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ATT VARA ETT INTERNATIONELLT LEDANDE  forskningsuniversitet för-
pliktigar. Vi har en skyldighet gentemot oss själva och vår omvärld att ständigt 
arbeta för att utveckla verksamheten. Utvärderingar och kvalitetsundersök-
ningar gör vi för att få kvitto på att vi håller måttet men också för att se hur 
vi kan förbättras. Genom investeringar i infrastruktur och centrumbildningar 
skapar vi möjligheter för nya gränsöverskridande samarbeten.

Vårt breda universitet med hög nivå inom många ämnesområden ger stora 
fördelar. Nya infallsvinklar kan uppenbaras genom nyfikna möten och samtal 
inom den egna organisationen. Men även om vi är stolta över den breda kom-
petensbasen inom universitetet vill vi mer. Universitetet måste öppna dörrar, 
gentemot  företag och samhälle i Sverige såväl som till universitetsvärlden glo-
balt. Vi ska bjuda in forskare och lärare, öka antalet gästprofessorer (Kevin 
Anderson är ett exempel på sid. 11) och satsa på unga akademiker genom fler 
meriteringsanställningar. 

Vissa områden, där vi är extra starka, får internationell uppmärksamhet och 
attraherar redan många. När vi nästa år är klara med vår genomlysning av hur 
de kvalitets- och förnyelsedrivande processerna fungerar i våra forskningsmil-
jöer vet vi mer om vilka åtgärder som behövs för att ta vår forskning till nästa 
nivå. Det är ytterligare ett steg mot att ge ett så stort bidrag till samhället som 
möjligt. 

Framgångar ger gott självförtroende, men utmaningarna sinar inte. Vi ge-
nomför just nu satsningar på forskning om bland annat antibiotikaresistens, 
medicinsk teknik, det digitala samhället, migration, integration och rasism. 
Inom dessa och många fler områden kan universitetet och den forskning som 
bedrivs här spela en avgörande roll. Med blicken mot framtiden arbetar univer-
sitetet intensivt för att bidra till lösningarna på de problem som väntar och de 
som redan är här. Ett av de största är klimatfrågan som vi arbetar vidare med 
medan du läser.  n

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

Hur vänder vi utvecklingen?

Med koll på klimatet. 4 Studentdriven utbildning. 8
Vad får klimatförändringarna för konsekvenser 

– för vädret, hälsan, freden?
Här väljer studenterna själva sina lärare från 

olika områden inom och utom akademin.

Väckte debatt. 18 Brunt vatten. 30 I hetluften. 36

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA FINNS. Det är ett faktum. Om det för några år sedan var 
ett debattämne, råder idag stor enighet bland världens forskare. Den koldioxid vi släpper ut 
resulterar i global uppvärmning. Sedan finns det delade meningar om vilka och hur stora 
konsekvenserna blir, men en sak är säker: Det behövs mer utbildning i frågor om klimatför-
ändringar och hållbar utveckling. 

Cemus vid Uppsala universitet har arbetat med utbildning i globala framtidsfrågor sedan 
90-talet. Här finns också en unik gästprofessur i klimatledarskap, som tillför nya perspektiv. 
Den nya professorn Kevin Anderson lever verkligen som han lär. Han kom till Uppsala från 
Manchester med tåget, trots att det tog 51 timmar med tågbyten och övernattningar längs 
vägen. 

Forskningen om klimatförändringar handlar om att mäta vad som verkligen händer i 
naturen, men lika mycket om psykologi och hur samhället ska styras för att vända utveck-
lingen. Bläddra vidare, så får du några exempel på all den forskning som pågår.  n
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TEMA KLIMATFRÅGAN

Med koll på 
klimatförändringar
Vad får klimatförändringarna för konsekvenser – för 
vädret, hälsan, freden? Det är en komplex fråga som det 
krävs mycket forskning för att reda ut. Vid Uppsala universitet 
finns flera forskare som bidrar till mer kunskap.

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

METEOROLOGI:

Risk for extremväder
Så mycket som 90 procent av den koldioxid vi släpper ut hamnar i haven. Därför 

är det viktigt att ha koll på interaktionen mellan haven och atmosfären. Anna 
Rutgersson, professor i meteorologi, forskar om havets roll i klimatsystemet.

NÄR MAN BÖRJADE göra globala klimatmo-
deller fokuserade man mest på atmosfären, men 
sedan insåg man havets viktiga roll.

– Tidsskalan på det som händer i haven är 
mycket långsammare. Vi har ju en uppvärmning 
i atmosfären men det tar väldigt mycket längre 
tid innan haven svarar på den, så därför är det 
viktigt att vi får med haven i systemet. 

Anna Rutgersson och hennes kolleger gör 
mätningar av vad som händer i gränsskiktet mel-
lan hav och atmosfär. Hur sker utbytet av koldi-
oxid och hur påverkar vågorna utbytet?

– Man kan säga att vattenytan påverkar hur 
luften och havet pratar med varandra. Det finns 
en friktion som gör att energi transporteras från 
atmosfären till havet och den påverkas av hur 
själva ytan ser ut. 

Haven är en viktig sänka för koldioxid, berät-
tar Anna Rutgersson. 

– Vi släpper ut mycket koldioxid och en stor 
andel av det hamnar i haven. Men även där är det 
en ganska långsam tidsskala. Även om vi skulle 
sluta att släppa ut koldioxid nu så kommer haven 

att fortsätta ta upp det i 10 000 år till. 90 procent 
av det vi släpper ut kommer förr eller senare att 
hamna i haven. 

Det finns också havsområden som släpper ut 
koldioxid. När det gäller Östersjön är det inte 
självklart om det är en källa för koldioxid eller 
en sänka. Det är i Östersjön som forskarna gör 
de flesta av sina mätningar, vid en mätstation på 
Gotland.

–  Vi studerar vad som händer i Östersjön men 
mycket av det vi undersöker är processer som vi 
inte ser som specifika för Östersjön. Om man för-
står processen så kan man tillämpa det globalt, är 
vårt antagande.

TILL EXEMPEL har det visat sig att tempera-
turskillnaden mellan luft och vatten har stor be-
tydelse. Upptaget blir mycket mer effektivt om 
havet är varmare än luften, vilket kan vara viktigt 
att veta i arktiska områden där det finns en stor 
temperaturskillnad mellan hav och luft. 

Resultaten av forskningen används sedan i 
stora globala klimatmodeller, som görs av kon-

Anna Rutgersson, 
professor i meteorologi.
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sortier av flera forskargrupper. Dessa klimatmo-
deller kan sedan användas till att göra klimatsce-
narier, till exempel: Vad händer om det blir två 
eller fyra grader varmare? 

– De här scenarierna är ganska bra men de 
kan göras bättre med mer detaljinformation om 
konsekvenserna av uppvärmningen, förklarar 
Anna Rutgersson. 

– Klimatmodellerna ger en bra genomsnittlig 
bild men om vi tittar specifikt på till exempel 
stormar i Sverige om 100 år fungerar de inte lika 
bra. Då behövs mer detaljinformation.

Anna Rutgerssons forskargrupp samverkar 
dels med SMHI och dels med det europeiska 
konsortiet EC-Earth.

Kan man säga något generellt om hur kli-
matförändringarna påverkar vädret? 

– Det är ett komplext område. Det finns 
många grupper som tittar på olika aspekter och 
forskning som pekar åt olika håll, så det är viktigt 
att man gör sammanställningar av olika studier. 

En typisk sådan är IPCC-rapporten om Öst-
ersjön. 

– Utifrån den kan man inte säga om det blir mer 
eller mindre stormigt i Sverige men den visar att 
stormbanorna går längre norrut så själva mönstren 
förändras. Det påverkar genomsnittsvinden i vissa 
områden, säger Anna Rutgersson. 

Många studier visar också på en viss ökning 
av persistens, alltså ett lågtryck som ligger stilla 
länge över ett visst område. Med persistens finns 
också en risk att vädret blir mer extremt. 

– Vi har egentligen inte kunnat se att det skul-
le bli mer oväder men ökad persistens är en in-
tressant indikation, säger Anna Rutgersson.

HON TYCKER ATT MEDIERNA ofta ger en 
överdriven bild av klimatförändringar som leder 
till oväder, stormar och översvämningar. 

– Riktigt så långt kan man inte dra det, men 
det här med persistens skulle kunna indikera en 
ökad risk för översvämningar till exempel.

Extremväder intresserar forskarna även om 
man bortser från klimatförändringar. 

– Det är ju en kombination av fenomen som 
kommer väldigt sällan. Med en översvämning 

Med persistens 
finns också en risk 
att vädret blir mer 
extremt.

