laget omfattar arton studenter från civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
och från masterprogrammen i bioinformatik respektive molekylär bioteknik. En bra
laguppställning eftersom syntetisk biologi
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Tanken är väl
att väcka
forskaren i oss.
handlar om att förena civilingenjörskonst
med kemi och biologi och att bygga in nya
funktioner i levande celler. Lag Uppsalas
tävlingsbidrag är inriktat på genreglering,
eller mer exakt: att styra geners aktivitet
med hjälp av ljus. Studenterna har fört in
en viss sorts gener i bakterier. När man lyser
på bakterierna med ljus av olika våglängd
sätts generna i arbete och börjar producera
pigment i olika färger.
Resultatet syns tydligt på odlingsplattorna. Beroende på vilken gen som satts i
arbete blir bakterierna röda, blå eller gula.

Ger motivation till framtiden
Men det krävs mer än en god idé och bra
labbresultat i tävlingen iGEM. Lagen ska
bland annat ha hittat egna sponsorer, tagit
hjälp av universitetet vad gäller handledning och utrustning samt kunna visa på god
samarbetsförmåga.
– Tanken är väl att väcka forskaren i oss.
Situationen påminner mycket om hur det
kan se ut för oss om några år, när vi jobbar
som forskare i olika projekt och samarbeten, säger Sibel Ciftci, som pluggar på masterprogrammet i molekylär bioteknik.
Universitetet har bland annat gett studenterna tillgång till labb, utrustning och
material. I labbet har laget också fått coachning av Erik Gullberg, doktorand vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. Han är imponerad över den entusiasm
som studenterna lagt ner i tävlingen.
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Bilden av studenten som plikttroget närvarar vid föreläsningar
och som hemma staplar all
kurslitteratur är förlegad. Föreläsningar, seminarier och filmer
på webben blir allt vanligare
och välkomnas av studenter.
Text: Helena Edström
Foto: MIKAEL WALLERSTEDT

IT på frammarsch
i undervisningen

– Dels lär de sig samarbeta i grupp, dels
lär de sig att själva designa, planera och genomföra. Det är lite skillnad mot kurslabbar där man ofta får en plan över vad som
ska göras.
Förutom att få träna på att vara forskare
har tävlingsdeltagandet gett andra viktiga
insikter för lagmedlemmarna.
– Jag känner stor motivation till både
studier och framtiden. Genom att delta i
laget har jag märkt vilken potential jag har
inom mig, vilken potential jag kan ha när
jag pluggat färdigt, säger civilingenjörsstudenten Anna Gustafsson. n

iGEM 2011
Lag Uppsala hamnade utanför prispallen i
iGEM 2011 men är ändå nöjda med sin insats. Läs mer om tävlingen och Lag Uppsala:
http://2011.igem.org/Team:Uppsala-Sweden

– Man kan tro att undervisning via nätet blir ytligt, men vi upplever nästan att det
är tvärtom. Läraren kan noggrant följa hur
aktiv varje student är och om någon behöver stöd och hjälp. Vi lär känna studenterna
bättre än vad vi ibland kan göra på campusutbildningarna, säger Cecilia Hamfelt,
lärare vid företagsekonomiska institutionen.
Hon har just tilldelats Uppsala universitets pedagogiska pris i kategorin det fria
priset, som i år fokuserar på IT i undervisningen. Priset får hon för hennes lärarlags
IT-lösningar på distansutbildningarna i företagsekonomi A och B, kurser som varje år
lockar hundratals studenter. Nätbaserade
hemskrivningar och webbseminarier, där
studenterna anonymt i smågrupper hjälper
varandra med uppgifter, är några exempel
på lösningar som gett slående resultat. I
vanliga fall brukar en distansutbildning anses vara lyckad om cirka 30 procent av studenterna slutför och klarar utbildningen. På
distansutbildningarna i företagsekonomi A
och B klarar sig 70 procent av studenterna.
Mer flexibel undervisning
Eftersom undervisningsformerna i IT-miljön är så uppskattade och välfungerande
används de nu också ofta i campusutbildningarna i företagsekonomi.
– Många studenter känner sig friare att
vara aktiva och kommenterande i diskussionen när den är i en IT-miljö. I föreläsnings-

salen eller på ett vanligt seminarium kanske
de hade suttit tysta, säger Cecilia Hamfelt
som nu hoppas att fler lärarlag vågar testa
IT-lösningar i utbildningen.
Hon får medhåll från MedfarmDoIT,
en av de enheter vid universitetet som på
heltid arbetar med att hjälpa lärare med att
ta fram exempelvis webbföreläsningar och
filmer till undervisningen.
– Tillgången till webbföreläsningar kanske kan få studenters vardag att gå ihop och
en film kan ha ett pedagogiskt värde som
böcker eller föreläsningar inte kan uppnå.
Lärare måste ha ett flexibelt synsätt på
kommunikationen med sina studenter, säger Simon Ydhag, multimediatekniker på
MedfarmDoIT. n
Pedagogiskt stöd vid universitetet
Uppsala Learning Lab (ULL)
sprider kunskap om hur IT kan användas
i undervisning och forskningsprojekt samt
utforskar användningen av ny teknik inom
högre utbildning.
MedfarmDoIT
utvecklar lärares undervisning och förbättrar
studenters inlärning med hjälp av pedagogiska
IT-lösningar som webbföreläsningar och
filmer.
Avdelningen för universitetspedagogisk
utveckling (PU)
erbjuder utbildning och kompetensutveckling och initierar och genomför pedagogiska
utvecklingsprojekt.
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”Ett patent är bara en början”
Albert Mihranyan är forskaren som ständigt gör nya upptäckter
och som inte drar sig för att söka patent på det han hittar.
Förhoppningen är att få se något av de material han uppfinner
resultera i verkliga produkter.
TEXT: Annette Ulvenholm Wallqvist, FOTO: Mikael WallERSTEDT

