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Vi talar alltmer om ”faktaresistens” 
– en trend som innebär att fakta ned-
värderas till partsinlagor och att bara 
påståenden som passar ihop med den 
redan cementerade åsikten accepteras.
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FORSKNING ÄR EN KOMPLICERAD och komplex verksamhet. Ofta är det 
svårt för utomstående att förstå vad vi gör. I det här numret av Nya Horisonter 
finns en artikel om Scifest – en vetenskapsfestival där vi berättar om vetenska-
pen för nyfikna barn och ungdomar. Det är en utmaning, men en nyttig sådan. 
Många besökare inspireras och tar till sig av vårt sätt att arbeta. De ser att den 
vetenskapliga metoden driver samhället framåt och barnens frågor ger ibland 
upphov till nya tankar hos forskarna. På festivalen får dessutom besökarna in-
sikter i hur upptäckter blir till kunskap – hur allt vi gör drivs av nyfikenhet och 
viljan att skapa något viktigt. 

Det här magasinet är ett annat exempel på hur vi sprider kunskap om vad vi 
gör. Meningen är att läsaren ska få en bild av vårt universitets bredd och djup.   

Men det räcker inte. Alla går inte på festivaler, eller läser populärveten-
skapliga texter. Alla tar inte till sig av kunskap, forskning och fakta. Vi talar 
alltmer om ”faktaresistens” – en trend som innebär att fakta nedvärderas till 
partsinlagor och att bara påståenden som passar ihop med redan cementerade 
åsikter accepteras. 

Universitets uppgift är att undervisa, forska och samverka. Det ligger på oss 
och våra kollegor runt om i världen att övertyga om att det vi kommit fram 
till har tyngd – att bekämpa villfarelserna, myterna och lögnerna. När 2016 års 
Nobelpristagare var här före jul sa jag att de hade en unik chans att ta plats. 
De gavs plötsligt en arena där de kunde sprida vetenskapens förhållningssätt 
till en större grupp än tidigare. Men nobelpristagarna når inte alla och behöver 
allas vår hjälp. 

Du som läser den här ledaren kan göra din del. Med ett kritiskt förhåll-
ningssätt och ett öppet sinne kommer vi långt. När du läst det här magasinet är 
du förhoppningsvis lite mer upplyst om vad vi gör inom Uppsala universitet. 
Berätta, diskutera och fortsätt drivas av nyfikenheten. Tillsammans sprider vi 
fakta och vinner över inskränktheten.  n

Eva Åkesson, rektor
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Annica Hulth, redaktör
annica.hulth@uadm.uu.se

Växande människor

I huvudet på barn. 4 Gott föräldraskap – finns det? 8
Forskarna på Uppsala barn- och babylabb 

studerar småbarns utveckling.
Nu finns bättre stöd för föräldrar i Uppsala.

Mikroteknik för barn. 12 Supermaterialet. 28 Vikingatidens start. 34

DET FANTASTISKA MED BARN är att de är i ständig utveckling. Hjärnan, kroppen, moto-
riken, språket – från dag till dag händer nya saker. På senare tid har forskningen i psykologi, 
tack vare olika tekniska hjälpmedel, ökat kunskapen om de minsta barnens utveckling. Det 
har bidragit till en ny bild av barn: De förstår mer än vi tror.

Med större kunskap om barns psykologi kan rätt insatser sättas in till exempel för barn 
med autism, språkstörningar eller barn som har svårt för matematik. (Läs mer på sid 4–7.)

En annan artikel (på sid 8–9) handlar om gott föräldraskap och vad det är egentligen. 
Det handlar om att lyssna, ge beröm, sätta rimliga gränser och tolka signaler, berättar Anna 
Sarkadi, professor i socialmedicin. Hon driver ett projekt tillsammans med kommunen, som 
ger stöd till föräldrar.

I det här numret får ni också möta årets cancerforskare Lena Claesson Welsh, läsa om 
historien bakom det unika materialet Upsalite och kanske lära er något nytt om vikingar.

Trevlig läsning!  n
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ÄRFTLIGHET OCH AUTISM

• När det gäller autism brukar man säga att cirka sextio procent av variationen mellan indivi-
der kan förklaras av gener. Det betyder att det finns en del kvar att förklara med miljöfaktorer. 
• Tvillingstudier antyder att det primärt är unika miljöfaktorer, som bara drabbar en person, 
som har betydelse och inte miljöfaktorer som delas i en familj.
• Risken för småsyskonen i studien är alltså framför allt delade gener, eftersom unika miljöfak-
torer inte påverkar dem mer än någon annan.

TEMA BARN

 Experimenten avslöjar 
tidiga tecken på autism 

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

– IDAG KAN MAN DIAGNOSTISERA autism 
vid två eller tre års ålder med relativt hög säkerhet, 
men det är svårt att göra det tidigare. Samtidigt 
hoppas vi få en enklare bild av vad autism är om vi 
ser de första tecknen, säger Terje Falck-Ytter.

Han är en av forskarna på Uppsala barn- och 
babylab, som är en del av psykologiska institu-
tionen i Campus Blåsenhus. Här undersöks den 
psykologiska utvecklingen hos riktigt små barn 
och just i den här studien söker forskarna efter 
tidiga tecken på autism. 

– Tanken är att ju tidigare vi kan komma, de-
sto renare bild kan vi få av utvecklingsförloppet. 
Det finns ju ingen effektiv behandling idag och 
därför är det också väldigt viktigt att få en bättre 
förståelse av vad autism är för något. Målet på 
lång sikt är bättre, tidiga insatser för barn med 
autism eller med risk för autism, säger Terje 
Falck-Ytter. 

Innan forskarna kan testa olika hypoteser om 
behandling och tidiga insatser, behöver de förstå 
mer om hur autism fungerar. 

– Det vi håller på med just nu är att skapa 
förståelse, men också vad som skulle kunna vara 
kraftfulla tidiga insatser. Vad ska man träna på? 
Det är ett viktigt praktiskt mål.

Terje Falck-Ytter är psykolog i botten. Han 
började med att studera spädbarn och deras ut-
veckling, men fick senare en kombinationstjänst 
där han kunde jobba på habiliteringen med barn 
med autism och samtidigt forska. 

– I samband med att jag disputerade insåg jag 
att vi i Sverige helt saknar den typ av forskning 
där man tar in barn med förhöjd risk att få au-
tism och följer dem över tid. Det är ingen som 
gör det i Norden, så vi sökte pengar till det. 

DET VAR STARTEN på ”Projekt Småsyskon”. 
Till en början handlade det bara om autism, men 
senare fick gruppen förnyade anslag för att även 
undersöka småsyskon till barn med ADHD och 
språkstörning. 

– De flesta småsyskon utvecklas ju normalt, 
men det finns en förhöjd sannolikhet för att de 
själva får en diagnos. Det är inte så att om du har 
ett storasyskon med autism så är det bara autism 
du kan få utan du har också förhöjd risk för be-
släktade tillstånd som ADHD. Många gener ver-
kar vara knutna till flera neuropsykiska diagnoser, 
och det är inte vattentäta skott däremellan. 

Vid Uppsala barn- och babylab används fle-
ra olika metoder och tekniker för att mäta barns 
psykologiska utveckling. Ett sätt, som har an-
vänts mycket av Terje Falck-Ytter, är att mäta 
ögonrörelser. 

Idag går det inte att ställa diagnosen autism 
före två års ålder och det finns ingen effektiv 
behandling av kärnsymtomen. Det är utgångs-
punkten för projektet ”Småsyskon” som är 
den första studien i Norden av småsyskon 
till barn med autism.

Terje Falck-Ytter leder ett projekt 
som ska öka kunskapen om autism, 
adhd och språkstörningar. 
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BEHANDLING SAKNAS

Autism är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar både kognitiva 
och emotionella funktioner, till exempel begränsningar i socialt och kommunikativt beteende 
och tydligt repetitivt beteende.
Det finns behandlingar som inte går på kärnsymtomen, utan andra symtom som är associerade 
med autism – till exempel utbrott och rädslor. Men fortfarande saknas en effektiv behandling 
av kärnsymtomen.

Vid barn-och babylabb i Uppsala används flera olika metoder 
och tekniker för att mäta barns psykologiska utveckling. 
EEG som mäter aktiviteten i hjärnan är en av dem. 
Flickan på bilden är inte med i studien.
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De flesta barn 
försöker påkalla 

personens upp-
märksamhet med 

blicken, men barn 
med autistiska drag 

är inte lika intres-
serade av social 

interaktion.

– Våra ögon scannar av miljön hela tiden. Cir-
ka tre gånger i sekunden flyttar du blicken. Man 
får otroligt mycket data om hur ett barn intera-
gerar med sin omvärld. 

Det är två saker som intresserar forskarna. 
Det ena är hur barnet tar in och väljer ut infor-
mation, vilket påverkar deras hjärna och utveck-
ling. Det andra är att det barnet tittar på också 
påverkar andra. 

Även när man hör så uppmärksammar man 
olika saker, men det är ingen som märker det. 
Men blicken kan andra se och vad man tittar på 
påverkar andra väldigt mycket. 

– Det är en social signal, säger Terje Falck-Yt-
ter. Barn som väljer att inte titta så mycket på 
andra människor går således inte bara miste om 
information utan skapar också helt andra miljöer. 

ÖGONRÖRELSEMÄTNINGAR kan göras på 
två sätt: Dels kan man se var barnet tittar när bil-
der visas på en skärm. Dels kan försöksledaren 
sitta mittemot barnet och visa olika saker, medan 
barnets ögonrörelser följs.

Vad händer till exempel om en ettåring ser 
att en rolig lampa börjar blinka bredvid personen 
mittemot, utan att personen verkar se det? De 
flesta barn försöker påkalla personens uppmärk-
samhet med blicken, men barn med autistiska 
drag är inte lika intresserade av social interaktion.

Den allmänna bilden är att barn med autism 
inte möter blicken, men i själva verket är skillna-
derna inte så tydliga hos små barn. Men när man 
studerar ögonrörelser så kan man upptäcka mer 
subtila skillnader, berättar Terje Falck-Ytter. 

– En sak som vi har sett i studien är att om 
man mäter över lång tid så tittar barn med au-
tism lika länge som andra på människors ansik-
ten, men om man mäter direkt efter att en annan 
person tittar på dem, så är de inte lika snabba att 
uppmärksamma det och titta på personen. Det 
är subtilt och inte säkert att man skulle se det 

FORTS.

Experimenten avslöjar 
tidiga tecken på autism

CITAT FRÅN FÖRÄLDRARNA

”Känslan att ( jag och) mitt barn kan bidra till forskningen är väldigt positiv. 
Att dessutom veta att det kan innebära tidig upptäckt av ev ASD (diagnos 
inom autismspektrum) gör det ännu mer värdefullt.”

”Vi har uppskattat att få bolla och reflektera vårt barns beteende.”

”Vissa observationer har ökat oron för barnets utveckling. Att delta i studien 
har överlag känts bra.”

”Win-win situation i och med att vi får en grundlig utredning av vårt barn och kan 
därmed lägga oro åt sidan och lita på att ni signalerar om ni hittar något avvikande 
samtidigt som vi bidrar till forskningen.”

Citaten är hämtade från en enkät inom projektet.

med blotta ögat, men det handlar om hur snabbt 
de uppfattar sociala signaler. 

FÖRUTOM ÖGONRÖRELSER mäter forskar-
na hjärnans struktur och aktivitet. De använder 
magnetröntgen, i samarbete med Karolinska in-
stitutet, för att mäta hjärnans struktur och aktivi-
tet, under barnens naturliga sömn. De gör också 
EEG-mätningar, med en mössa av elektroder, 
som mäter hjärnans aktivitet. Forskarna mäter 
också barnens motoriska utveckling genom att 
sätta på dem markörer och följa deras rörelser 
med kamera.

– Generellt har studien väldigt många expe-
riment som testar olika hypoteser och frågeställ-
ningar om vad som kännetecknar barnen tidigt. 
Men sedan när de blir två, tre och även sex år 
träffar vi dem igen och då är syftet att ta reda på 
hur det gick för dem, berättar Terje Falck-Ytter.

– Vilket barn fick autism, vilket barn fick 
språkstörning, vilket barn fick inget alls? När vi 
vet det, kan vi gå tillbaka och kontrollera vad det 
var för skillnad i tidigare undersökningar.

Studien har pågått sedan 2011 och har finan-
siering fram till 2022. Under de närmaste åren 
tror Terje Falck- Ytter att det kommer fram en 
hel del ny kunskap om autism, men det gäller att 
ha tålamod när man bygger upp en så stor studie.

– Har man möjlighet att vänta ett år till och 
samla in mer och bättre data så är det bättre. Vi 
vill ju komma fram till resultat som håller.

JUST NU DELTAR kring 150 barn i studien. 
Varje barn undersöks vid sju tillfällen från fem 
månaders till sex års ålder. Varje besök tar en dag, 
varje barn möter två personer och sammanlagt 
10–15 personer arbetar i projektet. Som projekt-
ledare har Terje Falck-Ytter därför en hel del lo-
gistiska problem att lösa.

– Jag måste verkligen sträcka mina förmågor 
åt olika håll, men det har varit otroligt lärorikt. 
Det känns väldigt bra att ha varit med och byggt 
upp den första studien av den här typen i Nor-
den. 

Att hitta frivilliga som ställer upp i projektet 
är något av en utmaning, samtidigt som flera fa-
miljer uppskattar att få bidra till forskningen (se 
faktaruta).

Det händer att forskarna upptäcker autistis-
ka symtom hos barnen och tipsar föräldrarna att 
kontakta habiliteringen. Redan idag vet forskar-
na att en minoritet av barnen i studien själva har 
autism.

– Det betyder att vi får en väldig variation i 
gruppen, både i hur det går för dem och hur de 
beter sig när de är små. Jag tror att vi under de 
närmaste åren kommer att få flera intressanta 
uppslag. Det blir spännande att se, säger Terje 
Falck-Ytter.  n

TEMA BARN
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”Små barn förstår 
mer än man trott”
Barn- och babylabbet vid Uppsala universitet forskar om unga 
barns psykologiska utveckling. Här finns världsledande forskning 
som har ändrat synen på vad en baby är och hur människor formas 
av sin psykologiska utveckling.

– DET ÄR VÄLDIGT viktigt både för in-
dividen och ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv att hitta rätt sätt att stimulera 
barnens matematiska förmåga redan innan 
första klass, säger Marcus Lindskog, forskare 
i psykologi.

Vi vet att nyfödda barn kan uppfatta an-
tal. För att förstå antal och jämföra antal an-
vänder spädbarn och små barn en medfödd 
förmåga som forskarna kallar det approxi-
mativa nummersystemet, ANS. 

 – ANS fungerar som ett eget kognitivt 
system för att hantera antal. När barnen 
senare lär sig siffror så görs en mappning 
mellan sifferspråket och ANS, säger Marcus 
Lindskog.