Anna Rutgerssons forskargrupp bidrar med data till globala klimatmodeller.
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som kommer en gång vart femtionde år är 
det svårt att se förändring över tiden men i 
kombination med att man ändrar landan-
vändningen blir konsekvenserna större av 
extremväder. 

Klimatmodellerna används både av fors-
kare och politiker för att förutse konsekven-
ser av temperaturökningen på jorden. Även 
inom industrin kan klimatscenarier vara in-
tres santa.

– Allting i samhället påverkas inte men 
de flesta långsiktiga investeringar, till exem-
pel i skog eller infrastruktur, som har en lite 
längre tidsskala.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS påverkan 
är stor i gränsområden med torka, där det 
är brist på vatten. Det ger stora konsekven-
ser, inte bara för överlevnaden utan också 
för freden. En som har undersökt detta när-
mare är Ashok Swain, professor i freds-och 
konfliktforskning. 

Han forskar om fred och konflikter med 
utgångspunkt från klimatförändringar och 
inte minst vatten. 

– Tillgången till färskvatten är förstås 
helt avgörande för människors möjlighet 

–  Floder har dessutom den egenheten 
att de först rinner genom ett land och sedan 
genom nästa. Och på vägen genom länder-
na kan vattnet i floden ha tagit slut eller i 
praktiken blivit oanvändbart på grund av 
föroreningar.

Vattnet i floder och sjöar blir därför en 
gemensam livsavgörande tillgång som ofta 
ger upphov till konflikter. I boken presen-
teras konkreta råd för de som arbetar med 
den här typen av frågor.  n

ATT LÖSA KLIMATFRÅGAN är inte lätt, 
men storstäderna har visat sig ta tag i pro-
blemen i större utsträckning än nationalsta-
terna som står handfallna inför många av 
världens mest svårlösta globala problem.

Det visar bostads- och urbanforskaren 
Kristin Ljungkvist i sin avhandling från 2014.

Idag bor över 50 procent av jordens 
befolkning i städer. Dessa storstäder kon-
centrerar stora ekonomiska tillgångar och 
kopplar samman globala flöden och finan-
siella system. Frågor som tidigare varit na-
tionalstatens exklusiva domän, har nu även 
blivit lokalpolitik. 

att överleva men i stora delar av världen är 
färskvatten en bristvara och bristen ger ofta 
upphov till olika former av konflikter, säger 
Ashok Swain.

Hans senast publicerade bok Transboun-
dary Water Management and the Climate 
Change Debate handlar om vattenhantering 
över gränser i förhållande till klimatdebat-
ten. I Sverige är det inte så men i andra de-
lar av världen rinner många floder genom 
flera länder och nationsgränser går rakt ige-
nom sjöar, berättar Ashok Swain.

– Städerna utgör på sätt och vis den kri-
tiska infrastruktur som möjliggör en globa-
liserad värld. I kölvattnet av detta har borg-
mästare och lokalpolitiska aktörer kommit 
att ta en alltmer aktiv del i den globala poli-
tiken och utövar vad som faktiskt på många 
sätt ser ut som en egen utrikes- och säker-
hetspolitik, säger Kristin Ljungkvist.

Ett exempel är klimatfrågan. Medan 
världens nationalstater fortfarande debatte-
rade Kyotoprotokollet var Toronto i Kanada 
först i världen att anta utsläppsmål. Andra 
städer och kommuner världen över har där-
efter följt deras exempel. I USA har till ex-

empel hundratals kommuner och delstater 
trotsat den federala regeringen och skrivit 
under Kyotoprotokollet.

– Men min studie visar att det även finns 
risker. När de lokala myndigheterna i New 
York utvecklade politiska strategier för kon-
traterrorism och för klimatfrågan saknades 
såväl civil kontroll och institutionella meka-
nismer för översyn och ansvarsutkrävande 
som demokratiskt inflytande. Risken är allt-
så att det uppstår ett demokratiskt under-
skott, säger Kristin Ljungkvist.  n

FREDS-OCH KONFLIKTFORSKNING:

Tillgång till vatten en källa för konflikter

BOSTADSFORSKNING:

Storstäder tar tag i klimatproblemen

Hur fort går de här förändringarna?
– Det vi ser är en kombination av den 

naturliga variabiliteten och klimatföränd-
ringar. Om vi säger att det ska vara två 
graders uppvärmning på femtio år är det 
inte linjärt utan varierar upp och ned hela 
tiden. Därför är det svårt att säga vad ge-
nomsnittstemperaturen blir 2030 men vi 
ser ju den uppåtgående trenden, säger Anna 
Rutgersson.

Hon har hållit på med klimatmodeller 
de senaste tio åren och tycker att accep-
tansen har ökat i forskarvärlden och rent 
allmänt.

– Nu händer det mer sällan att klimat-
förändringarna ifrågasätts. Det finns en 
samsyn kring att koldioxidhalten har ökat 
och att det har lett till en uppvärmning. Det 
finns olika åsikter om vad konsekvenserna 
blir, men den grundläggande samsynen 
finns, säger Anna Rutgersson.  n

FORTS.

Med koll på
klimatförändringar
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FORSKNINGEN HAR VISAT att människan 
idag påverkar klimatet mer än någonsin tidigare. 
Men trots forskningens slutsatser finns grupper 
av människor som på olika sätt förnekar kun-
skapen. I klimatdebatten har konservativa män 
ofta ansetts vara förnekarna av klimatproblemet, 
vilket bottnar i att det finns en statistisk över-
representation av konservativa män i den grup-
pen. Men psykologisk forskning visar att det är 
en alltför förenklad bild. Det finns psykologiska 
faktorer som är viktigare än politisk orientering 
eller kön.

– Vi bör sluta prata så mycket om konservati-
va män i klimatfrågan. Vår forskning visar att det 
inte är lika relevant att tänka i kön eller politis-
ka ideologier som det är att studera människors 
sociala dominansorientering (SDO), säger Kirsti 
Jylhä, forskare vid institutionen för psykologi vid 
Uppsala universitet. 

– Hög SDO är vanligare hos, men inte begrän-
sad till, män och politiskt konservativa individer. 
Efter att vi har statistiskt kontrollerat effekten av 
SDO på förnekelse, har effekten på kön och poli-
tisk orientering minskat betydligt eller försvunnit 

Vi bör sluta 
prata så mycket om 
konservativa män 
i klimatfrågan. 

helt. Det innebär att konservativa män inte är mer 
benägna att förneka klimatförändringar än andra 
människor om de inte har högre SDO också.

Social dominansorientering är ett mått på 
hur människor ställer sig till gruppbaserad hie-
rarki och dominans. En person med hög SDO 
brukar kännetecknas av en dominant personlig-
het med låg empati. De accepterar ojämlikheter 
mellan olika grupper, till exempel inom ett land 
eller mellan länder. De tenderar acceptera också 
människans dominans över naturen. Ofta ser de 
världen i termer av konkurrens där hierarkier är 
oundvikliga och naturliga.

– Människor som har hög grad av SDO har 
också en större benägenhet att förneka klimat-
problemen. Det behöver inte vara motiverat av 
någon form av elakhet utan bottnar i hur de ser 
på världen i bland annat hierarkiska termer. De 
ser ofta kanske inte klimatproblemet som en 
orättvis fråga. Det är möjligt att de inte vill sluta 
leva som de gör och känner att de inte behöver 
bry sig om de som drabbas eftersom det är natur-
ligt att vissa har det bättre medan andra har det 
sämre i världen.  n

Kirsti Jylhäs forskning visar att 
förnekelse av klimatproblemen inte 
bara handlar om politisk orientering 
eller kön.

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

Psykologin bakom 
FÖRNEKELSE 

Ny psykologisk forskning 
vid Uppsala universitet visar 

att de människor som förnekar 
klimatproblemen ofta också ser 
hierarkier som oundvikliga och 

naturliga.
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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

TEMA KLIMATFRÅGAN

Hur ska vi lösa klimatkrisen? Hur får vi en mer rättvis 
fördelning av jordens resurser? Det är sådana frågor som 
tas upp i utbildningarna på Cemus. Här väljer studenterna 
själva sina lärare från olika områden inom och utom 
akademin, enligt en unik modell som fungerat i mer än 20 år.

Sanna Gunnarsson, amanuens, med Bengt 
Gustafsson, professor, i bakgrunden

Studentdriven 
UTBILDNING
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SAMTALSDELTAGARE:

Bengt Gustafsson, professor emeritus i astrofysik
Anneli Ekbom, lärare, universitetslektor i arkeologi
Lovisa Håkansson, student
Sanna Gunnarsson, amanuens
Isak Stoddard, tf. programdirektör och koordinator 
för Zennströms gästprofessur i klimatledarskap.