– För mig som forskare är det ett
stort privilegium att få forska och dessutom
kunna testa mina egna idéer. Att söka patent blir ett sätt att markera en milstolpe
i forskningen, säger Albert Mihranyan som
är docent i nanoteknologi och funktionella
material och som sökt patent för bland annat konsistensgivare, pappersbatteri och
cellulosa i läkemedelsberedning.
Albert Mihranyan tror att det blir allt
vanligare att forskare tänker kommersiellt.
Att söka patent och kanske starta ett företag kan vara ett sätt att föra den egna forskningen ett steg vidare. Framförallt inom
den tillämpade materialvetenskapen där
det är lätt att se möjligheter och jobba
nära läkare och företag.
– För många räcker det inte längre att
publicera sig. Många vill medverka till
att det blir en produkt av forskningen
också. Ett patent ger skydd så att du
kan vara med i spelet, säger han.
Men för den som vill söka ett
patent är det mycket att tänka på.
Uppfiningen ska vara möjlig att registrera hos myndigheterna och
produkten får inte vara för svår eller dyr att producera. Det måste
också vara möjligt att tillverka
produkten i stor skala.
– Ett patent är bara början.
Det gäller att ha ett helhetsperspektiv som vi forskare kanske
inte är så vana vid, säger Albert
Mihranyan.

Albert Mihranyan har gått från
läkemedel till materialforskning.
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Började som apotekare
Albert Mihranyan inledde sin
akademiska bana på apotekarprogrammet i hemlandet Armenien. Till
Sverige och Uppsala kom han med hjälp
av ett stipendium från Svenska institutet.
Tanken var att han skulle gästforska i nio

månader vid institutionen för farmaci. Tolv
år senare är Albert Mihranyan fortfarande
kvar. Han har doktorerat inom galenisk farmaci och arbetar numera på institutionen
för teknikvetenskaper.

Prisen är
viktiga för självförtroendet.
– Jag är en apotekare som gått från farmaci till att arbeta med material och nanoteknologi i ett bredare perspektiv, bland
annat elektrokemi, berättar han.
Forskarkarriären har kantats av flera
priser. Han har bland annat fått ta emot
ett pris för sin forskning som delades ut av
kungen. Nu senast har han utsetts till en av
två pristagare av Oscarspriset som delas ut
till lovande unga forskare vid Uppsala universitet.
– Prisen är viktiga för självförtroendet.
Det ger en bekräftelse på att jag är inne på
rätt väg, vilket ger ork att jobba vidare, säger
Albert Mihranyan.
Alg med goda egenskaper
Basen i större delen av hans forskning är
en speciell sorts cellulosa som finns i alger.
Det handlar om den så kallade grönslickan
som bland annat orsakar algblomning. Cellulosan i algen har speciella egenskaper som
Albert Mihranyan intresserat sig för och
hans avhandling gick ut på att studera hur
cellulosans struktur påverkade läkemedelsberedningar.
Resultatet ledde till att han sökte sitt
första patent. Det visade sig nämligen att
algcellulosa i nikotinberedningar hjälper
till att göra nikotinet mer stabilt, så att det
håller längre. Det är användbart i läkemedel
för dem som vill sluta röka.
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– Sedan dess har det rullat på och en
upptäckt har lett till en annan, berättar Albert Mihranyan.
Under de tolv år som han arbetat med
algcellulosamaterialet har han ständigt hittat nya användningsområden.
Han har bland annat funnit att algcellulosan bygger geler redan vid låga koncentrationer. Det är kunskap som kan användas
vid tillverkning av till exempel medicin,
mat och färger. Nu senast har han använt
sina kunskaper om algcellulosans struktur
till att ta fram ett miljövänligt pappersbatteri, helt utan metaller. Fördelen är att
batteriet inte behöver återvinnas, utan kan
eldas upp efter användning.
– Motorola testar en prototyp av pappersbatteriet i fjärrkontroller.
Inte lätt driva patent
För tillfället har Albert Mihranyan fem, sex
olika patent som är aktiva. Men att driva patentansökningar fram till patent är inte lätt.
Det är en lång process som kostar pengar
och som kräver en hel del marknadsföringsinsatser för att få till en finansiering.
– Det är svårt att driva ett patent. Jag får
mycket hjälp från UU Innovation. Annars
hade jag nog inte orkat arbeta med patenten, säger Albert Mihranyan. n

Många affärsidéer
UU Innovation hjälper forskare vid universitetet att söka patent för uppfinningar som
ligger till grund för en bra affärsidé.
Varje år hör mellan 80 och 100 forskargrupper av sig till avdelningen med en idé. Av dem
leder mellan 20 och 40 till en patentansökan.
En ansökan som ska hålla juridiskt i 20 år och
i sex till åtta länder kostar cirka en miljon
kronor. Därför är det viktigt att ansökan är
affärsmässigt motiverad.
Ett patent är ofta nödvändigt för att industrin
ska våga investera i en uppfinning. Om ett
forskningsresultat istället släpps fritt blir det
inte lika kommersiellt intressant för företag
att investera i, eftersom det leder till fler
konkurrenter.
Det är forskaren som äger uppfinningen och
som kan tjäna pengar på den. Samtidigt stärker forskarens framgång universitets namn,
vilket i förlängningen kan generera resurser
från industrin och andra externa finansiärer.
Källa: Patentspecialist Gerald Pettersson, UU
Innovation

Christopher Okhravi, Markus Ånöstam, Gustav Spross och Joanna Murphy.

Driftiga studenter
tog chansen

TEXT: annbritt ryman
FOTO: FANNI OLIN DAHL

Hur kan man använda informationsteknik för att göra världen till
en bättre plats? Fyra unga systemvetare fick en idé som de nu är på
väg att förverkliga. Den kallas Lifemap och handlar om att skapa
närmare kontakt mellan givare och mottagare av biståndspengar.
Det hela startade i början på 2011
med att de fick höra om en tävling som arrangeras av Microsoft varje år som heter
Imagine Cup. Till den uppmanas studenter från hela världen att komma med idéer
som kan bidra till lösningen av något av de
globala problem som FN fokuserar på i sina
åtta milleniemål.
– Vi fick reda på tävlingen via IT-företaget Avanade i februari. De gillade vår idé
och stöttade oss med att ta fram vårt tävlingsbidrag, berättar en av initiativtagarna
Gustav Spross.
Idén kallas Lifemap och är en webbplattform för närmare kontakt mellan givare och mottagare av biståndspengar. Där
ska man kunna gå in och få en översikt
över olika biståndsprojekt i världen och få
direktrapporter om hur det går av folk som
befinner sig på plats.
Till en början var de två om idén, Gustav
och hans kurskamrat Christopher Okhravi.
Den fick mycket bra respons och lyckan var
stor när Lifemap vann den svenska deltävlingen. De två kurskompisarna blev utsedda
att representera Sverige i den stora finalen
i New York i somras. Av 300 000 tävlande
var de nu en av 300 finalister.