Forskningen visar att barn som har ett 
dåligt utvecklat ANS ligger i riskzonen för 
dyskalkyli som är en form av funktionsned-
sättning i den matematiska förmågan. På 
Uppsala barn- och babylab finns ett forsk-
ningsprogram med syfte att identifiera de 
barn som senare i livet kommer att få svårt 
för matematik och utforma träningspro-
gram för de barnen.

 – Vi forskar på om vi kan förbättra bar-
nens approximativa nummersystem innan 
de har lärt sig sifferspråket och hur en sådan 
förbättring i så fall påverkar barnens inlär-
ning av matematik senare i livet.  n

Matte för de minsta

Det finns mycket forskning om 
matematikinlärning och hur 
man bäst lär ut matematik, men 
det finns nästan ingen forskning 
hur barnets utveckling de första 
åren kan stödjas för att minska 
problemen med matematikinlär-
ningen senare i livet.

– FORSKNINGEN VISAR att små barn för-
står mycket mer än man tidigare har trott, 
små barn kan till exempel förstå och för-
utsäga andra människors handlingar. Och 
barn har tidigt en känsla för hjälpsamhet 
och de agerar utifrån den informationen, 
säger Gustaf Gredebäck, professor i utveck-
lingspsykologi och föreståndare för Uppsala 
barn- och babylab.

Vid laboratoriet används en rad olika 

forskningsmetoder för att studera hur barnens 
motorik utvecklas, hur deras sociala förmåga 
växer fram och hur den kognitiva utveckling-
en går till. Kognition är ett samlingsbegrepp 
för människans förmåga att lära, tänka och 
bearbeta information i hjärnan.

Forskningen fokuserar på hur små skill-
nader kan påverka barnens utveckling och 
hur den utvecklingen i sin tur kopplar till 
olika samhällsutmaningar, som att förebyg-
ga kommande problem med till exempel 
matematikinlärning, mobbning eller anti-
sociala beteenden. Forskarna hoppas också 
kunna svara på hur barn påverkas av flykt 
och migration.

– Forskningen är väldigt viktig för att 
hantera några av de stora samhällsutma-
ningarna vi står inför, men även för att for-
ma ett samhälle som också är anpassat för 
de små barnen. Det genomgående temat i 
vår forskning är att utforska barns förmå-
ga att förutse vad som ska ske härnäst och 
hur små skillnader tidigt i utvecklingen får 
effekter senare i livet, säger Gustaf Grede-
bäck.  n

T E X T :  A N D E R S  B E R N D T  F OTO :  D AV I D  N AY L O R Vid laboratoriet 
följs de minsta 

barnens utveckling.

Gustaf Gredebäck, professor 
i utvecklingspsykologi.

Marcus Lindskog, forskare i psykologi.
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T E X T :  M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

TEMA BARN

Tro inte allt du läser på Facebook – den förälder som 
påstår sig aldrig uppleva stunder av vanmakt är en förälder 

som tänjer på sanningen. Men nu har forskningen hittat 
sätt att hjälpa oss hantera familjelivets prövningar.

ALLA SOM GETT SIG PÅ att uppfostra barn har 
väl någon gång önskat sig en mirakelmedicin för 
det fläckfria föräldraskapet. Den förste att pre-
sentera receptet skulle förmodligen ligga nära till 
hands för ett välförtjänt nobelpris, men tyvärr 
tycks det dröja. Visst fortsätter både forskare och 
självutnämnda experter sina idoga försök, men 
frågan är om det överhuvudtaget är möjligt att 
hitta evidens för vägen till familjelycka?

– Nja, forskningen har kartlagt en rad grund-
läggande behov i barnets relation till föräldrarna 

Det goda föräldraskapet  
– FINNS DET?

som, beroende på hur de tillgodoses, påverkar 
framtida relationer och psykisk hälsa. Det rör sig 
bland annat om att lyssna, ge beröm, sätta och 
upprätthålla rimliga gränser och att tolka signa-
ler. Det är förmågor som kan övas upp, men är 
absolut inga enkla saker, och samhället behöver 
bli bättre på att sätta in insatser där de behövs, 
säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid 
Uppsala universitet.

Kunskap om hur våra små egentligen mår har 
länge varit en bristvara. Detsamma gäller veten-

Grunden är att bygga på den 
positiva relationen med barnet och 
att ge konkreta tips och råd för 
att sätta kloka gränser.
FOTO: MATTON
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Föräldraskap är absolut inga enkla saker, och samhället behöver bli bättre på att sätta 
in insatser där de behövs, enligt Anna Sarkadi, professor i socialmedicin.

POSITIVT FÖRÄLDRASKAP

• Programmet för positivt föräldraskap, Triple P, syftar till att stärka positiva föräldra-barn-
relationer. Programmet innehåller flera nivåer av insatser, bygger på forskning och har 
anpassats till svenska förhållanden.

• Triple P lär ut enkla verktyg för hur föräldrar kan lösa vardagsproblem och vägleda sina 
 barn till trygga individer. Föräldravägledningen i Uppsala ges i form av föreläsningar, 
 enskild rådgivning eller gruppträffar.
• Föreläsningarna berör tre olika teman:
 - Styrkan med positivt föräldraskap/ Att vara förälder idag
 - Att forma trygga, kompetenta barn/ Hur man hjälper barn att bygga självkänsla
 - Att forma motståndskraftiga barn/ Hur man hanterar känslor
• De viktigaste grunderna är att fokusera på familjens styrkor, ha kvalitetstid tillsammans, 
 att sätta gränser, ha tydliga förväntningar och förutsägbara rutiner. Det är också viktigt 
 att tro på sig själv som förälder och känna att det man gör är tillräckligt.

Källa: Uppsala kommun

sig intresset kring framgångarna över landet och 
ett antal svenska kommuner har redan valt att 
bekosta Triple P-utbildning för den egna perso-
nalen.

– Naturligtvis är det en fråga om prioritering-
ar, men vi vet att metoden minskar behovet av 
elevassistenter, utredningar och undervisning 
i mindre grupp. Det innebär redan på kort sikt 
omfattande besparingar, säger Anna Sarkadi. 

– Det stämmer att det krävs en by för att fost-
ra ett barn, och Triple P och Fokus är effektiva 
verktyg att stärka nätverket och kommunikatio-
nen kring barnet.  n

skapligt fastställda metoder att redan i försko-
leåren förebygga psykisk ohälsa. I syfte att lyfta 
fältet erhöll Anna Sarkadis forskargrupp Child 
Health and Parenting, CHAP, trettio miljoner 
kronor för att genomföra studierna Fokus och 
Triple P. Fem år senare närmar sig båda projekten 
målgång och resultaten ser löftesrika ut.

– I Fokus förmedlar förskolepersonal iaktta-
gelser kring varje barn till barnavårdscentralen 
(BVC), vilket genererar mer strukturerade och 
djupgående samtal vid BVC-besök. Några peda-
goger har visserligen invänt att förskolan enbart 
bör fokusera på barnens förmågor, men vi ser 
hur kommunikationen bidrar till att identifiera 
behov, vilket i sin tur ger möjlighet att erbjuda 
familjer rätt stöd och därmed bättre förutsätt-
ningar inför skolstarten, säger Anna Sarkadi.

SÅVÄL FÖRÄLDRAR som pedagoger och 
BVC-personal är försiktigt positiva till modellen, 
och när alla data och för- och nackdelar analy-
serats är förhoppningen att informationsöverfö-
ringen ska permanentas.

– Forskning kring barn och föräldraskap är ett 
fascinerande fält. Alla kan relatera till det, alla har 
åsikter, och framför allt är det ett område som 
engagerar och provocerar. Som forskare får jag 
ofta frågor om hur man ska hantera olika situ-
ationer, och är då alltid tydlig med om jag ger 
råd som privatperson och mamma eller om jag 
uttalar mig som forskare. Samtidigt finns det sa-
ker jag gärna rekommenderar oavsett roll, och 
till dem hör verktyg från Programmet för Positivt 
Föräldraskap, Triple P, säger Anna Sarkadi.

Triple P, med rötterna i Australien, beskrivs 
bäst som föräldravägledning i förskolans regi. 
Här utbildas och ackrediteras pedagoger för att 
i sin tur hjälpa familjer hitta rätt verktyg att han-
tera vardagens utmaningar. Många föräldrar bör-
jar med att delta vid en föreläsning om positivt 
föräldraskap. För dem som vill gå längre erbjuds 
individuella samtal eller i föräldragrupper. 

GRUNDEN ÄR ATT BYGGA på den positiva 
relationen med barnet och att ge konkreta tips 
och råd för att sätta kloka gränser, att lugna upp-
rörda situationer och att se och förstå egna tan-
kemönster.

– Flera deltagare beskriver en förbättrad re-
lation till sina barn, vilket ofta är en nödvändig 
grund för en fungerande vardag. Härnäst kom-
mer vi att låta barnen beskriva upplevda skillna-
der före och efter att mamma och pappa deltagit 
i Triple P, och vi vet att förskolebarn bjuder på 
många tänkvärda perspektiv, säger Anna Sarkadi.

Uppsala kommun har under åren med Triple P 
konstaterat hälsoekonomiska vinster och har, lik-
som kring Fokus, planer på att ta verksamheten 
vidare när studien går i mål. Samtidigt sprider 
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SOCIALA MEDIER 
skapar nya dilemman

T E X T :  J O S E F I N  S V E N S S O N  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

TEMA BARN

Att högstadielärare använder sociala medier i kontakt 
med sina elever blir allt vanligare. En ny studie visar att 
utvecklingen sker på lärarnas initiativ och att kvinnliga 
lärare är mer benägna att använda sociala medier vid 
elevkontakter än sina manliga kollegor.

HÖSTEN 2016 släpptes en ny nationell kartlägg-
ning av svenska högstadielärares användning av 
sociala medier. Marcus Persson, forskare i soci-
ologi vid Uppsala universitet, är en av forskarna 
bakom studien. Den visar att högstadielärare 

LÄRARE UTAN GRÄNSER

Kartläggningen är gjord inom ramen för forskningsprojektet ”Lärare utan gränser – yrkesetiska 
utmaningar när lärare använder sociala medier för elevkontakter”. Projektledare är Elin 
Thunman vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
I den första delstudien intervjuades 30 lärare för att identifiera gränsdragningsdilemman och 
strategier. I den andra delstudien observerades två läraradministrerade Facebookgrupper. Den 
tredje och avslutande delstudien var den nationella enkätstudien som genomfördes i samarbete 
med Statistiska centralbyrån. Enkäten skickades ut under hösten 2015 och av 4 000 lärare 
besvarade drygt 2 000 enkäten. 
Projektet har bedrivits vid Uppsala universitet i samarbete med Örebro universitet och 
Mälardalens högskola.

använder sociala medier i allt högre utsträckning 
för att hålla kontakt med eleverna.

– Teknikutvecklingen har gått snabbt. I dag 
har i princip alla tillgång till datorer och andra 
digitala kommunikationsverktyg i skolan. Vi som 
sociologer vill ju gärna problematisera skeenden 
och vi har intresserat oss för vilka nya situationer 
och dilemman som uppstår när lärare och elever 
kommunicerar via sociala medier, berättar han. 

Hur lärare integrerar sociala medier i sin yr-
kesvardag, vilka frågor och problem de upplever 
och vad de använder för strategier för att hantera 
olika situationer är några av frågeställningarna. 
Resultaten visar att de flesta lärare använder soci-
ala medier, antingen privat eller i undervisningen. 
Var tredje lärare uppger att de använder sociala 
medier, framför allt Facebook, för elevkontakter. 

– Lärarna söker sig till de arenor där elever-
na finns och deras användande av sociala medier 
kan beskrivas som ett gräsrotsinitiativ som har 
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Under två dagar i mitten av oktober förra året samlades nära 200 
utvalda beslutsfattare, opinionsbildare och experter för att diskutera 
den växande fetmaepidemin hos barn. Mötet resulterade bland annat 
i en rad förslag som skickades in som bidrag till WHO:s globala 
implementeringsplan.

UPPSALA HEALTH SUMMIT ägde 
rum i samband med World Obesity Day 
den 11–12 oktober 2016. Syftet med kon-
ferensen var att bidra med idéer kring hur 
man kan förhindra att allt fler barn utvecklar 
fetma och övervikt. Mötet resulterade bland 
annat i flera förslag som bidrog till Världs-
hälsoorganisationens (WHO) arbete med 
en global implementeringsplan.

– Vi skickade in vårt bidrag till WHO 
samma kväll som mötet avslutades. Nu när 
utkastet till handlingsplanen har kommit 
kan vi se att flera av de förslag vi förde fram 
finns med i texten. Det är bra, även om det 
kanske inte bara är vår förtjänst. Vi saknar 
dock en del, till exempel vårt resonemang 
om migranters hälsa, så det finns fortfarande 
en hel del att jobba vidare med, säger Made-
leine Neil, projektledare för Uppsala Health 
Summit. 

WHO:s globala implementeringsplan 
handlar om hur man ska genomföra de re-
kommendationer som tidigare tagits fram 
för att bryta trenden med den ökande barn-
fetman i världen. Handlingsplanen väntas bli 
antagen i Genève i maj. 

Förutom förslag till WHO:s arbete togs 
en rad idéer fram för hur man kan förebyg-
ga och behandla barnfetma. Omkring 15 

projektförslag presenterades där deltagarna 
beskriver vad de vill satsa på. 

Ett konkret exempel är ett av Meena 
Daivadanams projekt som fick en skjuts 
under mötet. Hon är universitetslektor vid 
institutionen för kostvetenskap vid Uppsa-
la universitet och jobbar bland annat med 
att utveckla en app för att förebygga och 
hantera samsjuklighet till följd av diabetes 
och hjärt-kärlsjukdomar, som till exempel 
depression och oro. 

– Vid Uppsala Health Summit fick jag 
möjligheten att diskutera det här projektet 
och jag träffade också flera nya kontakter 
som jag jobbar vidare med, berättar hon.  

Resultaten från diskussionerna som för-
des under konferensen finns samlade i en 
rapport som publicerades i slutet av januari. 

– Rapporten rekommenderar starkt ett 
brett anslag av åtgärder som påverkar bar-
nens hela livsmiljö. Det räcker inte med 
enskilda åtgärder för att bryta barnfetman. 
Samarbete mellan många olika aktörer krä-
ver dock ett politiskt ledarskap, vilket också 
rapporten efterlyser, säger professor Rikard 
Landberg, ordförande för Uppsala Health 
Summits programråd 2016.  n

JOSEFIN SVENSSON

Så kan barnfetman 
STOPPAS

Marcus Persson, forskare vid sociologiska insti-
tutionen, har tillsammans med Elin Thunman och 
Johanna Lovén undersökt hur högstadielärare 
använder sociala medier i kontakt med sina elever. 

utvecklats av lärarna själva. Det är alltså inte 
skolledningarna som drivit fram det här och 
det finns väldigt få direktiv uppifrån, säger 
Marcus Persson.