EN UTBILDNING om de stora frågorna där 
studenterna väljer lärarna, med plats för flera 
olika perspektiv och ämnesdiscipliner. Det var 
utgångspunkten för kursen ”Människan och Na-
turen” som var starten för Cemus, Centrum för 
miljö- och utvecklingsstudier.

Det var tidigt 90-tal när Bengt Gustafsson, 
professor i astrofysik, kontaktades av några stu-
denter som ville starta utbildningen. 

Han hjälpte dem att förverkliga planerna, 
med stöd från högsta universitetsledningen. Se-
dan var han i flera år med i Cemus nämnd och 
han har också föreläst mycket.

– Egentligen är jag förvånad över att det har 
hållit i sig. Att starta en kurs är en sak, men att 
nya generationer av studenter lyckats föra hela 
den här verksamheten vidare med entusiasm och 
kvalitet är bra gjort, säger han.

Över tjugo år senare är mycket sig likt. Ce-
mus har inte blivit en institution, utan ingår i 
Centrum för hållbar utveckling. Studenterna är 
fortfarande med och utvecklar innehållet i de 
tvärvetenskapliga kurserna. Annat har ändrats, 
till exempel är kursutbudet större och en tred-
jedel av studenterna kommer från andra länder. 

Vi samlade några personer med olika roller på 
Cemus kring ett bord på innergården vid institu-
tionen för geovetenskaper. De har hittat hit på 

Det var ett uppvaknande 
att se hur högre utbildning 
kan ske på annat sätt än 
det traditionella.

olika sätt, men gemensamt för dem är att de sökt 
något annat än den traditionella universitetsut-
bildningen.

– Jag hade hört att det var studentdrivet och 
mindre hierarkiskt, en plats där det gick att vara 
engagerad, säger studenten Lovisa Håkansson.

ISAK STODDARD är tillförordnad programdi-
rektör och har varit på Cemus i tio år med oli-
ka uppdrag. Han är ingenjör i grunden och läste 
teknisk fysik. Efter två år på Uppsala universitet 
gick han kursen Den globala ekonomin – miljö, ut-
veckling och globalisering, och mycket föll på plats.

– Det var ett uppvaknande att se hur högre 
utbildning kan ske på annat sätt än det traditio-
nella. Det tog ett tag att förstå att det var stu-
dentlett och jag insåg först efter några månader 
att det var studenter som drev utbildningen.

Isak Stoddard, tf programdirektör.
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Även för lärare och forskare är Cemus en vik-
tig mötesplats. Anneli Ekblom forskar inom mil-
jöhistoria och arkeologi och medverkar i kursen i 
global miljöhistoria.

– Jag drogs till Cemus eftersom discipliner är 
för trånga för det jag vill göra. Jag får inte plats i 
det traditionella systemet.

Att kurserna är studentdrivna och planeras av 
studenter – vad innebär det för undervisningen? 

Anneli: Som student förstod jag inte idén 
med Cemus upplägg men när jag började jobba 
som lärare och sitta i arbetsgrupper förstod jag. 
Pedagogiskt har jag lärt mig så mycket. Som lä-
rare tar man ofta initiativet från studenterna från 
dag ett men här börjar vi från andra hållet, med 
studenterna. Det är ju en vanlig klassrumssitu-
ation här också men studenterna är aktiva och 
vet att det är upp till dem hur bra det blir. Det 
ligger ett ansvar hos studenterna att också ställa 
kritiska frågor.

Lovisa: Precis, och de vi har haft som förelä-
sare har kommit hit under den förutsättningen. 
Det har aldrig varit några problem utan de har 
varit väldigt mottagliga för frågor. Vi har lärt oss 
ett sätt att tänka mer än att bara lära oss fakta. 
Det är ett systemtänk, att betrakta ett problem 

CEMUS (CENTRUM FÖR MILJÖ- 
OCH UTVECKLINGSSTUDIER)

• bildades formellt 1995 som ett studentdrivet, tvärvetenskapligt centrum vid Uppsala 
 universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
• har som mål att bidra till en mer hållbar värld. 
• har sedan tidigt 1990-tal arbetat för tvärvetenskaplig studentledd högre utbildning, men 
 även forskning och samverkansprojekt över ämnesgränserna och över gränserna 
 mellan akademi och samhälle.
• ur kursutbudet: Hållbar utveckling A, 30 hp, Global miljöhistoria, 7.5 hp, Klimatet, energin 
 och det moderna samhället, 7.5 hp, The Global Economy – Environment, Development and 
 Globalisation, 15 hp, Climate Change Leadership in Practice, 30 hp

ur olika synvinklar och hur olika faktorer intera-
gerar med varandra. Vad är kärnproblemet?

Bengt: Man ska inte bara se Cemus som en 
utbildning för de som går på kurserna utan också 
för de hundratals som har jobbat här som ama-
nuenser. De lär sig väldigt mycket när det gäller 
att organisera utbildningsverksamhet i en ganska 
komplicerad värld av olika intressen. 

Bakom varje kurs finns en arbetsgrupp med 
forskare, lärare och studenter. Det är studenter, 
anställda som kursamanuenser, som sätter agen-
dan och kommer med förslagen. Relationen med 
lärarna är god, menar Sanna Gunnarsson.

– Det handlar mycket om samarbete och 
dialog både i klassrummet – mellan studenter, 
amanuenser och föreläsare – men också bakom 
kulisserna i planeringen. 

Hon har inget riktigt svar på frågan om vad 
som har varit mest givande med jobbet som kur-
samanuens.

– Allt har varit roligt! Det är ett otroligt stimu-
lerande arbete och samtidigt väldigt utmanande, 
både att lära sig alla organisatoriska färdigheter 
och att vara med och bygga en röd tråd under 
kursen. Föreläsarna kommer oftast inte in med 
ett tvärvetenskapligt perspektiv utan det skapas 
i rummet.

TVÄRVETENSKAPEN har funnits med sedan 
starten och under åren har Cemus kommit att 
samverka alltmer med det omgivande samhället.

–  Vi tar in icke akademiker som föreläsare – 
såsom kulturarbetare, entreprenörer eller konst-
närer – för att belysa nya perspektiv på frågor. 
Det gör att studenterna också får en relation till 
olika samhällsaktörer under sin utbildning och 
jobba med dem, säger Isak. 

Men hur blir det med forskningsanknytning-
en på ett ställe som drivs av studenter och ger 
fristående kurser? Jo, den finns redan inbyggd i 
Cemus pedagogiska modell och organisation 

FORTS.

Studentdriven
utbildning

Det ligger 
ett ansvar hos 

studenterna att 
också ställa 

kritiska frågor.

Anneli Ekbom, lärare.
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I slutet av augusti anlände Kevin 
Anderson till Uppsala med tåg. 

Resan från Manchester tog 
51 timmar, med tågbyten och 

övernattningar, men det var det 
värt. Som ny professor i klimat
ledarskap vill han leva som han 

lär och inte bidra till onödiga 
utsläpp av koldioxid.

KEVIN ANDERSON är professor i energi 
och klimatförändringar vid University of 
Manchester och biträdande chef vid det in-
ternationellt erkända Tyndall Centre for Cli-
mate Change Research. Han är känd för sitt 
ihärdiga arbete med att göra koldioxidbud-
getar och räkna på hur man kan ställa om 
till acceptabla utsläppsnivåer, i dialog med 
brittiska beslutsfattare och företagsledare. 

Nu har han flyttat till Uppsala och instal-
lerat sig på sitt tjänsterum på Centrum för 
hållbar utveckling, som ny gästprofessor i 
klimatledarskap. 

Vad planerar du att göra på Uppsala 

universitet?

– En av många saker är att möta stu-
dentgrupper och inte bara hålla formella 
föreläsningar utan samverka med dem. När 
det handlar om klimatförändringar har folk i 
min generation, med grått hår eller inget hår, 
misslyckats stort. Så jag tycker vi ska vara öd-
mjuka när vi håller föreläsningar. Vad vi kan 
göra är att förklara hur man inte ska göra och 
hur vi har misslyckats. Där finns viktiga lär-
domar att dra. 

Vad ska du forska om?