– Förutom utveckling av systemet skulle
det produceras en 20 minuter lång reklamfilm samt en presentation inför domarna.
Då insåg vi att vi måste ta in fler i teamet,
berättar Gustav Spross.
Påfrestande och lärorikt
Det blev studiekompisen Joanna Murphy
och den färdigutbildade Markus Ånöstam.
Sedan följde en intensiv vår då de fyra
ägnade all ledig tid åt förberedelser och
utvecklingsarbete. Påfrestande men också
mycket lärorikt. Att deras idé inte hamnade
bland de främsta i finalen är av mindre betydelse.
– Det är väldigt viktigt att sätta ihop rätt
team. Att tillsammans ha de förmågor som
krävs men också att ha modet att satsa fullt
ut på att genomföra sin idé, säger Gustav
Spross.
Lifemap-teamet går nu vidare med att
bilda ett bolag med hjälp av Drivhuset, en
icke vinstdrivande organisation som finansieras av näringsliv samt statliga och regionala pengar. Lansering av webbtjänsten är
planerad till i början av 2012, bara ett år
efter det att idén kläcktes. n
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TEXT: Helena Edström
FOTO: Mikael Wallerstedt

Publikrekord när forskare
mötte barn och unga
60-talet forskare och studenter gav sig ut på stan för att missionera
om forskning under Forskarfredag. På Stora torget var det full aktivitet
i forskartältet och på Stadsbiblioteket avlöste skolklasserna varandra i
experimentverkstäder, science caféer och debatter.

När Uppsala universitet för fjärde
året i rad arrangerade Forskarfredag blev
det publikrekord. Runt 1 600 personer tog
del av aktiviteterna. Totalt bidrog runt 60
personer – forskare, studenter och andra – i
forskningsmissionerandet.
− Det handlar om att locka fram barns
och ungas upptäckarglädje. I varje barn kan
det finnas en potentiell forskare och det är
den vi vill locka fram, säger Gunilla Sthyr,
projektledare för Forskarfredag.
Mitt på Stora torget fanns ett stort tält
fullt av forskarstationer. Nyfikna lockades in
för att gissa på skelettdelar, blanda parfym
och testa hälsan. På Stadsbiblioteket fick
bok- och tidningsläsare samsas om utrymmet med skolklasser som avlöste varandra
hela dagen. I källarens barn- och ungdomsavdelning fick förskoleklasser experimentera med äpplen, vatten och papper. En trappa upp, i café Kardemumma, hölls science
café för högstadieklasser. Forskaren och biokemisten Helena Danielson minglade runt
bland fikande högstadielever och svarade på
frågor om kost och träning.
Kemikalier engagerar
Ytterligare en trappa upp var det allvarligare toner. I Kerstin Ekmansalen pågick
nämligen en debatt om kemikaliesamhäl-
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Det är ganska frustrerande att
ingen riktigt verkar kunna förklara
hur stora riskerna egentligen är med
kemikalierna vi släpper ut i vår natur.
let. 175 gymnasieelever hade i förväg sett
dokumentärfilmen Underkastelsen, som
handlar om hälso- och miljöfarliga
kemikalier som sprids i vår miljö
och som i många fall återfinns
i vårt blod. Gymnasisterna
kom till debatten ful�laddade med frågor till
panelen som bestod av
forskare och representanter från Kemikalieinspektionen och kemikalieindustrin.
− Det är ganska
frustrerande att ingen
riktigt verkar kunna
förklara hur stora riskerna egentligen är
med kemikalierna vi släpper
ut i vår
natur,

Gamla skelettdelar lockade
nyfikna i forskartältet.
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sa Alma Hugosson, som pluggar sista året
på internationella programmet på Rosendalsgymnasiet, efter debatten.
Syftet med debatten var att ge unga
möjligheten att ställa sina frågor direkt till
experter. Och enligt en av panelisterna var
det nyttigt för experterna att få möta de
ungas frågor.

− Vi borde oftare ta del av de ungas engagemang och funderingar. Det här är ett
område där det behövs mer diskussion. För
mig innebar det ett stort mervärde att ta
del av de ungas reflektioner och ifrågasättanden, sa Christina Rudin-Snöbohm från
Kemikalieinspektionen. n

Kliniskt stöd i 10 år
Hur ska sjukvården klara dagens
ökade krav på evidensbaserad utveckling
och bättre kvalitet? Det var en av frågorna
som diskuterades när UCR, Uppsala Clinical Research, firade 10-årsjubileum. UCR
har under det senaste decenniet utvecklats
till en tvärprofessionell och kunskapsintensiv samarbetspartner till sjukvård, myndigheter och industri. Här kan man bland
annat få hjälp med klinisk prövning och
sjukvårdsutveckling med stöd av register
och biobanker. UCR har utsetts av Sveriges
kommuner och landsting till nationellt resurscentrum för kvalitetsregister. n

Nya insikter om USA

Högstadieelever diskuterade kost och träning med forskaren Helena Danielsson.

Erik Åsard, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, fick årets
Disapris för populärvetenskapligt författande. Han får priset för att ha förmedlat nya
insikter om USA:s samhälle och för att ha
problematiserat den gängse uppfattningen
om landet. Erik Åsard är föreståndare för
SINAS (Svenska institutet för nordamerikastudier). Han har skrivit en mängd populärvetenskapliga artiklar och flera böcker,
under de senaste åren Det dunkelt tänkta
(2006), om konspirationsteorier runt Kennedy- och Palmemorden, Hillary Rodham
Clinton. En politisk biografi (2008), samt
Den sårbara supermakten (2010). n

Pär Holmgren
blir hedersdoktor

Forskarna Tomas Edvinsson,
Jesper Jacobsson och
Hans Karlsson trollar
med kemi.