Resultaten visar också på tydliga skillna-
der mellan hur kvinnliga och manliga lärare 
använder sociala medier. 

– Ofta brukar vi förknippa män med 
teknikanvändning men faktum är att kvin-
norna är mer benägna att använda sociala 
medier för elevkontakter och lägger mer tid 
för detta utanför den ordinarie skoltiden, 
säger Marcus Persson. 

Det är också fler kvinnor än män som 
säger sig ta ansvar för vad eleverna gör på 
sociala medier och de använder oftare till 
exempel sin privata mobiltelefon för att 
kommunicera.

– Den här skillnaden mellan män och 
kvinnor kan ses som ett uttryck för att kvin-
nor oftare tenderar att ta en mer omvårdan-
de roll, vilket påvisats av tidigare forskning, 
säger Marcus Persson.

Nu hoppas rapportförfattarna att stu-
dien ska nå ut till skolor och skolledare. De 
önskar också att lärare får ett ökat stöd för 
att hantera de dilemman som kan uppstå i 
det nya medielandskapet. Lärares använd-
ning av sociala medier ger till exempel mer 
insyn i elevernas privatliv än tidigare, vilket 
skapar nya frågor om var gränsen ska dras 
för lärarnas yrkesroll.  n

FO
TO

: D
IE

G
O

 C
U

RV
O



 12 N YA  H O R I S O N T E R :  N r  1 .  2 0 1 7

T E X T :  A N N E L I  B J Ö R K M A N  F OTO :  L A R S  WA L L I N

TEMA BARN

Vad gjorde du på Scifest?
– Jag och mina kollegor visade smarta verktyg 
och tekniker från vår forskning inom mikrosys-
tem, alltifrån de minsta systemen på cellnivå till 
mikroteknik i rymden. Min grupp jobbar med 
så kallad droppbaserad mikrofluidik, alltså hur 
vätskor som inte blandar sig kan användas för 
att kapsla in enskilda celler i separata droppar. I 
vår monter fick besökarna hålla i och känna på 
exakt de mikrochip och system som vi använ-
der i labbet. Dessutom fick de pröva på att ska-
pa egna droppar och kapsla in ”celler” i form av 
godisströssel i dropparna. Syftet med att skilja ut 
cellerna är att kunna studera hur enskilda celler 
reagerar på olika ämnen och kunna identifiera 
allvarliga sjukdomar.

På torsdagen och fredagen höll ni expe-
rimentverkstad för inbokade grupper 
från högstadiet och gymnasiet, och på 
lördagen för folk i alla åldrar, inklusive 
barnfamiljer. Hur gör du för att förklara 
din forskning för barn och ungdomar? 
– För mig är det viktigt att konkret visa vad det 
är jag gör, annars blir det bara en massa ord. För 
att göra forskningen tydlig använder jag provrör i 
olika storlekar och kulor i olika färger och format 
för att illustrera skillnader hos celler. Sen hand-
lar det om att låta de unga besökarna aktivt få 
göra någonting: tillverka droppar av en gel som 

Maria Tenje, universitetslektor i mikrosystem-
teknik vid institutionen för teknikvetenskaper, 
är en av dem som visade sin forskning på 
vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala i mars.

Mikroteknik för mindre 

FESTIVAL FÖR NYFIKNA

Scifest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. 
Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskaps-
områden. Utställare och deltagare på Scifest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, 
muséer och organisationer. Många av de som medverkar i programmet är studenter, unga forskare och innova-
törer som lättare kan bidra till att inspirera andra unga.

de stoppar in i en spruta, kapsla in minikulor i 
dropparna, fylla provrör som de får ta med sig 
hem. Jag har tidigare varit med på Forskarfredag 
i Lund och där sa Monica Almqvist på Vatten-
hallen Science Center något som fastnat hos mig: 
”det måste kännas – annars är det inget kul”. Det 
är upplevelsen som är den avgörande faktorn. 

Vad ger det dig som forskare att vara 
med på Scifest? 
– Jag tycker att vi forskare måste gå ut och be-
rätta vad vi håller på med. Vi har så klart också 
en förhoppning att ungdomarna ska välja en na-
turvetenskaplig utbildning längre fram. Vi måste 
också se till att få in nästa generation forskare. 
Sen tycker jag att det är väldigt kul själv. När man 
försöker klura ut en bra pedagogisk demonstra-
tion får man också utlopp för sin egen kreativitet 
och fantasi. 

Vad skulle du vilja att de som har varit 
och besökt er monter tog med sig? 
– Nyfikenhet, en känsla av ”vad spännande det 
här var, det skulle jag vilja veta mer om!” Jag vet 
första gången jag själv såg mikrofluidiksystem 
och tänkte ”wow, kan man göra såna coola gre-
jer?!” Det var förvåning blandat med nyfikenhet 
och lust och så spännande att jag ville lära mig 
mer. Den känslan hoppas jag också vi kan väcka 
för vetenskap i allmänhet.  n

”Jag tycker att vi forskare måste gå 
ut och berätta vad vi håller på med, 
säger Maria Tenje.
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När hydrogel hamnar i saltlösning stelnar 
det yttre skalet och det bildas gelepärlor.

Barnen får testa att själva göra mikrolaboratorier.

Olle Bäck tittar på ett specialgjutet mikrosystem, som doktoranden Martin Andersson visar barnen:  
”Som när godis smälter efter att ha legat i en varm bil, har ni varit med om det?”

Maria Tenje möter skolelever i montern Micro-land.
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T E X T :  M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

KORT & GOTT

Hur går utvecklingen vid Uppsala Antibiotic 

Center (UAC)?

– Att hantera antibiotikaresistensen förutsätter 
gränsöverskridande samarbeten, och vi fortsät-
ter vår tvärvetenskapliga etablering vid Uppsala 
universitet. Samtidigt för vi samtal med Sveriges 
lantbruksuniversitet och Statens veterinärme-
dicinska anstalt om eventuellt partnerskap och 
söker även nationella och internationella kopp-
lingar. Överallt möter vi stort intresse och det ser 
mycket positivt ut.
Vad händer härnäst?

– Kärnan i vårt tvärvetenskapliga upplägg är de 
14 doktorander vi ska finansiera vid universite-
tets olika vetenskapsområden. Nu är utlysningen 

avslutad och sakkunniga ska granska vilka idéer 
vi går vidare med för att dels optimera arbetets 
relevans och kvalitet, dels skapa en ny genera-
tion forskare med såväl specialistkompetens som 
bred förståelse för området.
Hur ska ni formera era styrkor?

– Idag är vi fyra personer som delar på en heltids-
tjänst, men vi ska inom kort rekrytera tre biträ-
dande lektorer – en per vetenskapsområde, vilket 
kommer att stärka vår ställning inom strategiskt 
viktiga fält. Doktoranderna knyts till samma in-
stitutioner som sina handledare, men kommer 
att delta i gemensamma moment och utgöra kit-
tet i UAC.
Var hittar vi UAC år 2027?

– Då är centret ekonomiskt permanentat med 
en fast fysisk hemvist. Jag hoppas att våra första 
doktorander återvänt till Uppsala efter att ha för-
kovrat sig ytterligare under ett par år i utlandet, 
och framför allt att vi är ledande inom europe-
isk antibiotikaforskning. Uppsala universitet har 
redan en framskjuten position inom fältet, och 
med UAC ser vi början till något riktigt stort.  n

4 FRÅGOR TILL 
DAN I ANDERSSON 
… föreståndare vid Uppsala Antibiotic Center 
som har utlyst 14 doktorandtjänster och inom 
kort rekryterar tre biträdande lektorer.

UPPSALA ANTIBIOTIC CENTER

Grundades 2016 vid Uppsala universitet. Centret finansieras gemensamt av rektor 
och universitetets tre vetenskapsområden. Satsningen pågår initialt i fyra år.
   www.uac.uu.se



 15

I OKTOBER lanserade SciLifeLab, Science 
for Life Laboratory, den första kartan över 
den genetiska variationen i Sverige. Den 
baseras på DNA-sekvensering av hela arvs-
massan hos 1 000 individer som är utvalda 
för att täcka in variationen i hela landet. 
Kartan är tillgänglig för verksamma inom 
sjukvården och för forskare inom livsveten-
skaperna.

– Kartan kommer att ha stor betydelse 
för forskningen om samband mellan gene-
tiska varianter och sjukdomar, säger projekt-
ledaren Ulf Gyllensten, professor i medi-
cinsk molekylärgenetik vid institutionen för 
immunologi, genetik och patologi.  n

MED INSPIRATION från hur människor 
rör sig under en hårdrockskonsert, har ett 
internationellt forskarteam lett från Uppsa-
la universitet undersökt rörelser i folkmas-
sor med hjälp av matematik och visar i en 
studie hur man kan identifiera riskzoner 
innan katastrofen sker. David Sumpter, pro-
fessor i matematik, har tillsammans med 
doktoranden Arianna Bottinelli utvecklat 
ett digitalt verktyg för att förutse storskaliga 
rörelser i simulerade stora folksamlingar.   n

GENOM ATT UNDERSÖKA generna hos 
förhistoriska individer har forskare vid Upp-
sala universitet kunnat se att det var i stort sett 
bara män som migrerade till Europa från den 
pontisk-kaspiska stäppen under bronsåldern.

Migrationen som spred jordbruket till 
Europa omkring 4 000 år tidigare omfat-
tade dock både män och kvinnor, troligen 
hela familjer. Resultaten tyder på att det var 
olika sociala och kulturella processer som 
drev de olika migrationerna.

Nya studier av genetisk variation hos 
förhistoriska mänskliga kvarlevor har visat 
att dessa två massmigrationer är särskilt vik-
tiga för att förstå Europas förhistoria: den 
yngre stenålderns spridning av jordbruket 
från Anatolien som startade för omkring 
9 000 år sedan och bronsålderns migration 
från den pontisk-kaspiska stäppen för om-
kring 5 000 år sedan. 

Dessa migrationer sammanfaller med 
stora sociala, kulturella och lingvistiska för-
ändringar och båda dessa migrationer ersat-
te, var för sig, mer än hälften av genpoolen 
hos de samtida centraleuropéerna.  n

Nicklas Neuman har forskat om mäns syn på olika 
typer av köksarbete.
FOTO: SANDRA GUNNARSSON, TIDNINGEN ERGO

Första kartan över 
genetisk variation 
i Sverige

Delat ansvar i köket  Manlig migration

I NUTIDA svenska kan man lova att inte 
bråka, men i fornsvenskan kunde man bara 
lova att bråka. Satsadverbial som inte och 
hjälpverb som ha förekommer i stort sett 
inte alls i fornsvenska infinitivfraser (som 
inleds med att). Det är först på 1600- och 
1700-talet som infinitivfraser med sats-
adverbial och hjälpverb börjar dyka upp. 
En ny avhandling av Mikael Kalm vid in-
stitutionen för nordiska språk vid Uppsala 
universitet, visar hur sättet att använda in-
finitivfraserna har ändrats genom svenska 
språkets historia.  n

Att-satser idag 
och i forntiden

Förutser katastrofer 
i folkmassor

MÄN SER DET som naturligt med ett delat 
ansvar även för det som beskrivs som trå-
kigt, vardagligt köksarbete, visar en avhand-
ling i kostvetenskap av Nicklas Neuman.

– Delat ansvar för det vardagliga köks-
arbetet beskrevs som något män i Sverige 
förväntas göra. Och detta gällde även när 
det beskrevs som tråkigt, något som särskil-
jer dessa fynd från tidigare forskning, säger 
Nicklas Neuman.

Tidigare forskning har indikerat att mat-
lagning är något som vissa män gör för att 
de tycker att det är kul men att detta inte 
har gällt för det mer generella köksarbetet 
med planering, avdukning och disk. Men 
Nicklas Neuman målar upp en annan bild 
av verkligheten i sin avhandling där han 
bland annat intervjuat 31 män från 22 till 
88 års ålder.

Männens berättelser speglar hur matlag-
ning fyller en självförverkligande funktion 
för flera av männen. Samtidigt speglar be-
rättelserna också en funktion som gåva till 
andra och som upprätthållare och förstär-
kare av sociala band med vänner, partners 
och barn.  n

Forskarna har följt varje persons position 
i simulerade folksamlingar.

Manlig (blå) och kvinnlig (röd) migration under 
bronsåldern. 
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KORT & GOTT

DE NORDISKA LÄNDERNA skulle kunna 
klara energiförsörjningen på enbart förny-
elsebar energi men det kräver rätt mix av 
energikällor och anpassning av både lag-
ringsmöjligheter och distribution. Den slut-
satsen kan dras av en ny studie från Uppsala 
universitet. 

Svårigheten med elproduktion är att den 
sker i realtid. Att den el som behövs just nu, 
måste produceras just nu. Detta ställer sto-
ra krav på flexibel lagring av el från vatten-
kraft, som är det enklaste sättet. 

I studien har forskarna tittat på hur stort 
energibehov de nordiska länderna har och 
vad som skulle hända om länderna helt 
förlitade sig på naturresurser och förnybara 
energikällor.

– Många är skeptiska till om det kommer 
att fungera att helt eller delvis plocka bort 

NY FORSKNING visar att den tidigare 
relativt okända bakterien Rickettsia som 
uppstår vid fästingbett är vanligare än man 
trott. Upp till 20 procent blir smittade av 
bakterien i samband med fästingbett. Bak-
om forskningen står Anders Lindblom, 
smittskyddsläkare på Landstinget Dalarna 
och forskare vid Uppsala universitet. 

– Det är viktigt att sjukvården har Rick-
ettsia-bakterien i åtanke när man undersö-
ker patienter som blivit fästingbitna, menar 
Anders Lindblom. Man ska tänka på att ta 
prov för sjukdomen vid influensaliknande 
symtom och utslag efter fästingbett. Att 
den tidigare varit okänd i Sverige gör att di-
agnosen förmodligen förbisetts ofta.  n

FORSKARE vid Uppsala universitet pla-
nerar att tillverka en ny typ av en så kall-
lad koronagraf till teleskopet VLT – Very 
Large Telescope – i Chile. Koronagrafen är 
en nyckelkomponent i teleskopet som ska 
användas för att söka efter planeter i stjärn-
systemet Alfa Centauri.

– Att få vara med i arbetet med att försö-
ka finna en potentiellt beboelig jordlikande 
planet är oerhört spännande, säger Mikael 
Karlsson, docent vid avdelningen för tilläm-
pad materialvetenskap, som är med och an-
svarar för tillverkningen av koronagrafen.  n

Förnyelsebar el kan räcka till hela Norden

kärnkraft och fossila bränslen, eftersom det 
kan bli så stora variationer i hur mycket el 
som kan produceras. Men vår studie visar 
att detta inte behöver vara något stort pro-
blem, det handlar om att hitta en bra mix 
av energikällor, säger Jon Olauson, forskare 
vid institutionen för teknikvetenskaper vid 
Uppsala universitet.