– Jag vill utforska nya sätt att hantera kli-
matförändringarna och de kulturskillnader 
som finns mellan Sverige och Storbritannien. 
Jag kommer att tolka Parisavtalet och fråga: 
Vilka minskningar av koldioxidutsläpp krävs 
i Sverige och vilka är konsekvenserna för åt-
gärder och ledarskap inom Uppsala universi-
tet? Med utgångspunkt i detta vill jag disku-
tera med beslutsfattare på olika nivåer, från 
kommunen till regeringen. 

Vad är viktigast att förändra för att nå 

klimatmålen i Parisavtalet?

Vi måste fokusera på alla sektorer, från 
biltransporter och flygtrafik till industrier, bo-
städer och konsumtionsvaror. Det är väldigt 
viktigt att ta hänsyn till utsläpp och hållbar-
hetsfrågor kopplade till import och export. 
Många rika länder i väst har varit motvilliga 
att göra det, eftersom det gör situationen mer 
utmanande. Men om vi menar allvar måste 
vi få en komplett och heltäckande bild av ef-
fekterna.

Klimatmålen i Parisavtalet, att hålla sig 

under en ökning på 2 grader och helst 

under 1,5 grader, är en stor utmaning. 

Behöver vi ändra på mycket?

– Ja, djupgående förändringar är nödvän-
diga för dem av oss som släpper ut mycket 
koldioxid. Vi vet att globalt kommer 50 pro-
cent av utsläppen av koldioxid från bara 10 
procent av befolkningen. Vi flyger, kör stora 
bilar, bor i stora hus och köper många prylar. 
Enkelt uttryckt är varje ton av koldioxid vi 
avger ett ton en fattig person inte kan avge. 

Du kommer från en teknisk bakgrund. 

Kan ny teknologi vara lösningen?

– Ingenjörskonst och teknik kan hjälpa 
samhället att gå över till energisystem utan 
koldioxidutsläpp, men det är inte tillräckligt. 
Vi måste lyssna på lärdomar från samhällsve-
tenskapen om hur vi kan ändra vanor, rutiner 
och beteenden. Detta är en enorm utmaning. 
Vi måste förändra vår livsstil och fortsätta 
med det tills övergången till nya energisys-
tem är klar.  n

Ny klimatprofessor 
på plats

och har stärkts sedan professuren i Climate 
Change Leadership inrättades för två år se-
dan efter en donation av IT-entreprenören 
Niklas Zennström. Tematiken är densamma 
som i den populära Cemuskursen i klimat-
ledarskap.

Den tioåriga professuren har ett annor-
lunda upplägg, eftersom varje professor 
har en tidsbegränsad anställning på ett el-
ler två år. Totalt kommer det alltså att bli 
minst fem professorer. Först ut var Doreen 
Stabinsky, professor i global miljöpolitik. I 
slutet av augusti avlöstes hon av Kevin An-
derson, professor i energi och klimatfrågor.

Vad har klimatprofessuren betytt?
Isak: Vi kommer att få olika fokus med 

varje ny professor och hoppas kunna bygga 
upp en väldigt spännande forskningsmiljö 
kring professuren. På tio år har vi haft en 
grupp världsledande forskare och person-
ligheter här som fått lära känna varandra 
och en unik miljö kring de här frågorna i 
Sverige.

Bengt: Det var länge en diskussion kring 
Cemus om hur forskningsanknytningen 
skulle se ut. Visserligen är forskare med i 
planeringen av kurserna och så kommer det 
gästande lärare hit som forskar, men det är 
bara under en kort tid som de kan inspire-
ra. Så jag tror att det är väldigt naturligt för 
Cemus att åstadkomma mer forskningsan-
knytning med framstående forskare som 
kommer hit under en längre tid. Cemus kan 
backa upp med kurser kring detta, men det 
är inte en profet som sitter livet ut och styr.

DEN UNIKA pedagogiska modellen har 
fått en hel del uppmärksamhet och är fak-
tiskt en bidragande orsak till att de två kli-
matprofessorerna har sökt sig hit. 

– De senaste fem åren har fler börjat job-
ba på liknande sätt, till exempel i Arizona i 
USA, i Finland och i Österrike. Ofta har det 
börjat med en kurs eller seminariemodell 
som ett par studenter drar i, säger Isak.

Anneli ser det som ett uttryck för en 
frustration hos både studenter och forskare, 
över att enbart forskning aldrig är tillräck-
ligt för att rädda världen. Det krävs hand-
ling också.

– Jag upplever att många studenter jag 
träffar är frustrerade och tror att man måste 
välja mellan vetenskap och att faktiskt göra 
saker. Cemus tycker jag på ett väldigt bra 
sätt balanserar det. Man kan faktiskt vara 
vetenskaplig och ändå behålla sin passion 
för saker och ting. Man kan vara aktivist och 
vetenskapsman eller -kvinna samtidigt.  n
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Global demokrati
– en realistisk dröm

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

TEMA KLIMATFRÅGAN

FOLKE TERSMANS bok Tillsammans – en filo-
sofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat 
kom ut 2009. Den väckte en del uppmärksam-
het och inbjudningarna till olika seminarier fort-
sätter att strömma in. 

– När jag skrev boken pratade man mycket 
om den globala uppvärmningen och olika tekno-
logier som skulle användas för att hindra den. Jag 
saknade det samhällsvetenskapliga perspektivet. 
Hur vi lyckas med klimatfrågan beror mycket på 
hur vi tänker om utvecklingen på ett psykolo-
giskt plan, säger Folke Tersman.

Här kan filosofer göra nytta genom att pröva 

Är vi för en demokrati på nationell nivå bör vi också stödja tanken på en global demokrati. Vår tids 
utmaningar kräver bättre institutioner på den globala nivån som kan hjälpa oss att samarbeta för fred 

och effektiva åtgärder i klimatfrågan. Det menar Folke Tersman, professor i praktisk filosofi.

Global demokrati
– en realistisk dröm

Folke Tersman vill göra nytta i klimat debatten 
genom att pröva olika argument och se vilka 
konsekvenser de får.

olika argument och se vilka konsekvenser de får. 
Är vi egoister som bara kan handla oegennyttigt 
med rätt belöning? Eller finns det även en osjälv-
isk gen som kommer till nytta nu, när grunden 
för vår existens står på spel? 

– Filosofer söker precision och kan renodla 
tankekedjor för att se om vi kan tillämpa prin-
ciper och värderingar som vi tidigare haft på nya 
situationer. Klimatfrågan är en sådan situation 
och den behöver nya lösningar. Tror man på de 
argument som leder fram till att vi vill ha demo-
krati på nationell nivå måste man också gå med 
på att de även gäller på en högre, överstatlig nivå. 
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DEN RÖDA TRÅDEN i Swedesds verk-
samhet är utbildning för hållbart lärande 
med fokus på grundläggande strukturer 
och forskning. I praktiken betyder det in-
ternationella och nationella samarbeten för 
att utveckla styrdokument, läroplaner och 
verktyg för samverkan för att hantera kom-
plexa samhällsproblem.

– Konkreta frågor vi arbetar med är till 
exempel hur en lärarutbildning ska designas 
så att den leder till maximal effekt för lä-
rande om utbildning för hållbar utveckling, 
eller hur olika aspekter, som rättvisa, gender 
och klimat, kan vävas ihop i samhällsfrågor 
för att få ett tillräckligt beslutsunderlag, sä-
ger Eva Friman, föreståndare för Swedesd.

FNs globala mål för hållbar utveckling 
innebär ofta en avvägning mellan olika krav, 
till exempel klimat/miljö, rättvisa eller jäm-
likhet. Därför behövs verktyg och metoder 
för att ta fram beslutsunderlag för bästa 
möjliga beslut. Swedesds arbete har bland 
annat lett fram till uppdragsutbildningen 
”Att leda samverkan” för personer som le-
der eller hanterar komplexa samhällspro-
blem.

För att arbeta med utbildning för håll-
bart lärande har Unesco (FNs organisation 
för utbildning, vetenskap och kultur) initie-

Hur lyckas vi med utbildningen 
i hållbar utveckling både för 

enskilda personer och för 
myndigheter, företag och 

organisationer? Det är en 
fråga för Swedesd (Swedish 

International Centre of Educa
tion for Sustainable Develop
ment) vid Uppsala universitet.

rat det internationella samarbetet Global 
Action Programme on Education for Sus-
tainable Development (GAP).  

Swedesd har av regeringen utsetts till 
nationell koordinator för genomförandet 
av programmet i Sverige till och med 2019. 
Ett första steg togs i juli 2016 när Swedesd 
lämnade in ett förslag till regeringen hur 
policyarbetet bör genomföras i Sverige. För-
slaget togs fram i samråd med andra aktörer 
inom området.