Forskarfredag
Forskarfredag är en del av EU-satsningen
Researchers Night som 2011 anordnades på
28 platser i Sverige och på många andra håll
i hela Europa. Läs mer:
http://uppsala.forskarfredag.se

Den kände meteorologen Pär
Holmgren har utsetts till hedersdoktorer
vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.
Han tog sin filosofie licentiatexamen vid
Uppsala universitet och har sedan dess bidragit till folkbildning i Sverige om atmosfären, väder och klimat genom sitt författarskap, arbete som meteorolog inom SVT
och medieengagemang. Genom Pär Holmgrens insatser har större utrymme för lättbegripliga väderpresentationer skapats i TV.
Han har också banat väg för mer utförliga
faktaprogram för både barn och vuxna med
fokus på väder och klimat. n
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Robert Arnell och
Malin Ylvén Engman,
från Munters i Kista.

Låt företagen själva ställa frågorna. Sedan får
forskare från olika håll hjälpas åt att besvara
dem. Det är framgångsreceptet bakom AIMday, en
mötesform som utvecklats vid Uppsala universitet
och har blivit alltmer populär i universitetsvärlden.

Effektiva möten kring
företagens frågor
TEXT: Annica Hulth, FOTO: TEDDY THÖRNLUND
ställa konkreta frågor utifrån sin verksamhet. Företag som Vattenfall och Outokumpu
matchades ihop med materialforskare med
olika specialkompetenser. Tillsammans kunde forskarna hjälpa företagen en bit på vägen
Mötesformen var så lyckad att den varumärktes under namnet AIMday (Academia
Industry Meetingday), ett namn som numera ägs av Uppsala universitet.

– Det här är ett verktyg som vi vill dela
med oss av. Vi samarbetar gärna med andra
och har märkt att suget är stort vid andra lärosäten, säger Sara Gredemark, som nyligen
anställts vid UU Innovation för att stärka
och sprida AIMdaykonceptet.
Den senaste AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet lockade ovanligt många
besökare. Robert Arnell och Malin Ylvén

Jan-Åke Henning, från SenseAir:

Jöns Hilborn, professor:

Claes-Göran Granqvist, professor:

– Vi har diskuterat plastmaterial, vi har en
optisk konstruktion där vi behöver förbättra
stabiliteten med nya, mer högpresterande
material.
– När vi sitter hemma tittar vi bara på
vad som finns idag på marknaden, men här
tittar man utanför boxen och har ett brett
perspektiv. Vi hoppas kunna knyta kontakter
för framtiden.

– Det är en väldigt bra kontaktyta, där jag
känner att jag kan bidra till exempel när det
gäller vad som är möjligt att göra och inte.
Även om det inte leder till konkreta uppdrag
från företagen tror jag att de får en hel del
hjälp här.

– Det ger mig kontakter med industrin och
jag får veta vilka frågeställningar som är
relevanta idag. Det här är ett väldigt fint
initiativ som väcker stort intresse från bägge
hållen. För att det ska bli bra krävs både
engagemang och kunskap, det är helt enkelt
rätt personer som jobbar med det här!

– Möts man kring en konkret fråga
kommer man snabbt till pudelns kärna. Det
blir väldigt effektiva möten när man samlas kring ett problem, säger Annika Olsson,
projektledare vid UU Innovation.
Hon har varit med sedan starten för
fyra år sedan, vid Ångströmlaboratoriet i
Uppsala. Där arrangerades möten på temat
Material, dit olika företag bjöds in och fick

Vad får du ut av AIMday Materials?
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Engman från Munters i Kista var där för att
diskutera sensorteknologi.
– Vi har numera med i vår strategi att vi
ska knyta kompetens till oss – all spetskompetens behöver vi inte ha inom företaget,
säger Malin Ylvén Engman.
Modellen har också prövats för att diskutera energifrågor och cancer. Under nästa
år planeras dagar på temat diabetes, åldrande och bildanalys.
Numera finns pengar avsatta för fortsatta studier och projektidéer kan lämnas
in under dagen. Även om det inte uppstår
konkreta samarbeten direkt, har det lagts en
grund.
– Det unika med AIMday är utifrån och
in-perspektivet. Det är ett samtal på lika
villkor som bygger på öppenhet och aktivitet, säger Annika Olsson.
Personliga kontakter
Under AIMday sker möten i smågrupper på
högst tio personer, just för att skapa personliga kontakter och uppmuntra till aktivitet.
– Det är mötena vi vill åt. Vi vill att det
ska vara små möten där alla skakar hand
och där man törs ringa upp efteråt. Är man
med så ska man också bidra i gruppen, säger
Sara Gredemark.
Visionen är att AIMdaykonceptet ska
utvecklas på ett nationellt plan, och så
småningom också internationellt. Och det
är inte bara inom universitetsvärlden som
intresset är stort, även företagen på AIMday
Materials tenderar att komma tillbaka år efter år. Ett tecken så gott som något på att
deltagandet är mödan värt, menar Annika
Olsson:
– I dag överöses företagen av erbjudanden om kurser och seminarier. Skillnaden
här är att de själva sätter agendan. Vi vet att
företagen är hårt pressade i tid och det är
våra forskare också. Men om de vet att det
här ligger i deras intresse, så tar de sig tid.
De som kommer hit drivs av eget intresse
och inte något annat. n

Rekordmånga på AIMday Materials
AIMday Materials i oktober 2011 lockade
rekordmånga besökare:
200		 deltagare
		 41 forskargrupper
		 106 forskare
		 9 universitet and institut
		 24 företag, 50 representanter för industrin
		 55 workshops under 5 sessioner
		 23 supportorganisationer