Forskargruppen, som är verksamma vid 

Okänd bakterie 
vanlig vid fästingbett

Nyupptäckta långhalsade dinosaurier 
ger kunskap om evolutionen

Jakten på jordliknande planeter

Solenergi, vindkraft och vattenkraft är 
exempel på förnyelsebara energislag. 

95 MILJONER ÅR efter att den vandrade 
på jorden har den långhalsade dinosaurien 
Savannasaurus elliottorum upptäckts och 
beskrivits av vetenskapen. Uppsalapaleon-
tologen Benjamin Kear är en av forskarna 
bakom arbetet. För 100 miljoner år sedan 
hade den globala medeltemperaturen ökat 
och Australien och Sydamerika satt ihop 
via Antarktis. Forskarna bakom studien fö-
reslår att kontinenternas placering och det 
globala klimatet gjorde det möjligt för Sa-
vannasaurus att sprida sig från Sydamerika 
till resten världen.  n

Upp till 20 procent blir smittade av Rickettsia 
vid fästingbett.

Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universi-
tet, har i sina beräkningar utgått från den 
elkonsumtion som de nordiska länderna 
har. Sedan har de räknat bort den förnybara 
energi som redan produceras, för att få fram 
hur mycket mer el som behövs. De har 
studerat olika blandningar av energikällor, 
var man skulle kunna bygga ut och vilken 
potential som finns.  n
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Samlar forskning 
KRING RASISM
För att förstå den växande rasismen i dagens Sverige 
krävs samarbete mellan forskare i olika discipliner. Det 
är tanken bakom nya Centrum för mångvetenskaplig 
forskning om rasism vid Uppsala universitet.
SEX FAKULTETER står bakom satsningen – som 
är efterlängtad bland rasismforskare inte bara i 
Uppsala utan i hela Sverige. Hösten 2016 hölls 
en första nationell konferens på temat: Vad är 
rasismforskning och vilka utmaningar står vi inför?

– Att samla rasismforskare vid ett centrum 
är unikt inte bara i Sverige utan i världen, säger 
Mattias Gardell, som är en av de vetenskapliga 
ledarna.

Han är professor i jämförande religionsveten-
skap och forskar bland annat om islamofobi, fas-
cism och hatbrott. Den andra vetenskapliga led-
aren är Irene Molina, professor i kulturgeografi. 
Hon forskar om bostäder och segregation, samt 
strukturell, institutionell och vardagsrasism, vid 
Institutet för bostadsforskning (IBF).

De har olika ingångar till ämnet, men gemen-

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

samma erfarenheter – till exempel av svårighe-
terna att få anslag till forskning.

– Det har varit ganska svårt att få forsknings-
medel för projekt som explicit har använt sig av 
begreppet rasism som analytiskt begrepp om 
det har rört fenomen i Sverige i vår samtid. Det 
har fungerat om det handlar om rasbiologi eller 
apartheid i Sydafrika eller Sydstaterna i USA. 
Man tids- och platsfäster rasism som vore det ett 
fenomen som kan hägnas in och befinner sig på 
betryggande avstånd från oss i tid och rum, kon-
staterar Mattias Gardell.

– Samtidigt har det växt fram en ny genera-
tion mycket skickliga rasismforskare som ofta har 
varit isolerade på sina olika institutioner runt om 
i landet men som har hållit sig à jour med den 
internationella forskningsutvecklingen.

FRÅGA I FOKUS

Från vänster: Mattias Gardell, professor i 
jämförande religionsvetenskap,  Anna-Sara 

Lind, docent i juridik, och Irene Molina, 
professor i kulturgeografi.

Att samla rasism-
forskare vid ett 
centrum är unikt 
inte bara i Sverige 
utan i världen
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FRÅGA I FOKUS

Han jämför med utvecklingen inom genus-
vetenskap, där det också tog tid innan ämnet 
etablerade sig i Sverige. Först när man började 
starta centrumbildningar och begreppet ”genus” 
myntades av Yvonne Hirdman på 80-talet tog 
genusforskningen fart, även då inspirerad av in-
ternationella teorier. 

Irene Molina betonar att det behövs forskning 
med särskilt fokus på svenska förhållanden och 
hur rasismen yttrar sig i Sverige.

– För inte så länge sedan var det fortfarande så 
att man bemöttes med skepsis som rasismforska-
re. Det har hänt enormt mycket, men samtidigt 
som det finns en större medvetenhet om att ra-
sism finns och är ett problem som måste åtgärdas, 
ser vi att rasism har normaliserats och expande-
rat. För varje dag blir den mer institutionaliserad, 
offentlig, mer vågad och vinner terräng.

FRAM TILL ÅR 1945 är rasismen i Sverige 
ganska välutforskad. Till exempel vet vi mycket 
om rasbiologin som hade sitt centrum i Uppsala 
under åren 1921–1936, vid Statens institut för 
rasbiologi. Den svenska rasismen under andra 
världskriget är också väl känd, men det finns 
betydligt mindre forskning om situationen efter 
kriget.

– Man har haft någon sorts idé om att rasism 
tillhör det förgångna och kommer att få mindre 

och mindre betydelse. Nu börjar vi inse att så 
inte är fallet, utan tvärtom verkar rasismen vara 
inbäddad i våra samhällen. Hur kommer det sig? 
Det här måste vi ta på allvar och undersöka, sä-
ger Mattias Gardell. 

ETT AV RASISMFORSKARNAS viktigaste 
budskap är att rasism inte bara handlar om per-
sonlig etik och moral utan tar sig rent strukturella 
uttryck – till exempel i hur personer bemöts på 
arbetsmarknaden, inom vård och skola och på 
bostadsmarknaden. 

En undersökning från 2014 visar till exempel 
att det bland invånarna i Göteborg skiljer nio år 
i förväntad medellivslängd mellan en man född 
och uppvuxen i förorten Bergsjön, där många 
minoritetssvenska medborgare bor, och en man 
som är född i rika och välbärgade Långedrag, där 
de flesta invånare är vita majoritetssvenskar. En 
spårvagnsresa mellan dessa två stationer tar bara 
50 minuter men det är olika världar.

– Det betyder att tillhör du en rasifierad un-
derklass idag så kommer du leva lika länge som i 
Vietnam. Medan den som tillhör en vit, välmå-
ende befolkning kommer att leva lika länge som i 
Monaco. Vi har skapat en sorts reflektion av den 
globala snedfördelningen i möjligheten att leva 
ett gott liv, vilket skapar spänningar och frustra-
tioner, säger Mattias Gardell.

I Långedrag lever män tills de är 83 år gamla och kvinnorna kan förvänta sig att fylla 85. I Bergsjön är medellivslängden 
74 år för män och 79 för kvinnor. Nio års skillnad för män, sex för kvinnor, visar rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa 
i Göteborg (2014), en kartläggning som gjorts av Göteborgs stad.

För varje dag blir 
rasismen i Sverige 
mer institutionali-

serad, offentlig, 
mer vågad och 
vinner terräng.
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INVIGDES I MARS

• Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CemFor) invigdes den 3 mars 2017. 
Knutet till centrum är ett vetenskapligt råd med flera internationellt kända rasismforskare.

• I september invigs CemFor:s nya lokaler med en halvdag av tal, miniföreläsningar och musik-
inslag i den nybyggda humanistiska teatern i Engelska parken.

• Här ges högre seminarium en gång i månaden och en årlig konferens, nästa gång med tema 
Rasism och välfärd 11–13 oktober 2017. 

   www.teol.uu.se/rasismforskning

– Man har haft nån 
sorts idé att rasism 
tillhör det förgångna 
och kommer att få 
mindre och mindre 
betydelse. Nu börjar 
fler och fler inse att 
det är inte så.

Krocken blir stor mellan den verklighet många 
möter och bilden av Sverige som ett av världens 
mest toleranta länder. Det är bland annat denna 
verklighet som forskarna vill beskriva och förstå. 

– Det handlar om materiella villkor för 
människor i deras vardag. Det är inte bara den 
här aggressiva, hotfulla och våldsamma rasis-
men som påverkar människors liv utan även den 
strukturella rasismen som är inbyggd i institutio-
nerna. Den påverkar människor i dagens Sverige 
så att de får sämre hälsa, dåliga tänder eller att 
barnen inte har tillräckligt varma kläder. Rasis-
men handlar också om materiella saker och är 
inte bara en fråga om åsikter, säger Irene Molina. 

MEN BEROR VERKLIGEN alla dessa problem 
på rasism? Finns det inte andra viktiga faktorer 
bakom till exempel arbetslöshet? Jo, rasism bör 
inte ses isolerat, utan i samspel med klass och 
kön, menar forskarna. De kommer att studera 
rasism ur flera olika perspektiv – till exempel ra-
sism med fokus på genusfrågor eller klassfrågor. 

Ett annat viktigt perspektiv är urfolksperspek-
tivet, till exempel forskning om samernas situa-
tion i Sverige. 

– Vi har ambitionen att bidra till teoriutveck-
lingen och ta fram nya metoder som är lämpliga 
för att studera rasistiska företeelser. För oss är det 
mångvetenskapliga samarbetet en nyckel. Vi vill 

gärna att forskare som arbetar med såväl kvanti-
tativa som kvalitativa metoder ska känna sig väl-
komna. Den utveckling vi vill komma åt behöver 
båda perspektiven, säger Irene Molina.

Verksamheten är redan i gång med högre se-
minarier en gång i månaden och i höst planeras 
en ny konferens på temat Rasism och välfärd. På 
e-postlistan finns 150 personer och runt 25 bru-
kar komma till seminarierna, berättar förestånd-
aren Anna-Sara Lind, som är docent i offentlig 
rätt. 

– Det finns ett mervärde i att samla folk och 
ge ytterligare en mötesplats för mångvetenskap-
lig forskning. Vi ska vara öppna, inkluderande 
och stärka forskare i hela Sverige. Jag hoppas 
också att vi kan föra en dialog med det offentliga 
Sverige. Så mycket är i gungning nu och det finns 
inga snabba lösningar.  n

År 1921 inrättades Statens institut för rasbiologi i Uppsala, med professor Herman Lundborg som chef. Forskarna bedrev 
studier av det biologiska arvets betydelse för sjukdomar och ärftlighet – men även brottslighet, vanart, alkoholism och 
sinnessjukdom. Efter att Herman Lundborg pensionerats 1936 förändrades synen på rasbiologin. År 1958 bytte institutet 
namn till institutionen för medicinsk genetik och knöts till universitet.
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– DET ÄR EN MÄRKVÄRDIG UPPLEVELSE att bli hejdad på gatan av främ-
mande människor som känner igen mig. Alla är trevliga och gratulerar, men 
ställer ibland frågor som jag saknar kunskap att besvara. Och lika ofta kan jag 
drabbas av tvivel. Befinner jag mig utanför det acceptabla? Finns det en risk att 
jag förenklar viktiga budskap på ett sätt som kan leda till skada?

I samma stund som Lena Claesson-Welsh mottog utmärkelsen Årets Can-
cerforskare 2017 förändrades hennes yrkesliv i ett slag. Den exponering som 
tog sin början med Cancergalan och framträdandet i nationell tv har fortsatt 
utan tecken på avmattning. Steget från den relativt anonyma tillvaron i Uppsa-
las Rudbecklaboratorium är inte utan friktion.

– Cancerfonden var tydlig med att pristagaren skulle synas i marknadsfö-
ringen av deras verksamhet, och frågade om jag under den premissen ville 
acceptera utmärkelsen. Initialt var det inte självklart för mig att tacka ja. Å 
andra sidan vilar Cancerfondens och mitt arbete på samma grund. Även om 
det känns märkligt att möta sig själv på Stockholms ljustavlor så är allt detta en 
intressant och lärorik erfarenhet.

Lena Claesson-Welsh har utan tvekan förtjänat sin plats i Sveriges rika tra-
dition av framgångsrika cancerforskare. Vid sextio års ålder är hon med ut-
gångspunkt i blodkärlens betydelse för tumören på god väg att rita om kartan 
för cancervård.

– I tumörer bildas nya blodkärl som förser tumörcellerna med näring och 
syre och sprider dem i kroppen. Genom att kartlägga hur dessa blodkärl fung-
erar, läcker och bidrar till metastaser samlar vi kunskap att skapa cancerhäm-
mande mediciner och nya kombinationsbehandlingar. I praktiken betyder det 
att vi ska kunna omvandla cancer till en kronisk sjukdom.

T E X T :  M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

FORSKARPROFILEN

Cancerforskare i rampljuset
Som Årets cancerforskare har Lena Claesson-Welsh lätt 
motvilligt fått se sig bli den svenska forskningens omslagsdam. 
Förmodligen är det en nyttig prövning, i laboratoriet finns 
resultat som kan ge henne avsevärt större exponering.
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LENA CLAESSON-WELSH  

Yrke: Professor i vaskulärbiologi.
Familj: Maken Michael, även han professor, och två barn
Bor: Eriksberg i Uppsala.
En bra dag på jobbet: Träffar jag mina medarbetare, 
det har varit många andra uppdrag på sistone.
På nattygsbordet: The Long Goodbye av Raymond 
Chandler, en av mina absoluta favoritförfattare.
En berömd person jag mött: Drottning Margrethe II 
av Danmark, jag uppfattade henne som aningen blyg och 
försiktig.
Mitt smultronställe i Uppsala: Linnéstigarna och 
omgivningarna runt Eriksberg är underbara!
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FORTS.

FORSKARPROFILEN 
Lena Claesson-Welsh 

Det må låta som science fiction, men faktum är att hennes team i experi-
ment på möss redan visat att förloppet kan bromsas. Framgångarna har väckt 
industrins intresse. Är det så att slutstationen verkligen börjar skönjas längs 
horisonten?

– Absolut, vi rör oss i en tydlig riktning mot ett reellt mål. Däremot kan jag 
inte svara på när eller ens om vi kommer att lyckas. Vi övergår inte till patient-
tester innan vi säkert vet att vi är rätt ute och det får ta den tid som krävs. Blir 
det nödvändigt är jag redo att låta nästa generation forskare ta över, i vårt yrke 
är det viktigt att inse att man bara är en liten del i det stora perspektivet.

Som om livet i laboratoriet inte var nog har hon den senaste tiden även 
innehaft positionen som vicedirektör för SciLifeLab, en nationell resurs för 
molekylära biovetenskaper. Redan långa arbetsdagar har vuxit ytterligare – jag 
åker hem och äter middag kvart i sju, sedan jobbar jag vidare från klockan åtta 
– och även om barnen Claesson-Welsh inte längre behöver hämtas på skolan, 
så undrar vän av ordning: är bördan självvald, eller är det ännu en bekräftelse 
på att kvinnor inom akademin alltjämt måste jobba lite hårdare för framgång?