 
SWEDESD DELTAR också i det internatio-
nella arbetet med GAP.

– Internationellt arbetar vi bland annat 
med att höja kompetensen inom lärarut-
bildningar. I ett stort Unesco-projekt deltar 
vi för att bygga kapacitet inom lärande för 
hållbar utveckling vid 60 institutioner i söd-
ra Afrika. I Harare, Zimbabwe, är vi med i 
ett projekt om hur GAP ska gå till i södra 
Afrika, säger Eva Friman.

Ett annat exempel är ett forskningssam-
arbete med Rhodes universitet i Sydafrika 
för att utveckla metoder för att effektivt 
kunna utvärdera, bredda, mångfaldiga och 
utöka projekt och utbildningsinsatser inom 
utbildning för hållbar utveckling.  n

ANDERS BERNDT

Utbildning for 
hållbart lärande

17 GLOBALA MÅL

FNs generalförsamling har beslutat om 17 globala mål för hållbar utveckling som siktar högt, till 
exempel att lösa klimatkrisen och utrota fattigdom. En central faktor för att uppnå målen är ut-
bildning och speciellt utbildning för hållbart lärande. De globala målen ska ha uppnåtts år 2030 och 
kallas därför också Agenda 2030.

Kanske är tiden mogen. Efter FN:s kli-
matkonferens i Paris 2015 är frågan återigen 
på den politiska agendan. Klimathotsförne-
kare har ett begränsat inflytande i debatten. 

– I alla fall så länge Donald Trump inte 
kommer till makten. Det viktiga nu är att 
förstå att Parisavtalet bara är början. Vi har 
det mesta framför oss och utvecklingen 
kommer att leda till stora förändringar i 
våra samhällen, säger Folke Tersman.

Hur ska då ett världsparlament se ut och 
styras? Folke Tersmans lösning utgår från 
ett utökat mandat för FN. Kanske med ett 
rådgivande parlament som är demokratiskt 
valt vid sidan av generalförsamlingen. Par-
lamentet kunde sedan successivt få mer att 
bestämma om miljö, fredsbevarande och 
olika rättsprinciper. 

– När parlamenten uppstod i nationssta-
terna hade de väldigt lite att säga till om. 
Men deras rekommendationer blev mer 
och mer en källa till legitimitet för de sty-
randes beslut. Till slut var deras makt oom-
tvistad. 

FÖR ATT OCKSÅ medverka till en mer 
detaljerad plan för global demokrati sitter 
Folke Tersman med i styrelsen för Global 
Challenges Foundation. Där har miljar-
dären och grundaren Laszlo Szombatfalvy 
donerat stora belopp och 15 november 
2016 kommer stiftelsen att utlysa en 
världsomspännande tävling. Uppdraget är 
att komma fram med en lösning på hur en 
global demokratisk styrmodell kan förverk-
ligas. Prissumman kommer att bli enorm, 
någonstans runt en miljon dollar. Förhopp-
ningen är att tongivande personer som Kofi 
Annan ska sitta i juryn.

Folke Tersman ser fram emot att ta del 
av bidragen och hoppas på ett brett enga-
gemang.

– Vi bjuder in institutioner från hela 
världen, men alla kan vara med, en buss-
chaufför i Tibet, en barnmorska i Chile. Alla 
bidrag är välkomna.

I BOKEN räknar författaren med att det 
blir svårt att övertyga människor om att 
ställa om till ett hållbart sätt att leva. Efter 
många samtal med människor på olika före-
läsningar och seminarier har han ändrat sig. 

– Vi är inte så rädda för uppoffringar som 
jag trodde. Många inser att en omställning 
är bättre för vår hälsa, frihet och känsla av 
mening. En sådan gemensam ansträngning 
för våra barn och för vår framtid leder även 
till positiva effekter för oss som individer.  n

Swedesd har lokaler på Campus Gotland.
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T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  J A N E R I K  H E N R I K S S O N,  T T

KORT & GOTT

I februari var du med och startade bloggen 

amerikaanalys.se som kommenterar presi-

dentvalet i USA. Har ni fått mycket respons 

från läsare?

– Det har varierat men kring primärvalen och 
konventen har intresset varit stort. Stora händel-
ser i höst är debatterna och förstås valet i novem-
ber. Vi planerar att fortsätta blogga ända fram till 
installationen den 20 januari.

– Det finns ett par konkurrerande bloggar 
som håller på med samma sak, men vi skiljer ut 
oss genom att vi sätter in dagshändelserna i en 
kontext – vår blogg har en mer akademisk prägel. 

4 FRÅGOR TILL 
ERIK ÅSARD 
… professor emeritus i nordamerikastudier, 
som bloggar om presidentvalet i USA.

vår blogg har en 
mer akademisk prägel

Vi är ingen nyhetsblogg utan vårt fokus är mer 
reflekterande – att kommentera och sätta in det 
som händer i sitt sammanhang.

Vad är det som är speciellt med just det här 

presidentvalet?

– Amerikanska presidentval följer ju samma 
upplägg med val, konvent, tv-debatter och val-
kampanjer. Det som är olikt är att valkandidater-
na är äldre, Hillary Clinton är 68 år och Donald 
Trump är 70 år. De här kandidaterna tillhör de 
äldsta som har ställt upp, tillsammans med Ro-
nald Reagan som var 69 år när han blev president 
1981.

– En annan skillnad är att en av huvudkan-
didaterna, Donald Trump, inte är politiker utan 
affärsman. Hans sätt att driva politisk kampanj 
har vi inte sett prov på i modern tid.

Du är redaktör för boken ”Det blågula 

stjärnbaneret” om svenskarnas stora intres-

se för USA. Hur började det egentligen?

– Intresset grundlades i och med den stora 
emigrationen till USA, då över en miljon svensk-
ar emigrerade mellan 1840 och 1930. Sedan 
kom ett uppsving i samband med andra världs-
kriget. Fram till dess hade Tyskland stark påver-
kan men efter kriget vände vi kollektivt blickarna 
över Atlanten.

– Så det fanns tidigt en resonansbotten i Sve-
rige för amerikansk populärkultur, politik och 
samhällsutveckling. Men vi är ambivalenta, vi har 
ett väldigt intresse och en fascination för USA 
men vi är också skeptiska och kritiska.

Men när det gäller presidentvalet är det väl 

inte bara svenskar som engagerar sig?

– Nej, USA är fortfarande världens mäktigaste 
nation så alla har en anledning att följa utveck-
lingen. Jag tycker att intresset i år är större än nå-
gonsin tidigare och det har nog mycket att göra 
med de sociala medierna men också med Donald 
Trump, vars kandidatur fängslar och bekymrar 
omvärlden på ett sätt som saknar motsvarighet. n
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I ETT NYTT forskningsprojekt ska forskar-
na undersöka genetiska effekter på bland 
annat politiskt beteende. Forskarna Sven 
Oskarsson, lektor vid statsvetenskapliga 
institutionen vid Uppsala universitet och 
David Cesarini, lektor vid Institutet för nä-
ringslivsforskning, har fått forskningsmedel 
för att undersöka hur genetiska markörer är 
relaterade till olika ekonomiska och sociala 
beteenden och attityder. Forskningsfältet 
kallas social genomik. 

– Det här är jättespännande, det ger en 
ny dimension till hur vi fungerar som soci-

GLOBALISERINGEN i världen rullar på 
och behovet av språkkunnighet ökar. Men 
språkutbildningar vid svenska lärosäten är 
ekonomiskt pressade och frågan är hur en 
långsiktig bred språkutbildning ska utfor-
mas.

Det råder enighet om att språkkunnig-
het är centralt för samhället, men den eko-
nomiska verkligheten för språkutbildningar 
vid lärosäten i Sverige ser annorlunda ut. 
Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala 
universitet har därför tagit initiativ till rap-
porten ”Ansvar för en unik resurs” om vill-
kor och förutsättningar för språkutbildning.

– Det som var förvånande för mig när jag 
gjorde rapporten var att Uppsala universitet 
står för så mycket av bredden av språkut-
bildningar i Sverige, säger Björn Melander, 
professor i svenska språket och huvudför-
fattare till rapporten.

Idag ges det nybörjarundervisning i 60 
språk i Sverige, 40 språk ges bara vid ett 
lärosäte. Och av de 40 språken ges 26 ny-
börjarspråk av Uppsala universitet.  n

ÅNGEST OCH RÄDSLOR är vanliga pro-
blem som drabbar många och en vanlig be-
handling är exponeringsterapi. Forskare vid 
Uppsala universitet har i en ny studie visat 
hur man genom att störa återskapandet av 
ett rädslominne kan förbättra effekten av 
exponering och få personer med spindelfo-
bi att bli mindre rädda.