Dags att
diskutera etik
Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) drar igång en etikblogg
i två versioner: En engelsk som riktar sig främst till forskare och
en svensk med möjlighet att diskutera svenska förhållanden
med en bredare publik.
TEXT: JOSEPINE FERNOW, FOTO: MATTON

– Vi behöver både diskutera de
etiska frågor som uppstår i forskning och
sjukvård och reflektera över hur vi pratar
om dem. Det handlar om etik i en föränderlig värld och vi fastnar lätt i vad som har
varit, säger Pär Segerdahl, som är redaktör
för etikbloggen.
Pär Segerdahl skriver både om sin egen
och andras forskning. Själv är han filosof
och de senaste åren har hans forskning
handlat om apors språk, djurvälfärd och genus, men forskargruppen från CRB samlar
en bred kompetens.
– Här finns etiker, filosofer och jurister,
men också läkare, sjuksköterskor, en farmaceut och en psykolog. En del av dem kommer att dyka upp som skribenter i bloggen

och är med och bidrar till diskussionen, säger Pär Segerdahl.
Mats G. Hansson är föreståndare för
CRB och tog initiativet till bloggen.
– Många av våra forskningsfrågor kommer från den dialog vi har med forskare
och sjukvårdspersonal och vi har funderat
länge på hur vi ska kunna dela med oss av
resultaten.
– Bloggen blir ett komplement till de
mötesplatser vi redan har. Här kan vi föra
ut lite av den kunskap vi har, men också
de diskussioner vi för i forskargruppen och
med andra forskare, säger han.
Besök etikbloggen på www.etikbloggen.
crb.uu.se eller den engelska versionen på
www.ethicsblog.crb.uu.se n
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I nationsorkestern Wijkmanska Blecket är det
viktigaste att ha roligt tillsammans. – Att det
dessutom låter bra är bara en bonus, säger
Bleckets ”kapten” Markus Cederberg.
Orkestern har hunnit med en hel del spelningar
sedan starten för 30 år sedan. Äldsten i gänget
gick med redan 1991, vilket syns på hans
solkiga uniform.
TEXT: Annica Hulth, FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Det är onsdag kväll och som
vanligt repetitioner i festsalen på Uplands
nation. Ett glatt gäng har bänkat sig med
sina instrument – saxofoner, klarinetter och
flöjter, med banjo och trummor till komp.
Orkestern tar upp en gammal slagdänga
från 20-talet, i egen tolkning, och tar i för
allt vad de orkar. Efteråt hörs glada skratt.
Spelglädjen har varit i centrum ända sedan orkestern bildades för 30 år sedan. De
karakteristiska uniformerna, i form av sjömanskostymer, har också hängt med under
alla dessa år. Fast de börjar bli rätt solkiga nu.
– Vi får inte tvätta uniformerna, sådana
är reglerna, fast vi får bada eller duscha med
dem, säger Emelie Perland, masterstudent i
bioteknik som spelat här i snart fyra år.
Att duscha med uniformen på var en till
exempel en nödvändighet i somras då orkestern turnerade i Spanien.
– Att stå på torget i Sevilla i 44 graders
värme, det var en sann upplevelse. Det är
nog vårt värmerekord, säger Markus Cederberg, som är blivande lärare i historia och
musik.
Jubilerat med skiva
Under hösten har orkestern firat sitt 30-årsjubileum, bland annat med att ge ut en
skiva. I grunden är det en blåsorkester, men
även andra instrument dyker upp ibland
på spelningarna – såsom säckpipa och fiol.
Repertoaren är äldre swing- och schlagermusik med vissa udda inslag som bryter av.
– Vi brukar köra The Trooper – en extra
rolig hårdrockslåt. En gång spelade jag solo
på nyckelharpa i den låten, minns Markus
med ett leende.
Antalet orkestermedlemmar har varierat
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under åren och ligger just nu kring 20. De
flesta brukar stanna några år tack vare den
goda stämningen.
Varför är det så kul?
– Det är hela grejen som är kul. Första
gången jag hörde orkestern tänkte jag: ”Vad
är det här för musik?” men det lät faktiskt
riktigt bra! Vissa har spelat länge, har talang
och är kunniga, medan andra är nybörjare
och kan få hjälp. Det är kravlöst men inte
ambitionslöst!
Nybörjare från Tyskland
En av nybörjarna är Benni Langlotz, utbytesstudent från München i Tyskland, som
går en treårig utbildning i människa-datorinteraktion.
– Jag ville spela i ett band och frågade
runt på nationerna. På Uplands sa de: ”Vi
har en orkester där vi har kul hela tiden och
du kan gå med utan att kunna spela något
instrument.”
Det lät bra tyckte Benni Langlotz. Nu
kompar han orkestern på banjo och trivs
med den öppna och avslappade stämningen.
– Det viktigaste är ju att ha roligt när
man spelar, för du blir bättre på att spela
om du har kul under tiden. När du har roligt så övar du mer, det blir en god cirkel!
Mötet med publiken
För Emelie Perland är det mötet med publiken som är det bästa med att spela klarinett
i Wijkmanska blecket.
– Den coolaste spelningen är på Valborg
då vi brukar spela på trappan upp till universitetsbibliotekets. Hela backen är full av
studenter och känslan av att stå där när alla
är så glada… Det är mäktigt. Eller när vi
har en spelning på slottet och folk dansar
till vår musik, applåderar och sjunger med
i låtarna. n

Wijkmanska Blecket brukar kallas
Uppsalas mest studentikosa orkester.
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Operaregissör
blir hedersdoktor

Ett ovanligt mynt har
hittats i Biskopskulla.