– Nja, för egen del upplever jag efter många år som förste galärslav att jag 
har enklare att tacka nej till uppdrag. Men visst berör vi här en oerhört rele-
vant fråga där högskolevärlden fortfarande står inför stora utmaningar. Kvinnor 
måste ta plats och kvinnlig representation är bra, däremot ställer jag mig kritisk 
till kvoteringar om vi enbart kallas för att en kvinna ska vara med. Leder det 
därutöver till att kvinnor tvingas ta mer än sin beskärda del av uppdragen, som 
vi tenderar att utföra noggrant, så kan det bli en mycket stor belastning.

SOM LEDARE FÖR FORSKNINGSTEAMET har hon haft många tillfällen 
att reflektera över just roller, ansvar och gruppdynamik. 

– Jag har med tiden insett att jag måste våga vara just chef, och upplever 
idag att jag leder mitt team i ständig rörelse framåt, något som för mig är nöd-
vändigt om vi ska hålla ledan borta från vardagsslitet i laboratoriet. En viktig 
ingrediens är att låta flera i gruppen dela samma uppgift, vilket gynnar den 
vetenskapliga diskussionen.

En konkret bekräftelse på att filosofin fungerar är Cancerfondens vand-
ringspokal som för närvarande pryder entrén till Rudbecklaboratoriet. Lena 
Claesson-Welshs namn är ingraverat i den övre cirkeln av två, planen är att fylla 
på med ett lager per pristagare och år det kommande halvseklet, därefter ska 
sjukdomen vara slutgiltigt besegrad. Men frågan är om vi har råd att vänta så 
länge? I april 2016 gick larmet att antalet cancerfall kan dubbleras på tjugofem 
år om inte rätt åtgärder genomförs.

– Cancerforskning är dyrt och att påskynda arbetet förutsätter ökade resur-
ser. Statens strategiska forskningssatsningar och EU:s Europeiska forskningsråd 
har gett oss möjlighet att konkurrera om de stora anslagen. Samtidigt är vi ak-
törer på en global marknad och lägger stor vikt vid internationella samarbeten.

LENA CLAESSON-WELSH berättar att hon just nu formulerar en gemensam 
ansökan om ett flerårigt anslag tillsammans med fem ledande forskargrupper i 
Europa och Nordamerika. De är alla överens om att läckande blodkärl rymmer 
nyckeln till att bekämpa cancer, skiljelinjen är exakt hur man ska gå tillväga. 
Flera av relationerna har grundlagts under Lena Claesson-Welshs vistelser som 
gästforskare i USA och nu ska nya interkontinentala steg tas mot resans mål. 
Men med så många flygtimmar i bagaget och ännu fler framför sig, varför den-
na trohet mot Uppsala universitet, ett geografiskt avlägset lärosäte närmare 
Polcirkeln än Hamburg?

– Jag har alltid upplevt det som en ömsesidig trohet där en allestädes närva-
rande ledning ger ett fantastiskt stöd närhelst det behövs. Att få verka i en kultur 
som präglas av samarbete och välvilja ger oss en bra bas för återväxt och viktiga 
rekryteringar, och trots vetenskapliga utmaningar har vi som cancerforskare vid 
Uppsala universitet all anledning att se fortsatt ljust på framtiden!  n

Blir det nödvändigt är jag 
redo att låta nästa generation 
forskare ta över, i vårt yrke är 

det viktigt att inse att man bara 
är en liten del i det stora 

perspektivet.

Vid sextio års ålder är Lena Claesson Welsh på god väg 
att rita om kartan för cancervård, med sin forskning 

om blodkärlens betydelse för tumören. 
FOTO: JOANTAN GAMMEL
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KORT & GOTT

Jämställt – men fler separationerStabil solel kräver 
pålitliga prognoser 
HUR MYCKET kommer solen att skina 
och hur mycket el kommer samhället att 
behöva de närmaste dagarna? Det behö-
ver man kunna svara på för att solel ska bli 
en pålitlig energikälla. Nu ska forskare vid 
Uppsala universitet starta ett projekt där de 
ska träna datorer i att ställa prognoser om 
de närmaste dygnen. 

– Målet är att kunna skapa säkra model-
ler för intelligenta prognoser av både elan-
vändning och solelproduktion. Det kan läg-
ga grunden till att bygga smarta elnät, säger 
Joakim Munkhammar, projektledare i fors-
kargruppen Bebyggelsens energisystem.  n

PAPPAMÅNADERNA innebar ett mer 
jämställt uttag av föräldrapenning, men 
ökade separationerna i de par där papporna 
annars hade tagit ut mycket få dagar, visar 
en forskningsrapport.

– Det betyder såklart inte att alla för-
äldrapar separerar när de delar ledigheten 
något mer lika. Vi ser effekter bland de par 
som utan pappamånader hade haft den 
mest ojämställda fördelningen av dagar, sä-
ger Arizo Karimi, forskare i nationalekono-
mi och en författarna.

De så kallade pappamånaderna infördes 
1995 och 2002 i den svenska föräldraförsäk-
ringen, då ett visst antal dagar reserverades 
för den ena föräldern.  n

Bättre måltider för de äldre
ETT ÅR av återkommande dietist-ledd 
handledning för personal på äldreboenden 
resulterade i en bättre måltidssituation för 
de äldre, bland annat avseende dukning, 
servering, ljudnivå och social interaktion 
mellan personal och brukare. Det visar en 

ny avhandling från Uppsala universitet. Hos 
vissa av de äldre som bodde på de aktuella 
äldreboendena påverkades minnesförmågan 
positivt. Under det ettåriga projektet träffa-
de en erfaren dietist en utvald mindre perso-
nalgrupp en gång per månad.  n

Vägran att utföra abort – en fråga om religionsfrihet?
HAR EN BARNMORSKA rätt att vägra 
utföra abort med hänsyn till religions- och 
samvetsfri heten? Frågan är aktuell i två fall 
och ett av dem prövas av Arbetsdomstolen. 

Arbetsgivaren krävde att barnmorskan 
skulle medverka vid aborter i jobbet, och då 
hon vägrade på grund av sin kristna tro an-
ställdes hon inte. Frågan är om kvinnan har 
utsatts för diskriminering – och om hennes 
religionsfrihet har begränsats. Tingsrätten 
ansåg inte att så var fallet och det överkla-
gades till Arbetsdomstolen*. 

– Det behöver bli tydligare vad som gäl-
ler i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare i 
rättsvetenskap, som skrivit en avhandling 
om religions- och samvetsfrihet i vården. 

Religionsfriheten har ett starkt rättsligt 
skydd i den svenska grundlagen och i Euro-
pakonventionen om mänskliga rättigheter. 
Samtidigt finns patientlagen som ska garan-
tera bästa möjliga vård. Det kan alltså finnas 
motstridiga intressen mellan vårdpersonalen 
som vill agera i enlighet med sin religion, pa-
tienten, som vill få viss åtgärd utförd inom 
rimlig tid och sjukvårdsledningen som ska 

tillförsäkra enskilda en god vård. Ofta kan lik-
nande samvetskonflikter lösas i diskussioner 
mellan arbetsgivaren och personalen, men de 
två aktuella rättsfallen visar att problemen 
finns och börjar komma upp till ytan. 

– Att det kommit två sådana fall så tätt 
inpå varandra visar att vi måste vara förbe-
redda på att hantera dessa frågor, inte bara 
inom juridiken utan också politiskt och titta 
på hur andra har löst det, säger Kavot Zillén.

I Norge, Danmark och flera andra eu-
ropeiska länder har man valt att införa 

samvetsklausuler som ger vårdpersonal en 
möjlighet att avstå från att utföra vissa vård-
åtgärder.

– Vi i Sverige behöver bli medvetna om 
att vi är en minoritet som saknar regler för 
detta. Det är helt okej att inte ha samvets-
klausuler så länge vi har andra sätt att lösa 
det på, men det finns ett behov av förtyd-
ligande på ett nationellt plan, säger Kavot 
Zillén.  n

* Vid Nya Horisonters pressläggning hade domen inte fallit

Samvetskonflikter i vården 
är ibland svåra att lösa.

Arizo Karimi.
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DJUPDYKNING I 
svampdjurens ekosystem

En stor del av de verksamma substanser som 
finns i dagens läkemedel kommer ursprungligen 
från naturen. Är det kanske här man kommer 
hitta nya antibiotika som kan ta vid när den 
utbredda resistensen gör att de gamla sorterna 
inte längre fungerar? 

T E X T :  L I N D A  K O F F M A R  F OTO :  C H R I S T I N  A P P E L Q V I S T

FORSKNING

Paco Cardenas och Karin Steffen letar verksamma 
substanser hos svampdjur som lever i djuphavet. 
Här på fältarbete vid Tjärnö.
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VI HAR FÅTT LÄRA OSS att det är viktigt att 
bevara jordens regnskogar. Inte bara för klimatets 
skull utan för att vi annars riskerar att gå miste 
om en mängd växter och djur, många fortfarande 
oupptäckta eller knapphändigt beskrivna. 

I jakten på nya läkemedel har Paco Cardenas 
och hans kollegor på institutionen för läkeme-
delskemi, avdelningen för farmakognosi, valt att 
inte rikta blicken mot regnskogen. Istället tar de 
sig vatten över huvudet. Bokstavligen. De letar 
verksamma substanser hos svampdjur som lever 
i djuphavet, på vissa håll som vidsträckta svamp-
djursbottnar. 

Haven tillhör de mest outforskade område-
na på jorden men miljöerna här har hittills inte 
väckt lika mycket engagemang hos allmänheten 
som till exempel regnskogen. Bland havets varel-
ser har svampdjuren dessutom behandlats extra 
styvmoderligt. De mer visuellt tilltalade korallre-
ven är mer populära. Men i likhet med korallre-
ven är svampdjursfälten hotade; av klimatföränd-
ringar, industriellt fiske och utvinningen av olja 
och gas. 

FOTBOLLSSVAMPDJURET, Geodia barretti, 
som Uppsalaforskarna valt att studera särskilt 
noga är ingen skönhet. Inte ens i jämförelse med 
andra svampdjur. Och det märkligaste av allt: det 
är inte ens svampigt. 

– Om man trycker på det känns det som en 
potatis ungefär, förklarar Karin Steffen, dokto-
rand i svampdjursgruppen. 

Att levande svampdjur skulle kännas som 
de tvättsvampar man kan använda i badet kan 
man alltså glömma. Svampdjuren har skelett 
och är ganska hårda. ”Tvättsvamparna” är fiskade 
svampdjur som man sedan bearbetat så att bara 
det porösa skelettet finns kvar. 

Men svampdjuren är intressanta ur många 
olika perspektiv. Förutom att deras betydelse 
för hela havets ekosystem fortfarande är dåligt 
kartlagt är varje djur som ett helt ekosystem i sig 
själv. När de ”äter” filtrerar de stora mängder vat-
ten och inuti ett svampdjur hittar man förutom 
plankton, bakterier och arkeer en hel cocktail av 
annat som de fångat upp från vattnet runt om-
kring. För forskarna kan det vara ett delikat arbe-
te att bena ut vilka ämnen som faktiskt kommer 
från djuret och vilka som sugits upp från omgiv-
ningen. 

I JAKTEN PÅ verksamma substanser som skul-
le kunna ingå i ett läkemedel som kan komma 
människor till nytta screenar forskarna mängder 
av ämnen från svampdjur och testar dessa på oli-
ka bakterier, svampar och parasiter. 

– Parallellt pågår också ett arbete med att 
sekvensera Geodia barrettis hela arvsmassa. Se-
dan kan vi leta efter gener som är inblandade 

att skapa de intressanta ämnena, förklarar Paco 
Cardenas. 

Uppsalaforskare har haft ögonen på Geodia 
barretti tidigare. På bordet framför oss ligger en 
porös brun provbit. Den ska hanteras varsamt 
eftersom det är självaste holotypen för arten 
(exemplar som använts för att beskriva arten ve-
tenskapligt) från 1855, inlånad från Natural His-
tory Museum i London. Paco Cardenas har fått 
tillstånd att ta loss ett litet prov för att testa om 
det gamla torkade provet fortfarande innehåller 
barettin, ett ämne som Lars Bohlin, numer pro-
fessor emeritus i farmakognosi, uppmärksammat 
redan på 1980-talet. 

LARS BOHLIN hade noterat att Geodia barret-
ti har en slät yta men, till skillnad från de flesta 
andra liknande djurarter, ingen påväxt av andra 
organismer. Kanske innehöll detta svampdjur ett 
ämne som höll dem borta? Han hittade ett ämne 
som döptes till barettin och förhoppningen har 
varit att ämnet ska kunna användas till exempel 
i produkter för att hålla bakterier borta från ki-
rurgiska instrument eller havstulpaner borta från 
båtbottnar. Ett problem har dock varit att baret-
tin är dyrare att framställa än mindre miljövänli-
ga alternativ. 

Ju bättre forskarna lär känna Geodia barretti 
desto mer precisa kan de vara i sitt sökande efter 
användbara substanser. 

– Vårt arbete får också betydelse för bevaran-
det av svampdjur. Om man förlorar en art så för-
lorar man förmodligen hela den bakteriefloran, 
säger Paco Cardenas.  n

EU-PROJEKTET SponGES

Svampdjursforskarna vid Uppsala universitet ingår i EU-projektet Deep-sea Sponge Grounds 
Ecosystems of the North Atlantic (SponGES, deepseasponges.org). Forskare från 18 olika uni-
versitet och forskningsinstitut ska kartlägga svampdjuren i hela Nordatlantens djuphav. Syftet är 
att lära sig mer om djurens ekosystem för att kunna bevara arterna och utnyttja dem på ett 
hållbart sätt. Projektkoordinator professor Hans Tore Rapp vid universitetet i Bergen menar 
att SponGES främst är ett grundforskningsprojekt men att forskningen också kan leda till 
stora miljömässiga och medicinska vinster. 

SVAMPDJURSFAKTA

• Första djuren – Svampdjuren kan ha varit de första djuren på vår planet. De förökar sig 
 genom att skicka ut ägg och spermier som hittar varandra i vattnet. Svampdjuren delar en 
 stor del av sina gener med människan. 
• Linnés misstag – Uppsalaprofessorn Carl von Linné hade inte så bra koll på svampdjur utan 

klassificerade dem som växter. Först på 1800-talet insåg man att svampdjur hör till djurriket. 
• Bästa svampdjursstället – För att hitta Geodia barretti i Sverige får man bege sig till 
 Kosterhavet. Där trivs många marina arter som annars bara hittas längre ut i Atlanten. 