– Det är slående att en så enkel mani-
pulation ger så tydliga effekter på hjärnak-
tiviteten och beteendet, säger Johannes 
Björkstrand, doktorand vid institutionen för 
psykologi.  n

ANVÄNDANDET av elektroniska appa-
rater som skickar ut blått ljus (exempelvis 
mobiltelefoner och läsplattor) under kvälls-
tid har i tidigare forskning visat sig vara 
associerat med sömnproblem. Resultaten 
från en ny studie i neurovetenskap tyder 
på att exponering för ljus under dagen kan 
motverka de negativa effekter som kan 

ala och politiska varelser. Det är små, små 
effekter av tusentals genvariationer där en 
variation knappt påverkar men sammanlagt 
kan variationerna förklara ganska mycket, 
säger Sven Oskarsson.

Genom att skicka ut webbenkäter med 
frågor om politiskt beteende till människor 
vars arvsmassa är kartlagd ska forskarna leta 
efter statistiska samband.

– Det är en mängd små variationer mel-
lan människors arvsmassa som tillsammans 
kan vara en delförklaring till olika politiska 
beteenden, säger Sven Oskarsson.  n

David Cesarini, lektor vid Institutet för näringslivs-
forskning och Sven Oskarsson, lektor i statsveten-
skap vid Uppsala universitet.
FOTO: MONA NORMAN

Hur påverkar genetiska faktorer politiska beteenden?

Ny metod minskar spindelrädsla

FOTO: MATTON

Mycket dagsljus ger bättre nattsömn
uppkomma som en konsekvens av elektro-
nisk ljusexponering under kvällstid. Studien 
av 14 unga män och kvinnor visade att ef-
ter exponering för ljus under dagen hade 
användandet av en läsplatta inställd på full 
ljusstyrka under två timmar ingen effekt på 
sömnen.  n

YOGA, MEDITATION och mindfulness. Så 
vill några stora kvinnotidningar att kvinnor 
ska lösa sina stressrelaterade problem för 
att öka sitt välbefinnande, hitta sin identitet 
och livsstil. Yoga och meditation står för en 
fungerande vardagsandlighet som religion 
inte kan erbjuda. I en ny avhandling i religi-

Recept mot stress i kvinnotidningar
onssociologi analyserar Anneli 
Winell vilken bild som tidningarna 
presenterar när det gäller kvinnors andlig-
het för hälsa och välbefinnande. I sin av-
handling har hon gjort en innehållsanalys av 
fyra årgångar av Amelia Adamos tidningar 
Amelia, Tara och M-magasin.  n

Bräcklig grund 
för språkutbildning
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KORT & GOTT

SÅ GICK DET FÖR DE 
ensamkommande flickorna

Kort innan millennie
skiftet anlände fjorton 

somaliska flickor till 
Sverige. Magdalena 

Bjerneld har mött dem 
både då och nu för att 

se vilka vägar deras liv 
tagit, och återseendet 

bjöd på många intres
santa lärdomar.

ANTALET ENSAMKOMMANDE barn som når 
Sverige må öka men företeelsen är på intet sätt 
ny. Inte heller diskussionen som omger dessa 
barn: Vem bär ansvar för att ta hand om grup-
pen? Vilken vård behöver de? Och hur ska insat-
serna egentligen finansieras? Hittills kan arbetet 
knappast beskrivas som odelat framgångsrikt och 
kanske bottnar en del av problematiken i förhas-
tade frågeställningar?

Kort innan millennieskiftet anlände fjorton 
flickor från krigets Somalia. Så snart de passe-
rat gränsen övergavs de av människosmugglarna 
som följt dem, de flesta helt utan aning om vilket 
liv som väntade i det nya landet. Ett par år senare 
söktes de upp av Magdalena Bjerneld, forskare 
vid Uppsala universitet, som i samband med en 
studie kartlade flickornas tillvaro i Sverige. Då 
bodde några i grupphem, andra hos släktingar, 
någon enstaka i egen lägenhet, alla längtade de 
efter sina mammor. I dag, halvtannat decennium 

T E X T :  M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M AT T O N

senare, har Magdalena Bjerneld på nytt mött de 
somaliska flickorna, denna gång för att ta reda på 
hur deras liv utvecklat sig.

– Återseendet var en på många sätt positiv 
erfarenhet. Alla har etablerat sig i det svenska 
samhället, de har skaffat sig utbildning, arbete 
och familj. De har också anammat den svenska 
kulturen och äter gärna svensk mat, pannkakor 
var en klar favorit, berättar Magdalena Bjerneld.

VARFÖR HAR då just dessa flickor lyckats så väl 
i att bli en del av Sverige och svenskheten? En 
för dem gemensam nämnare är vittnesmålen om 
trygga uppväxter i kärleksfulla familjer i Somalia 
där stor vikt lades vid utbildning. Flickorna för-
enas också i att de – efter faderns död – av sina 
mödrar har valts ut i syskonskaran att få en chans 
i Sverige. Ett val som sannolikt bottnat i att de 
ansågs besitta egenskaper som skulle hjälpa dem 
stå på egna ben i främmande land.

– Visst finns det detaljer som särpräglar dessa 
flickor, men i samtalen framkom också en rad 
aspekter som kan öka vår förståelse för ensam-
kommande barns behov. Bland annat betydelsen 
av att snabbt få möta en person som de kan lita 
på, som delvis kan ersätta modern och som visar 
empati, peppar och bryr sig om. Flera efterlyste 
vad som kan liknas vid en kulturtolk och framför 
allt betonade de att de vill bemötas som individer 
med resurser, inte, som ofta tycks vara fallet, en 
grupp att ta hand om, säger Magdalena Bjerneld.

Studien väcker redan stort intresse bland be-
rörda myndigheter och skolor, och resultaten för-
medlas även direkt till handläggare och lärare vid 
seminarier arrangerade av Uppsala universitet i 
syfte att bidra till bättre mottaganden av ensam-
kommande barn.  n

Magdalena Bjerneld, forskare vid institutionen för 
kvinnors och barns hälsa, internationell mödra- och 
barnhälsovård.
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QUIZMED, ett app-baserat frågesportspel 
liknande Quizkampen, kommer att bli ett 
nytt, men frivilligt, inslag i läkarutbildning-
en vid Uppsala universitet. Tanken är att 
stimulera inlärning av den stora mängd fak-
takunskaper som en läkare behöver ha med 
sig ut i yrket. 

– Vi vill erbjuda studenterna ett roligt 
och engagerande sätt att lära in och fördju-
pa kunskapen om centrala begrepp inom 
medicinen, säger initiativtagaren Ulf Eriks-
son, professor och lärare inom läkarutbild-
ningen.

De senaste årens utveckling av mobilap-
par väckte idén att utveckla ett smart och 
tävlingsinriktat app-baserat frågesportspel. 
Och Programkommittén för läkarutbild-
ningen ställde sig positiv. De kontaktade 

MÄN SOM FÖRLORAT Y-kromosomen i 
en andel av sina blodceller löper större risk 
att drabbas av Alzheimers sjukdom, förut-
om att de också har större risk att dö av an-
dra orsaker, inklusive flera former av cancer. 
Det visar forskare vid Uppsala universitet i 
en ny studie, vars resultat kan leda till ut-
vecklingen av ett enkelt test för att iden-
tifiera dem som riskerar att få Alzheimers 
sjukdom. Förlust av Y-kromosomen i en an-
del av blodcellerna förekommer hos cirka 
20 procent av alla män över 80 års ålder.  n

HUR LÄNGE ett blodprov som används 
för medicinsk forskning har legat lagrat i 
en biobank kan påverka provresultaten lika 
mycket som blodgivarens ålder gör. Det vi-
sar en ny studie från Uppsala universitet, 
som publiceras i den vetenskapliga tidskrif-
ten EBioMedicine. 

Hittills har medicinsk forskning tagit 
hänsyn till ålder, kön och hälsofaktorer för 
den som lämnat provet, men lagringstiden 
är alltså lika viktig.