Unikt medeltida
myntfynd

Regissören Wilhelm Carlsson har utsetts till ny hedersdoktor vid
Uppsala universitet. Efter två bejublade operaföreställningar – Tosca
och Otello – vid universitetet är han välkänd i Uppsalas kulturliv.
TEXT: Annica Hulth, Foto: Juliana Yondt

– Samtidigt vill vi bryta med traditionerna och hitta ett nytt tilltal. Opera ska inte
vara något som försiggår inom guldramar
utan något som kan angå oss alla. Opera
kan ha ett väldigt direkt tilltal, oavsett om
du är 16, 17 år eller pensionär. n

Blivande läkare
årets student

FOTO: MATS BÄCKER

Du är redan professor i musikdramatisk
gestaltning. Hur känns det att bli hedersdoktor?
– Det känns otroligt roligt och spännande. Jag känner mig hedrad. Jag fick beskedet
en helt vanlig dag när jag stod och stekte
korv.
Hur är det att regissera opera vid ett
universitet?
Det är spännande att komma i kontakt
med den akademiska miljön, där det finns
så gamla anor och traditioner. Det har varit
otroligt roligt att släppa in människor i detta, att öppna portarna till universitetet och
bjuda in publiken. Jag har känt mig oerhört
väl mottagen.
– Samarbetet med dirigenten Stefan
Karpe och Akademiska kapellet har också
varit givande, i mötet mellan amatörer och
professionella musiker. Det finns en öppenhet i deras sätt att vara som orkester, som
tillför energi.
Har du stött på några särskilda utmaningar?
– Ja, det har varit intressant att använda
universitetets lokaler och hitta samstämmigheten mellan verket och platsen. Otello satte vi upp i universitetshuset som
byggdes samma år som operan skrevs.
Det uppstår märkliga möten mellan
verket, platsen och traditionen.

Det arkeologiska forskningsprojektet ”Riksväg Fjärdhundraland” har hittat ett
unikt mynt under grävningen i Biskopskulla utanför Örsundsbro. Det nu påträffade
myntet är det första som säkert kan knytas
till en bebyggelse utanför Sigtuna. Det är
präglat i Sigtuna omkring år 1180-1185.
– Det är ett fantastiskt fynd! Inte bara för
myntet är så ovanligt, det stärker också våra
hypoteser i forskningsprojektet, säger projektledaren Annika Larsson, från institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet. n

Wilhelm Carlsson gillar
akademiska miljöer.

Årets Uppsalastudent är läkarstudenten Johan Bengtsson. Utmärkelsen delades ut i samband Anders Wall-föreläsningen
i universitetsaulan. Under sina första år i
Uppsala studerade Johan Bengtsson lingvistik. Hösten 2007 började han på läkarprogrammet. Han är den drivande kraften
i spexgruppen Specialstyrelsen och har ett
stort engagemang i Smålands nation. Han
får priset för att han är en drivande kraft i
Uppsala universitets breda studie- och kulturmiljö. ”Genom sin mångsidighet och
kreativitet har han lyckats kombinera engagemang i utbildning och studentliv med
framgångsrika studier”, lyder motiveringen.
Utmärkelsen Årets Uppsalastudent delas
ut av Anders Walls stiftelse och består av ett
stipendium på 100 000 kronor. n
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Hon håller
koll på statens
finanser
Ann Öberg är en lyckligt lottad
nationalekonom. På finansdepartementet
är hon mitt i händelsernas centrum.
Jobbet – att att lägga en grund för
Anders Borgs finanspolitik.

TEXT: Annette Ulvenholm Wallqvist		
FOTO: Mikael Wallerstedt
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Som chef för enheten för offentliga finanser har Ann Öberg till uppgift att hålla
koll på hur mycket pengar som finns i Sveriges offentliga finanser och vilket utrymme
det därmed finns till reformer.
Ann och hennes kolleger hjälper bland
annat till med att räkna på hur reformer slår
fördelningsmässigt, eller om en skatt är effektiv eller inte.
– Sedan är det upp till finansministern
Anders Borg att göra politik av våra siffror,
berättar hon.
Att beskriva en vanlig arbetsdag är hart
när omöjligt. Ingen dag är den andra lik.
Men det är också en del av charmen, menar enhetschefen. Klart är att för att trivas
på finansdepartementet gäller det att man
gillar att arbeta och att man är beredd på
att jobba hårt. Långsiktiga projekt varvas
med korta puckar när underlag snabbt
måste tas fram på grund av att något hänt
i omvärlden.
– Vårt arbete styrs till stor del av politikernas och mediernas agendor. Ofta förväntas vi kunna lämna underlag till politikerna
med väldigt kort varsel, säger Ann Öberg.
Beredd att slita hårt
Till sin hjälp har hon sju medarbetare som
alla är beredda att slita hårt när det är arbetstoppar.
– Jag tror att alla som söker sig hit vet
vad som väntar. Man måste nog vara både
flexibel och väldigt intresserad av frågorna,
konstaterar Ann Öberg.
När Nya Horisonter träffar henne har
hon bara hunnit arbeta ett halvår på departementet. För Ann Öberg har starten varit
spännande och rolig och det beror till stor
del på den finansiella oron i omvärlden.
– För mig som nationalekonom blir en
finanskris som ett intressant och storskaligt
experiment. Det som har hänt i världsekonomin de senaste åren kommer att gå
till historien. Alla modeller som vi brukar
arbeta med slås ut och vi måste hitta nya
lösningar och verktyg. Det är förstås väldigt
stimulerande, säger hon.
Efter gymnasiet valde Ann Öberg att
läsa nationalekonomi, mycket på grund av
att hon var bra på matte. Under universitetstiden insåg hon snart hur kopplat ämnet
är till samhällsfrågorna. Sedan dess är hon
fast och intresset för nationalekonomi har
vuxit sig allt starkare.
– Ju mer jag lär mig, desto mer intresserad och stimulerad blir jag. Samtidigt som