Paco Cardenas. 

Karin Steffen. 
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Veritas ska fånga
LJUSET FRÅN MAX IV
Kunskap på djupet om batterier, solceller och kemiska 
processer. Strålröret Veritas har många användningsområden 
och installeras under våren 2017 vid Max IV i Lund. Projektet 
har letts från Uppsala universitet och en del av tillverkningen 
har skett i verkstaden på Ångströmlaboratoriet.

FORSKNING

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  M A D E L E I N E  S C H O U G,  M I K A E L  WA L L E R S T E D T
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SJÄLVA CENTRUM i Max IV är den stora syn-
krotronljusringen, till vilket ett antal strålrör ska 
kopplas. Ett av dem är Veritas. Det 57 meter 
långa strålröret mynnar ut i en experimentsta-
tion och delar av den har byggts i verkstaden på 
Ångströmlaboratoriet, av skickliga konstruktörer 
och instrumentmakare.

– Vi har inga kommersiella intressen, så vi kan 
tillåta oss att lägga tillverkningstid på att göra en 
mer avancerad pryl med bättre prestanda. Det är 
en del av vårt arv i Uppsala, den nästan hundra-
åriga traditionen av att bygga experimentutrust-
ning, säger projektledaren Marcus Agåker. 

HUVUDTEKNIKEN vid Veritas är en typ av 
mjukröntgenspridning (RIXS) och det finns 
unik kompetens i Uppsala. Jan-Erik Rubensson, 
professor i fysik, ser med spänning fram emot att 
testa tekniken vid Max IV.

– Det handlar egentligen om att analysera 
röntgenstrålning väldigt noggrant. Vi gör ett in-

nerhål i materialen och tittar på ljuset som strålar 
ut budskap från mikrovärlden. De handlar om 
hur elektronerna rör sig och kan vi förstå dem 
förstår vi också grunden för materialens egenska-
per.

Forskning om detta har funnits vid Uppsala 
universitet länge och 1924 fick Manne Siegbahn 
nobelpris för sina ”röntgenspektroskopiska upp-
täckter och forskningar”. På senare tid har tekni-
ken utvecklats, berättar Jan-Erik Rubensson:

– Idag ser vi detaljer som vi knappast kunde 
drömma om bara för några år sedan.

RUMMET DÄR EXPERIMENTEN ska ske har 
rundade väggar och är stort och rymligt. Själva 
experimentstationen kan nämligen rotera 120 
grader horisontellt och det 10 meter långa analys -
instrumentet roterar med experimentstationen.

Här kommer det att öppnas nya möjligheter 
för grundforskningen i fysik men också för annan, 
mer tillämpad forskning inom kemi och biologi. 
Med den här tekniken blir det möjligt att studera 
processer medan de pågår och olika ämnen i sin 
naturliga miljö.

– Vi kan titta på alla typer av kemiska reaktio-
ner. I batterier kan vi till exempel öppna ett föns-
ter rakt in i elektrolyten och titta vad som händer 
med anod och katod medan vi kör batteriet. I 
solcellen kan vi studera materialet samtidigt som 
vi belyser det med en uv-lampa eller synligt ljus, 
säger Marcus Agåker.  n

Idag ser vi 
detaljer som vi 
knappast kunde 
drömma om bara 
för några år 
sedan

Projektledaren Marcus Agåker (till vänster) vid strålröret Veritas i Max IV och professor 
Jan-Erik Rubensson (nedan) vid experimentutrustningen som delvis tillverkats i verkstaden 
på Ångströmlaboratoriet.
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T E X T :  H E N R I K  M Ö L L E R  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

INNOVATION

DET PORÖSA MATERIALET har hittills visat 
sig kunna användas för att förbättra frisättningen 
av svårlösliga läkemedel i kroppen och till olika 
hudapplikationer. Materialet kan även användas 
för att sprida god doft men också ta bort oönskad 
lukt, till exempel i förpackningar med färsk fisk. 
Luftfuktigheten i känslig elektronik kan kontroll-
eras, avloppsvatten renas från miljögifter – berät-
telsen om Upsalite är en osannolik framgångssa-
ga men handlar om många års grundforskning. 

– Vårt mål från början var att lösa ett stort 
problem som läkemedelsindustrin har, nämligen 
att många av de läkemedel som nu håller på att 
tas fram är svårlösliga. De vill bilda kristaller som 
är svåra att lösa upp i mag- och tarmkanalen, be-
rättar Maria Strømme, professor i nanoteknologi. 

EFTER FÖRSÖK MED kalciumkarbonat som 
inte var tillräckligt stabilt började man jobba 
med magnesiumkarbonat som också var god-
känt för farmaceutiska produkter. Tanken var att 
skapa en magnesiumkarbonat i porös form med 
extremt små porer på nanonivå. 

– Vi visste att när läkemedelsmolekylerna 
tvingas in i porerna kan de inte bilda kristaller 
och kvarstår i oordnad form så att kroppen kan 
ta upp dem i mage och tarm. 

Men trots att lösningen fanns inom räckhåll 
ville det sig inte riktigt. Försök efter försök miss-
lyckades. Ända till forskaren Johan Gómez de la 
Torre (tidigare Forsgren) startade en materialsyn-
tesprocess på en torsdag, blev sjuk på fredagen, 
glömde bort att be någon stoppa processen och 

återvände först på måndagen.
– Då såg han att något hade hänt. Material-

blandningen hade ändrat karaktär och efter tork-
ning fick vi just det porösa material vi ville ha. Vi 
blev överväldigade, minns Maria Strømme.

Forskargruppen blev inte mindre exalterad 
när de insåg att forskare försökt skapa ett liknan-
de material sedan början av nittonhundratalet. 
Flera artiklar och även en rysk avhandling från 
1960-talet kom fram till att syntesen Strømmes 
forskargrupp precis lyckats med var omöjlig.

– Det var då vi insåg att vi måste förbereda 
oss på att bli ifrågasatta. Vi har aldrig analyserat 
prover så noggrant! I december 2012 var vi säk-
ra och kunde patentera materialet. Sommaren 
2013 publicerade vi nyheten i en vetenskaplig 
tidsskrift.

Den mediala uppmärksamheten lät inte vänta 
på sig och träffarna på Google på ordet Upsalite, 
som forskarna döpte materialet till, gick upp från 
noll till fem hundratusen på ett par veckor. Det 
som väckte mest medial uppmärksamhet var att 
materialet visade sig vara så bra på att suga upp 
fukt, vilket i sig var en lyckosam bieffekt. Målet 
från början var ju att stabilisera läkemedelsmo-
lekyler.

NU STOD DET KLART att resultaten var möjli-
ga att ta till marknaden och företaget Disruptive 
Materials AB bildades för att kommersialisera 
upptäckten av Upsalite. Sara Frykstrand som var 
doktorand när Upsalite upptäcktes är en av med-
grundarna. 

MATERIALET MED 
många egenskaper
Materialet Upsalite upptäcktes av Maria Strømmes 

forskargrupp och har egenskaper som fått stor internationell 
uppmärksamhet. Det är till exempel bakterietillväxthämmande 

och extremt bra på att absorbera fukt. Ett företag har startats 
där entreprenörer och forskare arbetar sida vid sida med 

olika tillämpningar av materialet.

Vi har aldrig 
analyserat prover 

så noggrant!
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Sara Frykstrand är 
en av medgrundarna 
av företaget och 
Maria Strømme leder 
forskargruppen.

Det nya materialet 
är bakterietillväxt-

hämmande och 
extremt bra på att 

absorbera fukt.

– Vi är inne i en väldigt spännande fas och det 
är klart att det känns omtumlande ibland. Men 
jag tar en sak i taget och fokuserar på det dagliga 
arbetet – det är så jag fungerar.

I dag arbetar Sara Frykstrand 70 procent på 
företaget och 30 procent som forskare och har 
vant sig att kombinera rollerna. Sju forskare och 
elva entreprenörer samarbetar, till exempel med 
att optimera Upsalite som läkemedelsbärare för 
olika läkemedel mot bland annat reumatism, 
hiv-symptom och cancer.

– Men ibland får man ha tungan rätt i mun. 
Forskare producerar resultat genom att public-
era, därför kan inte företaget gå ut med hemlig 
information utan att samråda med forskargrup-
pen, säger Sara Frykstrand. 

FÖR MARIA STRØMME är den nära koppling-
en mellan grundforskning, tillämpad forskning 
och kommersialisering en fungerande trio som 
skapar mervärden för Uppsala universitet och 
hela samhället. 

Finns det någon risk att forskare bara satsar 
på forskning som går att tillämpa och negligerar 
”omöjliga” projekt?

– Intressant fråga, men all min erfarenhet sä-
ger mig att när man låter en tillämpning få driva 
projektet som vi gjort med Upsalite innebär det 
samtidigt att vi måste vara excellenta i grund-
forskningen. Det är min erfarenhet från projekt 
till projekt, från patent till patent, säger Maria 
Strømme.

Sara Frykstrand håller med.
– När vi väl gjort upptäckten ägnade jag mig 

ett helt år åt grundforskning för att förstå alla fa-
ser och mellanfaser i Upsalite-syntesen. n
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Ny teknik ska bota 
KRONISKA SÅR
Med genetiskt ombyggda 

mjölksyrabakterier är 
Evelina Vågesjö, nybliven 

doktor och vd för Ilya 
Pharma, på väg att lösa 

en av vårdens största 
utmaningar.

T E X T :  M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

Evelina Vågesjö modifierar mjölksyrabakterier för att leverera biologiska läkemedel till sår.

INNOVATION

– KRONISKA SÅR är ett mycket vanligt pro-
blem som orsakar svåra plågor för de drabbade 
och kräver stora vårdresurser. Med vår nya bio-
terapeutika hoppas vi kunna accelerera läkepro-
cessen med upp till 80 procent samtidigt som 
förbrukningen av antibiotika kan minskas i sam-
band med behandling!

Mindre än fem år har gått sedan den då nybliv-
na doktoranden Evelina Vågesjö började fundera 
över möjligheten att modifiera mjölksyrabakte-
rier för att leverera biologiska läkemedel till sår. 
Idag ligger doktorshatten på hyllan men Evelina 
driver projektet vidare som vd i nybildade aktie-
bolaget Ilya Pharma. Hennes omdesignade bakte-
rier uppvisar unika effekter i försök på möss och 
under 2017 väntar de första kliniska testerna.

– Inför nästa fas behöver vi få in cirka tret-
tio miljoner kronor, men vi får bra coachning av 
Uppsala Innovation Centre och UU Innovation 
och våra resultat väcker stort intresse hos både 
läkemedelsindustri och riskkapitalbolag, så finan-
sieringen ser ut att lösa sig, konstaterar Evelina 
Vågesjö från laboratoriet vid institutionen för 
medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Den nya tekniken väcker uppmärksamhet 
även bortom Sveriges gränser. EIT Health, det 

europeiska konsortium som på EU:s uppdrag tar 
sig an vårdsamhällets utmaningar, valde tidigt att 
stödja utvecklingen av Ilya Pharma, och då Eve-
lina Vågesjö vid EIT Healths årsmöte i Barcelona 
redogjorde för resultatet av sitt arbete tilldelades 
hon – i hård konkurrens från andra unga forskare 
– fortsatta anslag för att ta sin innovation vidare.

– Att ha EIT Health i ryggen ger oss dels en 
kvalitetsstämpel som förhoppningsvis underlättar 
vår framtida verksamhet, dels tillgång till ett stör-
re europeiskt nätverk. 

Alltjämt återstår mycket arbete innan Evelina 
Vågesjös bakterier är redo att möta marknaden, 
men hon och kollegorna på Ilya Pharma har siktet 
stadigt framåt. Deras patent är hett eftertraktat 
och förblir testsvaren positiva stundar förhand-
lingar om licenstillverkning och externt ägarskap.

– Hittills har vi av resursskäl fokuserat på sår 
hos patienter med diabetes, men vår teknik har 
potential att kunna appliceras på alla akuta och 
kroniska sår. Så snart vi validerar konceptet tar vi 
nästa stora steg på den fantastiska resa min tidi-
gare handledare, professor Mia Phillipson, lät mig 
påbörja. Oavsett vart vägen för oss är det väldigt 
inspirerande när olika kompetenser möts och 
strävar mot ett gemensamt mål!  n

Den nya tekniken 
väcker uppmärk-

samhet även bortom 
Sveriges gränser.
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Konkret kunskap 
OM VÅLD

Anna är utsatt för våld. I webbkursen får deltagarna följa 
hennes väg ut ur utsattheten. 
ILLUSTRATÖR: MAGNUS HÄGLUND

EN DATOR med uppkoppling är allt som 
behövs för att gå utbildningen, som i filmer 
och faktatexter ger kunskaper om våldets 
mekanismer, statistik och samhällets ansvar. 

– Utbildningen ger grundkunskaper, 
men deltagarna får också koppla kunskapen 
till verkliga exempel, reflektera och diskute-
ra med kolleger. På längre sikt är det viktigt 
med koppling till den egna verksamheten, 
säger projektledaren Annika Engström.

Bakom utbildningen står Nationellt cen-
trum för kvinnofrid (NCK), i samarbete 
med Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. 

Utbildningen riktar sig till många olika 
yrkesgrupper och är helt kostnadsfri. Hit-
tills är det mest personal inom socialtjäns-
ten och hälso-och sjukvård som tagit del av 
utbildningen. 

Totalt tar det cirka 2,5 timmar att gå ige-
nom hela kursen, ensam eller i grupp. Alla 

TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

På drygt fem månader har kursen haft 7 324 användare.  Av dem har 1519 genomgått 
webbkursen i grupp. De vanligaste yrkeskategorierna är:
• Socialtjänst (53 procent)
• Hälso- och sjukvården (16 procent)
• Övriga, t ex privatpersoner, journalister (10 procent)
• Övriga myndigheter (6 procent)

Lärare och forskare 
i samverkan
UPPSALA UNIVERSITETS lärarutbild-
ning och Uppsala kommun har inlett ett 
fördjupat samarbete som kommer att ge 
lärarstudenter mer tid på plats i skolan. 
Samarbetet kommer också att bidra till ut-
veckling av skolverksamheten genom att lä-
rare och forskare initierar forskningsprojekt 
tillsammans.

I den nya försöksverksamheten utveck-
las en modell med partnerskolor och part-
nerförskolor där en grupp lärarstudenter 
får större kontinuitet genom mer tid ute i 
verksamheten. Tanken är att studenter ska 
kunna öva sig på att omsätta teori i prak-
tik och att examinationer eller praktiska 
moment i kurser ska kunna genomföras på 
partnerskolorna och förskolorna.

– Genom att knytas närmare till skolan 
får lärarstudenten bättre inblick i och er-
farenhet av sådan yrkesutövning som inte 
fångas i ordinarie kursverksamhet och blir 
bättre förberedd för yrkeslivet, säger Eli-
sabet Nihlfors, professor i pedagogik och 
dekan för fakulteten för utbildningsveten-
skaper vid Uppsala universitet.