– Den här upptäckten kommer att för-
ändra hela världens arbetssätt med bio-
banksblod. I all forskning på och i analyser 
av biobanksblod framöver bör man även ta 
hänsyn till det vi har upptäckt, nämligen 
tidsaspekten. Det är helt nytt, säger fors-
karen Stefan Enroth som tillsammans med 

BAKTERIECELLER som växer snabbt hin-
ner inte kopiera hela sitt DNA innan det 
är dags att dela sig på nytt. Det betyder 
att det kan pågå flera kopieringsproces-
ser samtidigt i en cell. Det visar en studie 
som letts av Johan Elf, professor i cell- och 
molekylärbiologi. Resultaten förklarar till 
exempel varför cellstorlekar kan variera 
väldigt mycket även för genetiskt identiska 
bakterier som växer under identiska förhål-
landen. I studien har 10 000-tals individu-
ella e-coli-bakterier undersökts med hjälp 
av specialdesignade mikroskop och egenut-
vecklade bildbehandlingsmetoder.  n

App lanseras i läkarutbildningen
företaget bakom det populära spelet Quiz-
kampen, och där tände man genast på idén. 
Utvecklingen startade och till hösten släpps 
en första betaversion.

– Vi lärare har gjort flera hundra bra 
frågor och svar inom våra expertområden, 
dessutom har våra studenter på termin åtta 
bidragit. Till skillnad från Quizkampen har 
QuizMed även kommentarmöjlighet och 
extra tilläggsinformation som fördjupar 
svaren, säger Ulf Eriksson.

Frågorna är indelade i olika ämnen och 
har olika svårighetsgrad. Ämnena följer 
innehållet i läkarutbildningen, t ex anatomi, 
medicin, psykiatri, cellbiologi, mikrobiolo-
gi. En kategori kallas ”allt”. Man kan tävla 
med andra och avancera i svårighetsgrad. 50 
procent av frågorna kommer att vara ”all-

professor Ulf Gyllensten fått fram de nya 
resultaten.  n

Lagringstid påverkar provresultat

mänintressanta”, 40 procent specifika och 
de sista 10 procenten svåra.  n

Kromosomfel ökar risken för Alzheimers

ILLUSTRATION: JOHAN ELF

Celldelning går 
snabbare än DNA
kopiering
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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

Tack vare sociala medier har det blivit lättare att nå ut 
brett med sin forskning. Samtidigt är det fritt fram för 
påhopp och osaklig kritik. För Lisa Söderström ledde det 
till att ordningsvakter fanns på plats vid hennes 
disputation i klinisk nutrition. 

FRÅGA I FOKUS

Avhandling om kost 
VÄCKTE DISKUSSION
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trädare för olika rörelser kring maten som är väl-
digt aggressiva i sin framtoning och framhåller att 
de traditionella vetenskapsföreträdarna inte vet 
vad de pratar om.

DET HÄR LEDER TILL en osäkerhet inte bara 
bland folk i allmänhet utan också bland politi-
ker som beslutar om forskningssatsningar och 
livsmedelsstrategier. De kanske tvekar att satsa 
pengar på forskning som ifrågasätts, menar Tom-
my Cederholm.

– Det tycker jag är väldigt tragiskt eftersom vi 
har så många indikationer på att det vi äter och 
kosten är det allra viktigaste för folkhälsan. Vårt 
ämne får inte riktigt den uppmärksamhet som 
det borde ha ur ett folkhälsoperspektiv, delvis på 
grund av att det finns aktiva motrörelser bland 
bloggare och i sociala medier.

I själva verket finns idag en vetenskaplig sam-
syn, till exempel om vilken typ av fetter som är 
bra för hälsan. 

– Vi ser i både interventionsstudier och epi-
demiologiska studier att äter man vegetabiliska 
oljor i stället för animaliska fetter så lever man 
längre, har mindre diabetes och mindre fettinlag-
ring i levern. 

Det är denna samlade kunskap som ligger till 
grund för rekommendationerna från till exempel 
Livsmedelsverket och WHO.

– Därmed inte sagt att vi ska slå oss för brös-
tet och säga att vi är färdiga. Det finns så otroligt 
mycket mer som vi behöver veta och förstå kring 
maten, men vi kan inte göra det om vår metod 
och kunskap systematiskt ifrågasätts, säger Tom-
my Cederholm. 

Han framhåller också att de kostrekommen-
dationer som finns bygger på stora studier av tu-
sentals personer och alltså gäller på befolknings-
nivå. Det betyder att kostråd till enskilda alltid 
måste individualiseras, bland annat efter den en-
skilda individens preferenser.  n

Vårt ämne får inte riktigt den uppmärksamhet 
som det borde ha ur ett folkhälsoperspektiv, på 
grund av att det finns en motrörelse på Internet.

– ALLMÄNHETEN var välkommen och vi vil-
le ju föra en vetenskaplig diskussion, men vi var 
rädda för att det skulle bli osakliga påhopp som 
det hade varit både i min arbetsmejl och i sociala 
medier, säger Lisa Söderström, forskare vid Cen-
trum för klinisk forskning i Västerås som nyligen 
disputerade vid Uppsala universitet.

Hennes avhandling handlar om äldre och 
undernäring och det var en av de fyra artiklarna 
som skapade debatt. Den visar att medelålders 
och äldre friska personer som äter en kost med 
hög andel mättat fett har en större risk för under-
näring tio år senare. 

I pressmeddelandet som skickades ut kom-
menterar Lisa Söderström resultaten och säger 
att de är intressanta ”eftersom det är många per-
soner som äter enligt högfettsdieter, exempelvis 
LCHF”.

Det kom många hätska reaktioner från perso-
ner som följer LCHF-dieten och hade missför-
stått vad studien handlade om. 

– Jag har inte studerat äldre som äter LCHF 
utan jag har studerat medelålders och äldre in-
divider i normalbefolkningen. Det försökte jag 
förklara, men det ville de inte ta till sig. Det här 
var forskningsfusk, tyckte de, och samarbete med 
sockerindustrin, vilket var förkastligt. Mina sta-
tistiska analyser ifrågasattes också.

LISA FÖRSÖKTE BEMÖTA kritiken. Först 
skickade hon e-post och uppmanade personer-
na att kontakta henne direkt. När hon inte fick 
något svar ringde hon istället upp för att ta dis-
kussionen och förklara vad hennes forskning gick 
ut på.

– Jag kom fram till att ingen av dem hade läst 
min avhandling eller artikeln utan de hade bara 
läst pressmeddelandet. Det kändes som om de 
här personerna var väldigt inriktade på att för-
kasta vetenskapen och det var svårt att föra en 
diskussion.

Hur gick det då vid disputationen? Jo, det 
blev en lugn tillställning och ordningsvakterna 
behövde inte avvisa någon av besökarna.

– Det var en jättetrevlig vetenskaplig diskus-
sion och ingen av de här personerna dök upp vad 
jag såg i alla fall. Men de var välkomna och det 
sa jag till dem. Det är så lätt att säga osakliga och 
otrevliga saker på internet, som man inte skulle 
säga ansikte mot ansikte. Det hade varit roligt om 
vi kunde haft en vetenskaplig diskussion om det 
här och inte bara påhopp. 

Tommy Cederholm är professor i klinisk nut-
rition och chef för forskningsgruppen i klinisk 
nutrition och metabolism. Han skrev nyligen en 
debattartikel om faran i den osakliga debatten på 
sociala medier, där ett helt forskningsfält kan ifrå-
gasättas av självutnämnda experter.

– Speciellt inom vårt område finns det före-
FOTNOT: Low Carb High Fat (LCHF) är en diet med lågt intag av kolhydrater 
(Low Carb, ”lite kolhydrater”) och högt intag av fett (High Fat, ”mycket fett”).

Lisa Söderström, forskare vid 
Centrum för klinisk forskning i 
Västerås har nyligen disputerat 
vid Uppsala universitet.

Tommy Cederholm, professor i 
klinisk nutrition ser en fara i den 
osakliga debatten i sociala medier.
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VÅR VÄRLD ÄR I VISS MÅN HOLOGRAFISK och svarta hål är en nyckel för 
att förstå hur holografi fungerar. Det är temat för Monica Guicas nydanande 
forskning i teoretisk fysik. Under 2015 fick hon flera stora anslag – nästan 30 
miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet (ERC), Wallenbergstiftelsen 
och Vetenskapsrådet.

– Jag kommer att använda pengarna till att bygga upp en grupp och har 
redan anställt två forskare som ska göra sin postdok här, berättar Monica Guica.

Vi träffas på institutionen för fysik vid Ångströmlaboratoriet, där hon till-
bringar halva sin tid som lärare och forskare. Den andra halvan jobbar hon på 
forskningsinstitutet Nordita i Stockholm, som ska stärka nordiskt samarbete 
inom teoretisk fysik. Nyligen arrangerade hon ett månadslångt program om 
svarta hål som samlade många ledande forskare.