jag inser att det finns mycket kvar att lära,
säger Ann Öberg.
Tentor – en plåga
Ann Öberg är uppvuxen i Gävle och påbörjade sina studier i nationalekonomi i
hemstaden. När det inte gick att läsa vidare
på C-nivå flyttade hon till Uppsala.
Eftersom hon trivdes med studierna
föll det sig naturligt att också söka sig till
forskarutbildningen. Men första året med
tenta var fjärde vecka var en plåga, berättar
Ann Öberg.
– Men när jag väl började skriva blev det
något helt annat. Det var en jätterolig period, minns hon.
Avhandlingen handlade bland annat om
skatteregler för fåmansaktiebolag och den
blev startskottet till fler skrifter om skattesystemet.
– Med min handledare, professor Jan
Södersten, hade jag ett stimulerande samarbete och det var ett roligt ämne att skriva
om.
Utmaningar ger kickar
Första jobbet efter disputationen blev på
Konjunkturinstitutet. Sedan arbetade hon
med fördelningsanalyser på Finansdepartementet som följdes av en tjänst på Finanspolitiska rådet, innan hon återvände till Finansdepartementet igen för att arbeta med
makroanalyser. Efter det fick Ann Öberg
återigen jobb på Konjunkturinstitutet, den
här gången som chef och nu är hon för tredje gången tillbaka på Finansdepartementet.
– Det jag gillar med den här arbetsplatsen är att det aldrig blir stiltje. De utmaningar vi ställs inför ger kickar.
Både Ann Öberg och hennes högsta chef
Anders Borg är alumner vid Uppsala universitet. Men studietiden är inget de brukar
prata om.
– Nej, jag träffar honom fem, tio minuter åt gången. Så det gäller att hålla sig till
det dagsaktuella, ler Ann Öberg.
Hon beskriver finansministern som en
oerhört kompetent person med en kapacitet som hon aldrig stött på tidigare. Oavsett
hur stor eller liten en fråga är som ska föredras är han alltid engagerad och påläst.
– Det är mycket uppskattat. Samtidigt
kräver han lika mycket av oss som av sig
själv. Det tycker jag är både upplyftande
och utvecklande, säger Ann Öberg. n

På finansdepartementet blir det aldrig
stiltje. Ann Öberg gillar alla utmaningar
på arbetet.

Ann Öberg
Ålder: 37 år
Familj: Make och två flickor, 2 och 5 år.
Utbildning: Fil dr i nationalekonomi
På fritiden: Umgås med familjen, tränar och
försöker vara ute i naturen
Dold talang: Sjunger bra
Favoritnation: Kan inte välja. Jag hängde inte
särskilt mycket på nationer
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”Jag ville få kunskap
på djupet”
Patrick Grimlund, programledare i Lyxfällan på TV3, har lång
erfarenhet av coaching och ledarskap. Den teoretiska grunden fick
han vid forskarutbildningen i företagsekonomi i Uppsala.
Studierna har gett honom en egen nisch.
Patrick Grimlund var doktorand
under åren 2007-2011 och forskade kring
ledarskapsutveckling, chefscoaching och individuell chefscoaching.
– Jag jobbar med sådana frågor och ville
få teoretisk kunskap på djupet. Coaching är
ju så populärt idag men vad är egentligen
effekterna och vad får man ut av det?
I dag är Patrick Grimlund en av rådgivarna i teveprogrammet Lyxfällan och hjälper personer i ekonomisk kris. Vid sidan av
det arbetar han som ledarskapscoach och
föreläsare.

När de tidskrävande teveinspelningarna
drog igång valde han att avbryta forskarutbildningen. Livet tog en ny riktning.
– Jag blev kontaktad av produktionsbolaget och tackade ja, mest på grund av nyfikenhet. Jag gillar att testa nya saker.
Krävande möten
Visst är det krävande att möta människor
i ekonomisk kris och visst blir det mycket
resande, men Patrick Grimlund trivs ändå
med jobbet.
– Det är roligt och utmanande att se hur
människors liv kan förändras på kort tid. På
en månad har de bytt livsstil helt. Det är
inte bara ekonomin som vi fixar, en hel del
andra knutar löses också upp.
Innan han började på forskarutbildningen jobbade han som coach till ledare, chefer
och entreprenörer. Någonstans i bakhuvudet fanns viljan att studera vidare och till
sist tog han steget att söka in till forskarutbildningen.
– Jag hade varit ute i näringslivet i tio år
efter civilekonomexamen, så jag fick ändra
livsstil helt. Jag såg det som en utmaning.
Det var inte ett karriärdrag utan handlade
om personlig utveckling.
Vad har du haft för nytta av dina studier
i Uppsala?
– Man behöver inte vara doktor för att
hjälpa människor med ekonomin, men alla
har nytta av ett kritiskt förhållningssätt och
att tänka utanför givna ramar. I mitt jobb
som coach har jag fått fördjupad kunskap
vilket många saknar i den här branschen.
Tack vare forskarutbildningen har jag skaffat mig en egen nisch. n

Patrick Grimlund har
hittat en egen nisch.
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Petter minns
Uppsalatiden
Petter Askegren var konferencier på
välkomstmottagningen för nya studenter
hösten 2011. Besöket vid Uppsala universitet väckte minnen från hans egen studietid
i Uppsala.
– Jag älskar den här gamla miljön med
anor och hade förmånen att ha föreläsningar både i Uppsala slott och i universitetshuset, säger Petter.
Han var medlem i Stockholms nation,
men aldrig aktiv. Däremot har han lärt känna
nationslivet i efterhand som artist och tycker
att studenter är en fantastisk publik att spela
för. När han fick en förfrågan om att vara
konferencier blev han väldigt smickrad.
– Det är ett anmärkningsvärt uppdrag
och jag tvekade aldrig. Det känns som att
få vara med om en utveckling – att universitetet moderniserar samtidigt som de högtidliga traditionerna och högtiderna lever
kvar. n

Resa till Kina gav
många kontakter
Uppsala universitet satsar stort på
att stärka kontakterna i Kina. I slutet av
oktober hölls en ”Uppsala University Day”
dels vid Peking University och dels vid Fudan University i Shanghai. I samband med
det arrangerades två välbesökta middagar
för alumner och vänner. En middag hölls på
svenska ambassaden i Beijing i samarbete
med alumnföreningen UU Beijing Alumni
Chapter. Den andra middagen hölls på
Nordic Centre i Shanghai, med rektor Anders Hallberg som värd. Under middagen
lades grunden till en ny lokal alumnförening för Uppsala universitets alumner i
Shanghai. n
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En alldeles nyskriven lärobok i nordsamiska har nu sett dagens
ljus. Boken är skriven av Cecilia Hedlund och Lars-Gunnar
Larsson, som under många år varit ansvariga för nybörjar
undervisningen i samiska vid Uppsala universitet. Lärobokens
texter har lästs in på en CD som följer med boken.