Förutom att föra utbildning och skol-
verksamhet närmare varandra kommer 
samarbetet att stärka forskningen. Lärare 
och forskare ska tillsammans identifiera 
angelägna forskningsprojekt vars resultat 
skolverksamheten kan ha konkret nytta 
av. Lärare kommer på olika sätt att vara in-
volverade i forskningen, till exempel som 
forskningsassistenter.

Fyra skolor och fem förskolor i Uppsala 
ingår i ett första steg och försöket ska utvär-
deras efter två år.   n

Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, hoppas 
att studenterna ska bli bättre förberedda för 
yrkeslivet.

Vilken hjälp behöver våldsutsatta Anna, i mötet med till exempel 
socialtjänsten och vården? Konkreta exempel är grunden i en ny 
webbutbildning om våld i nära relationer. Under de första fyra 
månaderna användes kursen av mer än 5 000 personer. 

som klarar det avslutande testet får ett intyg.
– Webbkursen kan användas för att öka 

kunskapsnivån inom organisationen och 
det finns kommuner som sagt att de vill ut-
bilda all personal vid alla förvaltningar. Fle-
ra stora myndigheter har också hört av sig. 
Syftet är att fler ska ha kunskap nog att se 
och upptäcka våld, men också att handläg-
ga och ge ett bra bemötande, säger Annika 
Engström.  n

ANNICA HULTH

FO
TO

: M
IK

A
EL

 W
A

LL
ER

ST
ED

T

SAMVERKAN



 32 N YA  H O R I S O N T E R :  N r  1 .  2 0 1 7

SAMVERKAN

Hälsosatsning tar 
Europa till Uppsala

Nu har 140 av Europas ledande 
hälsoaktörer med förenad kraft tagit sig 

an de enorma utmaningar sjukvården står 
inför. Under senvintern samlades de i 

Uppsala för att skapa nya vägar 
till samverkan.

EN SIGNAL LJUDER genom Uppsala Konsert & 
Kongress och sorlet i korridorerna tystnar snabbt. 
Trehundra personer från 17 europiska länder sö-
ker effektivt upp nya partners och snart hörs åter 
bruset från ivriga samtal. Vi befinner oss i EIT 
Health Matchmaking Event, en tvärvetenskaplig 
träffpunkt där akademi, företag och myndigheter 
söker nya kontakter inför årets stora utlysning av 
EIT Health-miljoner.

– För att utveckla nya idéer inom hälsoom-
rådet behöver vi även blicka bortom Sveriges 
gränser, och EU:s forsknings- och innovations-
system har, liksom vår regering, gjort tydligt att 
de kommer att prioritera internationella samver-
kansprojekt med samhällsnytta. Alltså måste vi 
hitta nya sätt att arbeta, vilket gör EIT Health 
till ett oerhört viktigt instrument, säger Mats 

Larhed, koordinator för Uppsala universitetets 
arbete inom EIT Health.

Konsortiet EIT Health samlar 140 ledande 
universitet, företag och vårdaktörer som med 
enad kraft tar sig an de hälsorelaterade utma-
ningar Europa står inför. Uppsala universitet har 
gått in med fullt engagemang, och som arrangör 
av årets största mötesplats inom EIT Health får 
de egna forskarna en unik möjlighet att skapa 
nya kontakter.

– Det ryms ett enormt värde i att handplocka 
och fokusera på de möten man vill delta i utan 
att ägna tid och kraft åt att resa runt i Europa, 
samtidigt som Uppsala visar sina styrkor för po-
tentiella samarbetspartners som tidigare kanske 
varit helt obekanta med staden. Alla jag möter 
är mycket imponerade av det professionella ar-
rangemanget, säger Andy Browning, Director of 
Innovation Projects vid EIT Health.

Två år efter att EIT Health fick EU:s uppdrag 
att lägga grunden till en hållbar utveckling av 
vårdsamhället är strukturen på plats. Hörnste-
narna är innovation, affärsutveckling och – Rom 
byggdes ju inte på en dag – nya utbildningar. 
Nästa generation måste med på tåget om de en 
dag ska överta rodret. Uppmärksamma Uppsala-
bor noterade i november hur stadens studenter 
intog Fyrishov i samband med Innovation Day 
och i år återkommer kurserna Health Innovation 
och Innovation Game.

T E X T :  M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

EIT Health 

• Ett konsortium med cirka 140 partners from 14 EU-länder, som ska främja entreprenörskap 
och utveckla innovationer inom området hälsa och aktivt åldrande.

• Detta uppnås genom att leverera produkter, idéer och utbildning som ska säkra morgonda-
gens kompetens inom området.

• EIT Health har sex lokala centrum i Europa och Uppsala universitet är en del av CLC Scan-
dinavia. Det finns också sex olika regioner, så kallade InnoStars-regioner, som är kopplade till 
EIT Health.

För att utveckla 
nya idéer inom 

hälsoområdet 
behöver vi även 

blicka bortom 
Sveriges gränser
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– Vi behöver alltid utveckla utbildnings-
sidan, och inom EIT Health får vi tänka nytt 
och över traditionella gränser. Arbetet lovar 
gott och idag deltar vi i samtal och skapar 
nya kontakter, men på sikt måste vi också 
lotsa fler av Uppsalas forskare över tröskeln 
till den samverkan EIT Health erbjuder, sä-
ger universitetslektor Margareta Krabbe.

Minuterna har gått, ännu en signal och 
nya möten väntar. Evelina Vågesjö, forskare 
vid Uppsala universitet och skapare av en 

lovande metod att påskynda läkning av kro-
niska sår, skymtar i vimlet.

– Jag hade precis en väldigt bra diskus-
sion med ett tyskt företag som utvecklar 
biologiska levande läkemedel och nu ska 
jag träffa ett av världens ledande läkeme-
delsföretag med bas i Paris. EIT Health ger 
verkligen tillgång till ett helt nytt nätverk 
som kommer att stärka mina möjligheter i 
större europeiska utlysningar, berättar hon 
innan hon hastar vidare till nästa samtal.  n

EIT Health Matchmaking Event är en tvärvetenskaplig träffpunkt där akademi, företag och myndigheter 
söker nya kontakter inför årets stora utlysning av EIT Health-miljoner.

Vad för dig till EIT 
Health Matchmaking 
Event?

Julie Hart, chef för strategiska 
partnerskap vid Oxford AHSN

– VI SKA TESTA nya vårdmodeller och är i 
behov av internationell samverkan. Forma-
tet med många möten och stor spännvidd 
passar oss perfekt, och vi har inlett samtal 
med en rad potentiella partners som vi 
kommer att ha fortsatt kontakt med.

Melek Somai, forskare vid 
Imperial College

– VÅR FORSKARGRUPP vill bredda våra 
tvärvetenskapliga nätverk och är här för att 
se om EIT Health kan erbjuda rätt struktur 
för oss. Hittills är det en mycket positiv er-
farenhet med en interaktion som normalt 
tar år att uppnå.

Catharina Svensson, professor 
i molekylär virologi, Uppsala universitet

– VI ÄR HÄR för att utveckla gemensamma 
och tvärvetenskapliga utbildningsmoment 
med europeiska universitet som delar vår 
målbild. Idag har vi bland annat talat med 
ett holländskt lärosäte om en gemensam 
forskarskola kring antibiotikaresistens.  n
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Alla känner till vikingatågen som härjade i Europa 
på 700–1000-talet, när krigiska skandinaver gav sig ut 

med hundratals skepp på plundringståg i Europa. 
Men hur började det egentligen? Utgrävningar av 

gravplatser i Uppsala och Estland kan ge nya svar.

– BILDEN AV VIKINGATIDEN och vikingarna 
är fylld av klichéer men själva kärnan är vikinga-
tågen och attackerna mot kloster och kungadö-
men. Det växer upp långsamt under 700-talet 
och eskalerar tills det är tusentals vikingar som 
tillsammans ger sig ut. Det är det vi vill undersö-
ka, säger Neil Price, professor i arkeologi.

Han leder det stora projektet ”Vikingafeno-
menet” som under tio års tid ska utforska bryt-
ningstiden mellan vikingatiden och perioden 
innan som kallas Vendeltid.

Till sin hjälp har forskarna arkeologiska sam-
lingar. Det är gravfynd från 500–1000-talets 
Valsgärde i Gamla Uppsala, som grävdes ut på 

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

1920–1950-talet, men också nya fynd från en 
utgrävning år 2008–2012 på ön Saaremaa i Est-
land. Där finns två båtgravar som dateras till un-
gefär år 750 efter Kristus.

– Det verkar vara rester efter ett vikingatåg 
från Sverige mot esterna som har gått fel, med 
många döda människor. Vikingarna tycks kom-
ma från Mellansverige – kanske är det till och 
med Valsgärdefolk som gör detta. Är de inte från 
Valsgärde tillhör de i alla fall samma kultur, vilket 
ger oss en möjlighet att studera dem både hem-
ma och borta, säger Neil Price.  

Ett av de stora frågetecknen för forskarna är 
hur vikingatågen organiserades. Under 700-talet 

Neil Price och kollegan John Ljungkvist i Valsgärde i 
Gamla Uppsala, en viktig gravplats under vikingatiden.

Man kan spåra idéer i händelser och 
i rester efter händelser, i gravar och 
gravplatser, säger Neil Price.

FORSKNING
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har haft kontakt och samarbete med filmteamet 
bakom tv-serien. 

– En sådan serie når ut till fler människor än 
vi som akademiker någonsin kommer att göra. Så 
jag tycker absolut att vi ska ägna oss åt popula-
risering och engagera oss. Den publika delen av 
projektet är en väldigt viktig del.

Som forskare och lärare vill han möta folks 
förväntningar, samtidigt som han nyanserar bild-
en av vikingarna. Det är kanske inte riktigt som 
de tror. 

– Vikingatiden är en väldigt mångfacetterad 
del av historien, det finns ingen ”viking” eller 
”vikingakvinna”. Det är människor, alla sorters 
människor som lever sina liv.

KLART ÄR ATT VIKINGATIDEN var en 
utåtriktad period av utrikeskontakter och han-
delskontakter. Folk reste mycket, en del till och 
med mer än vad vi gör idag. Det fanns nätverk 
som sträckte sig över hela Europa men också in i 
Asien och Mellanöstern. 

– Det är inte bara saker och människor som 
reser, det är också idéer. Man kan spåra idéer i 
händelser och i rester efter händelser, i gravar och 
gravplatser, säger Neil Price.

Han och hans kolleger letar efter mönster 
och variationer i olika sorters material, bevis och 
skriftliga källor. Fram träder bilden av en dyna-
misk tid, en tid i förändring.

– Det är under vikingatiden som det som blev 
Sverige steg fram – och Norge och Danmark. 
Även om det är en kliché som har gynnat turist-
näringen sedan seklets början, så ligger det en san-
ning i det. Det ska bli intressant att se hur långt 
tillbaka det började ta form, säger Neil Price.  n

Det fanns nätverk 
som sträckte sig 
över hela Europa 
men också in i Asien 
och Mellanöstern. 

VIKINGAFENOMENET 

• Ett tioårigt forskningsprojekt inom Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram, 2016–2025. 
• Studerar de första vikingatida plundrarna, varför de handlade som de gjorde, vilken sorts 

samhälle formade dem, och varför deras våldsamma expansion i andra delar av världen 
började just vid den här tidpunkten. 

• I projektet ingår en fullständig analys av Valsgärdegravfältet i Uppland, som grävdes ut på 
1920–50-talet. Ett komplement är nya fynd från ön Saaremaa i Estland: Två båtgravar, med 
kvarlevorna efter deltagarna i ett mellansvenskt plundringståg vid vikingatidens början. 

och 800-talet fanns det ännu inga nationalstater i 
Skandinavien. Däremot fanns det massor av små 
kungadömen, stammar eller politiska gruppe-
ringar i Skandinavien och en av dem är organise-
rad kring Gamla Uppsala, Valsgärde och Vendel. 

– Det är sådana här små grupperingar som 
långsamt växer, kämpar mot varandra och absor-
berar varandra under den 300-åriga vikingatiden. 
Det är de som långsamt blir Sverige och Norge 
och Danmark. 

VIKINGATIDEN BESKRIVS OFTA som en 
manlig kultur, men i den här studien är fokus inte 
på de manliga vikingarna utan på hela samhället.

– Det var i huvudsak män som åkte ut och 
härjade, men vi studerar detta som en social pro-
cess, något som omfattar hela samhället. Genom 
att använda den här kopplingen mellan Valsgär-
de och Estland, kan vi fokusera på en sådan enhet 
och använda den som en fallstudie. 

En annan del av projektet är att gräva djupare 
i ekonomin och logistiken bakom vikingatågen. 
Vad åt de och varifrån fick de sin mat? Hur bygg-
des skeppen och hur lång tid tog det?

– I början tror vi att det bara var några få 
skepp, men runt 840-talet var det enligt flera käl-
lor 200, 300 eller 400 skepp. Om det var hund-
ratals skepp betyder det att tusentals människor 
åkte ut med dem, säger Neil Price.

– En idé som vi leker med är att de här vi-
kingaflottorna är små samhällen i rörelse. Det är 
inte en fast grupp människor, utan väldigt orga-
niskt med folk som kommer och går. Det är svårt 
för oss att få grepp om och det var uppenbart 
svårt också för deras motståndare – det är därför 
de lyckades så bra. 

En av projektets grundpelare är att det inte 
går att studera vikingatiden utan att också vara 
väldigt medveten om hur bilden av vikingarna 
lever vidare idag.

– Mer än de flesta forntida kulturer, lever vi-
kingarna sitt fortsatta liv idag, även i mer proble-
matiska sammanhang. Det är nånting som vi inte 
kan strunta i utan behöver diskutera. 

Till exempel har den populära dramaserien 
Vikings på History Channel många tittare runt 
om i världen. Neil Price och hans forskarkolleger 

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: Þ

Ó
R

H
A

LL
U

R
 Þ

R
Á

IN
SS

O
N

Rekonstruktionsteckning av båten Salme l från Estland.



 36 N YA  H O R I S O N T E R :  N r  1 .  2 0 1 7

KULTUR

Kvinnorna tar plats 
I UNIVERSITETSHUSET

Traditionellt har det mest varit män som porträtterats 
på väggarna i universitetshuset. Snart blir det ändring 

på det. Konstnären Berit Sahlström har vävt flera stora 
vävar som avbildar kvinnor ur universitetets historia.

NÄR VI MÖTS i Berit Sahlströms ateljé i Malmö, 
pågår vävandet för fullt. En stor väv är redan klar 
och nu håller hon som bäst på att få fason på 
geografen Gerd Enequists ansikte. Till sin hjälp 
har hon ett svartvitt porträtt som ligger bakom 
varpen, men hon väver på fri hand och detaljerna 
får växa fram.