Nordsamiska
– inte bara på fjället
Utgångspunkten är lite annorlunda,
eftersom en stor del av eleverna i samiska
vid Uppsala universitet inte har en direkt
bakgrund inom rennäringen uppe i kärnområdet i norr. I stället har Sveriges näst
största samekommun, Stockholm, stått för
en god del av studenterna i Uppsala.
Det speglas också i innehållet. Orden

lávvu ‘kåta’ och boazu ‘ren (i allmänhet)’
spelar en mycket undanskymd roll i boken.
Däremot finns det texter om indiska restauranger och Arlanda flygplats.
Redan bokens titel visar den nya målsättningen: Ii dušše duoddaris! betyder ju
‘Inte bara i fjället!’. Ett minoritetsspråk med
förbättrad ställning i dagens Sverige ska inte

Dag Hammarskjöld hyllades
Det är nu 50 år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygkrasch
nära Ndola i dåtidens Norra Rhodesia (numera Zambia). På
årsdagen, den 18 september, hyllades han av bland andra
Jan Eliasson och kronprinsessan Victoria.
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
I en öppen föreläsning i universitetsaulan talade Jan Eliasson om sitt internationella arbete inom FN, bland annat som
sändebud i Darfur 2006-2008.
Jan Eliasson utgick från FN:s uttalande
2005 att arbetet ska baseras på de tre hörnstenarna fred, utveckling och mänskliga
rättigheter. Han pekade på deras inbördes
beroende och talade också om Dag Hammarskjölds intresse för natur och kultur som
utgångspunkt för diplomatin.
Kronprinsessan Victoria var en av gästerna vid Dag Hammarskjöldföreläsningen.
Det är ett årligt återkommande evenemang,
som arrangeras av Dag Hammarskjölds
minnesfond i samarbete med Uppsala universitet. n

Jan Eliasson, Kronprinsessan Victoria
och rektor Anders Hallberg.

Ord som ”ren” spelar en
undanskymd roll i boken.

redan i en lärobok anvisas en trång domän utan
ska i stället ses som ett
naturligt inslag i livet lite
varstans i Sverige, menar författarna.
Det här är den andra samiska lärobok
som getts ut i Uppsala. Den förra kom ut i
sin första upplaga 1901. n

Efterlängtat
Nobelpris
Glädjen var stor när Svenska Akademien meddelade att Tomas Tranströmer
tilldelas 2011 års Nobelpris i litteratur.
En av dem som gläds är författaren Staffan Bergsten, tidigare verksam vid Uppsala
universitet. Han har känt Tomas Tranströmer länge. I mitten av 70-talet byggde de
tillsammans upp kursen i ”Skapande svenska” vid litteraturvetenskapliga institutionen
i Uppsala.
I våras kom Staffan Bergsten ut med en
biografi, lagom till poetens 80-årsdag: ”Tomas Tranströmer. Ett diktarporträtt”.
Vad är det speciella med Tomas Tranströmers diktning?
– Det man brukar framhålla är bildspråket. Han har en förmåga att hitta bilder som
är helt naturliga, okonstlade och enkla men
samtidigt rymmer något överraskande och
hemlighetsfullt. Han lyfter fram det gåtfulla, tillvarons innersta hemlighet. Det finns
inga enkla svar. n
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Sista
ordet
FOTO: HASAN JAMALI, SCANPIX

Li Bennich Björkman,
skytteansk professor i vältalighet och statskunskap :

Blir det demokrati i arabvärlden nu?

FOTO: MARTIN CEIJE

Arabvärldens envetna motstånd mot de demokratisträvanden
som präglat omvärlden i allt högre utsträckning sedan 1970-talet har förvånat och förbryllat. Genom vårens och höstens dramatiska händelser – Mubaraks fall, Gadaffis
död, valen i Tunisien, händelseutvecklingen
i Syrien och Jemen – har också dessa länder sällat sig till skaran av demokratiska
”wanna
bees”. Där finns sedan 1980-talet
flera av Latinamerikas stater, sedan början
av 1990-talet Central-och Östeuropa och
det forna Sovjetunionen och även länder
i Afrika och Asien. Revolutionerna skakar
om, river – åtminstone tillfälligt – ned gamla
maktstrukturer, kittar samman människor
i strävan efter något annat, och skapar ett
historiskt tillfälle för förändring. Därigenom
är de mycket viktiga.
Om folklig mobilisering genom sin kraft
och enighet tillfälligtvis kan försätta berg
och förgöra diktatorer, så är det emellertid
förberedda, någorlunda samstämmiga och
målmedvetna politiska ledare som bygger
en framtida demokrati. Det lär oss omvandlingarna i Östeuropa. Omvandlingarna där
lär oss också att sådana ledare måste ha haft

möjlighet att formas utanför statsapparaten
redan under diktaturen; hur det auktoritära
systemet såg ut, graden av förtryck av pluralism, sociala nätverk och kulturell mångfald
blir en viktig förutsättning för hur demokratiseringen kommer att lyckas.
För att åstadkomma något uthålligt nytt
krävs en tydlig positiv vision om ”vilka vi
är” och ”vart vi är på väg”; det räcker inte
att bara vilja kasta något över ända. Sådana
visioner kan inte heller vänta, utan när de
politiska strukturerna skakas om är det ett
kort tidsfönster som står till förfogande. I
Östeuropa rörde det sig om ett par år efter
Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning. Därefter hade nya mönster börjat
sätta sig, vilket minskar utrymmet för radikal förändring.
De två-tre år som nu följer i arabvårens
kölvatten blir därför avgörande. Utrymmet
för politiska aktörer – både nya och gamla
– att sätta sin prägel på utvecklingen är nu
osedvanligt stort i det institutionella vakuum som råder. Låt oss hoppas att politiska
partier med genomtänkta visioner träder
fram och bär revolutionen vidare, medan
framtiden fortfarande är öppen. n

De två-tre år som nu
följer i arabvårens kölvatten
blir därför avgörande.
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