– Jag ser mig själv som målare med trådar och 
håller mig till tuskaft, en väldigt basal teknik, sä-

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  A N N I C A  H U LT H ,  B E R I T  S A H L S T R Ö M

ger Berit Sahlström.
Hon har ett förflutet på Uppsala universitet 

som lektor i konstvetenskap och jämställdhets-
handläggare. Efter att ha jobbat några år vid Hög-
skolan i Gävle sade hon upp sig och satsade på 
att bli konstnär på heltid.

Hon satte sig vid vävstolen och började 
väva. Första projektet tog ett år, vävar såldes, 
och snart fortsatte hon med nya projekt. När 

LISA ROLF 
Började studera på Uppsala universitet 1906 och fyra år 
senare var hon klar med en fil kand i teoretisk filosofi, 
religionshistoria och konsthistoria. Hon jobbade sedan 
som lärare vid olika folkhögskolor innan hon kom till 
Lund 1919 för att läsa religionshistoria. Efter en yrkesut-
bildning i Stockholm blev hon Lunds första stadsbibliote-
karie år 1927.

ELSA ESCHELSSON
Sveriges första kvinnliga doktor (1897) och docent i juri-
dik. Hon gjorde först en lysande karriär och blev docent 
i civilrätt efter disputationen. Men när hon strävade efter 
professur började svårigheterna. Motståndet från mans-
samhället var stort och hon fick aldrig tjänsten. Hon dog 
redan 1911, förmodligen för egen hand.

Berit Sahlström har tidigare varit 
lektor i konstvetenskap och jäm-
ställdhetshandläggare vid Uppsala
universitet.

ELLEN FRIES
Disputerade 1883 på en avhandling 
i historia och var den första kvinnan 
i Sverige som erhöll doktorsgraden. 
Ellen Fries fortsatte sitt historiska 
författarskap och skrev bland annat 
boken ”Märkvärdiga [dvs. ryktbara] 
Qvinnor”.
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väven ”Virtual Friends” ställdes ut var Uppsala 
universitet intresserade – men Stadsbiblioteket 
i Uppsala hann först.

Istället beställde universitetet flera bildvävar 
till Universitetshuset. Motivet är kvinnor i uni-
versitetets historia.

– Det är kända personer som har gått ur tiden, 
men också unga studenter som är anonyma. Jag 
bestämde mig för att ska jag göra människor som 
har varit föregångare, då vill jag göra människor 
inte utifrån att de är extraordinära utan faktiskt 
som representanter för sitt kön också. 

En av vävarna, Kvinnorum, föreställer kvinnor 
från olika tider som har samlats i ett rum. Bild-
en knyter an till en äldre tavla, nämligen Emrik 
Stenbergs grupporträtt från 1911, av några all-
varstyngda män som har samlats kring ett bord i 
teologiska fakultetsrummet. 

Det vilar ett allvar också över Berit Sahl-
ströms bildväv – och inte har det alltid varit lätt 
att vara kvinna i akademin. Flera av kvinnorna 
hade stora motgångar i den manligt präglade uni-
versitetsvärlden.

– Det är ju inte en bild som är enbart positiv 

och oproblematisk. Jag vill också visa att det här 
är ett annat sätt att interagera på, en sorts verk-
stad eller workshop. 

Berit Sahlström har använt sina egna erfaren-
heter av den akademiska miljön och har också vävt 
in verklighetsfrämmande inslag. Förutom att det är 
personer från helt olika tidsepoker som möts i ett 
rum stämmer inte alla perspektiv. En fåtölj ser ut 
som vatten, en kvinna lutar sig ut ur en ram.

– Det finns saker som inte stämmer och det är 
meningen att man ska orka titta på väven länge 
och upptäcka nya saker.

Invid vävstolen ligger massor av garntrådar i 
olika färger, utom svart, med oändliga kombina-
tionsmöjligheter.

Hur lång tid tar det att väva?
– Jag brukar säga en kvadratmeter i månaden, 
beroende på lust, ork och entusiasm men också 
på hur mycket som är bestämt innan, säger Berit 
Sahlström. 

Än är det många timmars arbete kvar innan 
Elsa, Ellen, Lisa, Sonja och alla de andra kan ta 
plats i Universitetshuset.  n

SONJA LYTTKENS 
År 1956 blev hon den andra 
kvinnan i Sverige med en doktors-
grad i matematik, fick sedan 
en docenttjänst och blev 1963 
Sveriges första kvinnliga universi-
tetslektor i matematik. Lyttkens var 
mycket engagerad i arbetet med 
att förbättra kvinnors villkor i den 
akademiska världen. Hon tillträdde 
1970 som Kalmar nations och 
Uppsala universitets första kvinnliga 
inspektor.

”Jag ser mig själv som målare med trådar och håller mig till tuskaft, en väldigt basal teknik”, säger Berit Sahlström. Här väver hon ett porträtt av geografen 
Gerd Enequist. Till sin hjälp har hon ett svartvitt porträtt som ligger bakom varpen.
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ALUMN

4 FRÅGOR TILL 
STAFFAN LARSSON 
… som disputerat i ekonomisk geografi vid Uppsala universitet. Idag 
är han ståthållare vid det kungliga hovet – en spännande mötesplats.

– STÅTHÅLLAREN ÄR CHEF för ståt-
hållarämbetet som ansvarar för konungens 
dispositionsrätt. Konungen disponerar i 
egen skap av statschef elva slott, tillhörande 
markområden och ett antal fastigheter. Min 
uppgift är att bevaka konungens intresse 
gällande dessa egendomars användning då 
det är staten som i grunden äger dem, men 
konungen som disponerar egendomarna. I 
mitt arbete ligger också den praktiska sköt-
seln av park- och skogsområden, delar av 
säkerhetsarbetet, IT och en del basservice. 

Sköter ni den publika 
verksamheten också?
– Ja, både de slott som är öppna och till-
hörande parker. Vi är till exempel ansvari-
ga för skötsel och förvaltning av kungliga 
Djurgården som utgör cirka 15 procent 
av Stockholm stads yta. 2016 hade vi 1,5 
miljoner betalande besökare i de kungliga 
slotten. Det är fler än Vasamuseet, så vi är 
ett av de främsta besöksmålen i Sverige. In-
täkterna är viktiga för att kunna renovera 
och återinvestera i vårt kulturarv och göra 
det tillgängligt för allmänheten.

Trivs du på jobbet?
– Jag är glad varje dag när jag går till job-
bet. Det är en väldigt spännande mötes-

plats, du får träffa hela det officiella Sverige 
och statsbesök från en rad länder. Det blir 
mycket officiella middagar och andra eve-
nemang. När jag rekryterades sades det att 
det inte skulle vara så mycket kvällsaktivite-
ter men det stämde ju inte (skratt).

Hur rekryterades du?
– Det är konungen som själv utser sina äm-
betschefer. Jag hade varit statlig verksam-
hetschef på olika positioner under flera år 
och blev kontaktad av en rekryteringsfirma 
som var väldigt hemliga. De berättade inte 
att det var hovet som var uppdragsgivaren 
men att det skulle vara mycket fastigheter, 
mycket människor och mycket diplomati. 
Och att uppdragsgivaren varken var offent-
lig eller privat.

Vilken nytta har du av din 
utbildning i ditt arbete?
– Jag har en bra bakgrund för jobbet, både 
vad gäller utbildning och bakgrunden som 
statlig tjänsteman. I ekonomisk geografi ut-
går du från en plats och använder metoder 
från olika ämnen för att förstå platsen. Det 
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är precis som mitt arbete nu med en mängd 
komplexa frågor som möts i ett beslut. Stat-
lig tjänsteman är en bra bakgrund för arbe-
tet. Statliga tjänstemän är väldigt lojala och 
måna om att göra ett bra jobb och lär sig att 
utöva arbetet på ett ödmjukt och hänsyns-
fullt sätt och fatta väl avvägda beslut, vilket 
jag har nytta av i mitt arbete.  n

STÅTHÅLLARE 
med doktorsexamen från Uppsala
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I ÅR ÄR DET 310 ÅR SEDAN Carl von Lin-
né föddes. Det firas, som varje år, med Lin-
nés trädgårdsfest den 20 maj i Linnéträd-
gården och på Svartbäcksgatan. Bland annat 
blir det föredrag med Karin och Jessica 
Berglund i orangeriet i Linnéträdgården. 
Karin Berglund är i trädgårdsexpert, jour-
nalist, författare och fotograf medan Jessica 
Berglund är barnboksförfattare. 

Dessutom blir det 1700-talsmarknad 
i Linnéträdgården, där det säljs mathant-
verk eller annat hantverk med historisk 
anknytning och en trädgårdsmarknad på 
Svartbäcksgatan. På programmet står ock-
så en utställning, vetenskapliga experiment 
och firande av Fascination of Plants Day i 
Linnéträdgården. Besökarna får chansen att 
möta forskare och göra vetenskapliga expe-
riment, gå på visning, skattjakt och andra 
familjeaktiviteter.  n

Linnés födelsedag

KORT & GOTT

Ny arena för humanistiska samtal
SNART ÖPPNAS DÖRRARNA till Huma-
nistiska teatern – en spektakulär aula och 
föreläsningssal, byggd som en klassisk teater 
och utrustad med den senaste audio-visuel-
la tekniken. 

Humanistiska teatern är inrymd mitt 
bland de andra byggnaderna i Humanistiskt 
centrum–Engelska parken. Teatern är tänkt 
att bli en mötesplats och en resurs för alla 
de institutioner som samlas där. Dessutom 
finns kontor och undervisningssalar i bygg-
naden, som kommer att bli den saknade 
inomhuslänken mellan tre av husen i kvar-
teret. 

– Vi vill öka möjligheterna för våra stu-
denter att utveckla det kritiska samtalet, 
det är en central del av humanistisk univer-
sitetsutbildning. Humaniora kräver möjlig-
heter till dialog och vi tror det går att vässa 
studenternas utbildning ytterligare, säger 
Margaretha Fahlgren, ordförande i styr-
gruppen för byggprojektet.

I april lämnas nycklarna över från fastig-
hetsägaren Akademiska hus till Uppsala 
universitet.

– Vi kommer att arbeta med inredning-
en i april och maj. Sedan ska AV-utrustning-
en in, både ljudsystemet och bildskärmen, i 
teaterrummet. Det kommer att pågå hela 

sommaren, berättar Margareta Öberg, som 
är projektledare vid byggnadsavdelningen 
på Uppsala universitet.

Lokalerna beräknas kunna tas i bruk i 
oktober, alltså i början av höstterminen, och 
kommer att vara tillgänglig för uthyrning 

Bok om rättigheter

FÖR TVÅ ÅR SEDAN fick Uppsala uni-
versitet i uppdrag att utbilda statligt anställ-
da om mänskliga rättigheter. Regeringsupp-
draget avslutades vid årsskiftet, men den 
webbaserade introduktionen i mänskliga 
rättigheter som utvecklats inom uppdraget 
är fortfarande tillgänglig och kan användas 
fritt av statliga myndigheter och offentlig 
sektor.

I juni 2017 kommer också en antologi, 
”Mänskliga rättigheter i det offentliga Sve-
rige”, där forskare och specialister diskute-
rar vad de mänskliga rättigheterna innebär 
rättsligt, politiskt och etiskt. Redaktörer är 
Elena Namli, professor i teologisk etik och 
Anna Sara Lind, docent i offentlig rätt. Bok-
en vänder sig till offentligt anställda samt 
dem som studerar eller är intresserade av 
offentlig förvaltning.  n

mr-forum.se

till företag och andra organisationer.
Det kommer också att finnas möjlighet 

att med en mindre donation få en namn-
plakett på en av stolarna. Dessa donationer 
kommer att finansiera särskilda evenemang 
i Humanistiska teatern.  n

På fasaden sitter konstnärliga utsmyckningar, ett perforerat mönster med växtmotiv som ska täcka hela 
fasaden, av konstnären Ann Lislegaard.  FOTO: ANNICA HULTH
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DET KAN VARA SVÅRT att se skogen för 
alla träd. Inom forskningen finns en särskild 
utmaning kopplad till talesättet. Vi vill ju 
gärna dissekera all information och söka ny 
kunskap in i detalj.

Samtidigt gäller det att se helheten och 
de större perspektiven. Att förklara feno-
men genom att bryta ned dem i mindre frå-
geställningar utgör en typ av vetenskaplig 
ansats. En annan är att försöka se helheten 
och de större perspektiven. Båda ansatserna 
behövs men kanske den senare är lättast att 
glömma bort.

Vid Evolutionsbiologiskt Centrum stu-
derar vi livets utveckling. Det är pusselbit 
efter pusselbit som läggs, och bitarna blir 
allt mindre, t ex de allra minsta beståndsde-
larna av ”livets molekyl”, DNAt. Bokstavli-
gen behöver vi lyfta blicken för att kunna 
se skogen när djur och växters biologi kart-
läggs in i minsta kapillär!

Att lyfta blicken har också en annan di-
mension inom universitetet. Som med an-
dra förmåner i vårt samhälle är det lätt att 
ta den vetenskapliga och kollegiala miljön 
för given. Men det är ju långt ifrån så.

Vårt universitet vilar på en grund som 
spänner över ett halvt millennium. Det är 

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

ett ogreppbart och närmast oändligt tan-
kearbete som gått i arv och ackumulerats 
till att ge Uppsala universitet den drag-
ningskraft och lyskraft som kännetecknar 
oss idag. Tack vare det söker sig ständigt nya 
generationer av duktiga studenter och fors-
kare från hela världen hit. 

Det är en ynnest att varje dag få gå till 
arbetet och finna sig omgiven av så många 
människor med liknande och komplette-
rande intressen. För det är ju just i samtalet 
oss emellan som nya tankar föds, och till 
detta bidrar studenter, doktorander, post-
docs och lärarkollegor. Tänk vilken enorm 
mängd klokskap som är samlad inom en 
och samma organisation. 

Under det fragment av universitetets 
historia som vi bär stafettpinnen kan det 
kanske – under dagar då det av någon an-
ledning tar emot – hjälpa att påminna sig 
om förmånen att få vara en del av något 
större. Och inte bara det, någon står ju för 
kalaset också. Med glimten i ögat avslutade 
en av våra tidigare doktorander sin disputa-
tionsakt med en bild från en paus (under 
lättsamma former) i avhandlingsarbetet. 
Bildtexten löd ”Swedish people pay me for 
this!”.  n

Bokstavligen behöver 
vi lyfta blicken för att 

kunna se skogen när djur 
och växters biologi 

kartläggs in i minsta 
kapillär!

HANS ELLEGREN
professor i evolutionsbiologi

Sista ordet

Att lyfta blicken