FYSIKER HAR LÄNGE FASCINERATS av svarta hål – en koncentration av 
massa med ett så starkt gravitationsfält att inte ens ljuset kan övervinna gra-
vitationen. Även om det nu finns astrofysiska bevis för att svarta hål existerar, 
är de fortfarande ett svårlöst pussel rent teoretiskt. De visar att den allmänna 
relativitetsteorin och kvantmekaniken, de två bäst testade teorierna i världen, 
är inkompatibla med varandra.

– Svarta hål hjälper oss att förstå holografi, en generell princip som berättar 
att hela världen omkring oss kan kodas på en tvådimensionell yta. Teorin är 
universell, men vår kunskap om hur det fungerar i verkligheten är begränsad. 
Vi vill undersöka svarta hål i kosmos, som stöd för att förstå holografi i vår 
värld. Då kan vi också förstå hur gravitationen i vår värld uppstår som en ho-
logrameffekt från svarta hål, säger Monica Guica. 

HON FÖRKLARAR PEDAGOGISKT, men det kan inte hjälpas: Det är svårt 
att hänga med i svängarna. Tydligt är i alla fall att Monica Guicas forskning 
handlar om några av de mest grundläggande elementen i universum – tyngd-
kraften, tiden och rummet. 

Hon har länge intresserat sig för svarta hål, men började med att studera 
kosmologi på grundnivå vid universitetet i Chicago. Ganska snart kom hon in 
på gravitation och kvantmekanik.

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

FORSKARPROFILEN

Svarta hål fascinerar
Det har varit ett framgångsrikt år för Monica 
Guica, forskare i teoretisk fysik. Från att ha sak
nat egna forskningsanslag leder hon nu ett forsk
ningsprogram med finansiering från flera olika 
håll. Målet är att upptäcka vackra och intressan
ta teorier bakom svarta hål och holografi.
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Svarta hål fascinerar
MONICA GUICA

Titel: Universitetslektor i teoretisk fysik.
Intressen: Jag brukade tycka om att läsa och gå på bio. 
Nuförtiden är det för mycket jobb och för lite organisation, 
men våra studenter brukar organisera biokvällar. Jag bruka-
de tycka om att lära mig språk också… Haha, mitt liv är inte 
särskilt intressant.
Dolda talanger: Inga musikaliska talanger, men har varit 
bra på att dansa.
Senast lästa bok: En historisk bok om hur Nicolae 
Ceausescu kom till makten i Rumänien. Kommunismen var 
väldigt traumatisk för mitt hemland så jag försöker förstå 
det. Särskilt som vi inte studerade den historien i skolan 
och nu kommer studierna.
Gör mig glad: Dansa och prata spanska. Jag har spende-
rat mycket tid i Sydamerika.
Gör mig arg: Många saker men egentligen inget särskilt – 
de dagliga irritationsmomenten. Jag koncentrerar mig på att 
lära mig att hantera dem.
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FORTS.

FORSKARPROFILEN 
Monica Guica

– 70 procent av vårt universum är kosmologiskt konstant vilket är otroligt 
förbryllande. Om man uppskattar dess teoretiska värde, får man ett svar som är 
väldigt mycket större än vi kan mäta. Jag började jobba med det.

Sedan fortsatte hon med forskarutbildning vid Harvarduniversitetet.
– En av mina lärare var Andrew Strominger, som var den första som förkla-

rade entropin (ungefär: maximal oordning) i svarta hål. Jag studerade svarta hål 
och supersymmetrisk teori, det var väldigt rent men inte realistiskt.

Under sin första postdokperiod förklarade Monica Guica entropin hos ett 
realistiskt svart hål.

– Det var trevligt eftersom det var den första studien i sitt slag.
Idag jobbar hon med olika saker, men mest med att förstå dessa realistiska 

svarta hål och kopplingen till holografi.
– Jag har fått mycket vägledning av strängteori. I början sa vi ”Wow, vi har 

kommit på det. Det här är så enkelt, så vackert!” Men sedan märkte vi att det 
var väldigt mycket mer komplicerat än vi hade trott. 

När Monica Guica berättar om sin forskning återkommer hon hela tiden 
till hur vackra olika teorier är. Den skönheten har hon kommit att uppskatta 
mer och mer.

– Jag har alltid undrat vad tyngdkraften är och det är vackert att försöka 
förstå vad tid är i fysiska och matematiska termer. Filosofer har alltid undrat 
över metafysiska frågor som meningen med allt, vad är tiden, när startade uni-
versum? Vi är inte där än, men jag tycker att fysiker har gjort stora framsteg i 
att förstå fundamentala, metafysiska frågor. Men det är fortfarande en lång väg 
kvar. 

HON HAR FLYTTAT MYCKET i sitt liv. Ursprungligen kommer hon från Ru-
mänien men har hunnit med studier och forskning i Chicago, Harvard, Paris 
och Philadelphia innan hon landade i Stockholm och Uppsala för två år sedan. 

Hur har det varit att flytta mellan olika universitet?
– För mig var det en fantastisk möjlighet att studera utomlands, särskilt som 

jag inte behövde betala utan fick ett stipendium. Det var fantastiskt och jag 
mötte människor som var utmärkta mentorer. De lärde mig att älska fysik och 
älska det jag jobbar med.

Än idag har hon många internationella samarbeten.
– Vår forskning handlar mycket om tolkningar så jag behöver hela tiden 

testa mina teorier på andra och få feedback. Därför är det viktigt att resa, knyta 
kontakter och åka på konferenser.

Det råder inget tvivel om att en stor del av hennes liv kretsar kring fysiken. 
När jag frågar hur intresset började, visar det sig att mötet med en duktig lärare 
var avgörande.

– Hon var väldigt rolig och förklarade fysiska fenomen genom att berätta 
historier. Nu när jag själv undervisar förstår jag vilken fantastiskt bra lärare hon 
var. 

I UPPVÄXTENS RUMÄNIEN var olympiader en viktig del av utbildningen. I 
åttonde klass var Monica Guica med i fysikolympiaden. På gymnasiet fortsatte 
hon med den nationella och internationella olympiaden och fick stipendium 
till studier i USA. 

Sedan förra året undervisar hon själv och trivs i rollen som lärare. Just nu 
undervisar hon i gravitation och kosmologi och kan använda sin favoritbok, 
skriven av hennes tidigare lärare professor Sean Carroll.

– Efter den senaste upptäckten av gravitationsvågor, från två svarta hål som 
kolliderade för 1,3 miljarder år sedan, tar jag i år också upp gravitationsvågor. 

Existensen av svarta hål har alltså bevisats, men än finns mycket kvar att 
utforska för Monica Guica och hennes kolleger. 

– Vi har en plan för de närmaste fem åren och förhoppningsvis kommer 
något bra ut ur det. Det poppar upp nya idéer hela tiden och allt jag vill är att 
få göra trevlig fysik. Jag skulle vara väldigt lycklig om jag kom på en teori som 
är intressant och varar länge.  n

Jag skulle vara väldigt lycklig 
om jag kom på en teori som är 

intressant och varar länge.
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KORT & GOTT

Hur föddes idén att låta en hund delta i 

behandlingen?

– Jag arbetade tidigare vid en klinik för 
svårt sjuka barn och lät några av dem träffa 
min utbildade hund Livia. Det visade sig ha 
välgörande inverkan på deras tillstånd och 
jag bestämde mig för att pröva effekten 
vetenskapligt. Nu har jag och doktoranden 
Maria Lindström Nilsson efter två års för-
beredelser påbörjat en studie i vilken vi ska 
mäta vad som sker hos 50 barn vid Akade-
miska barnsjukhuset när de leker med Livia.

Vilka iakttagelser har ni gjort hittills?

– Vi kontrollerar fysiologiska och hor-
monella effekter hos barnen, såsom hjärt-
frekvensvariabilitet, svett och halter av 
väl  befinnandehormoner. Än så länge har 
vi inte tillräckliga resultat för att dra någ-
ra slutsatser, men de iakttagelser vi gjort är 
utan tvekan fascinerande.

Borde föräldrar till sjuka barn överväga 

hundköp?

– Nja, Livia är en exceptionell hund och 
vi har ännu inte evidensbaserade resultat. 
Å andra sidan, varför inte prova? Efter för-
äldrarna är leken det viktigaste ett barn har, 
och djur och barn hör ju ihop.

Vart hoppas ni att studien ska leda?

– Finns det en positiv effekt som vi kan 
bevisa är det fullt rimligt att vårdgivare i 
framtiden erbjuder barn och unga hundte-
rapi parallellt med den redan etablerade lek-
terapin och andra inslag i behandlingen.  n

MAGNUS ALSNE 

Fler ska lära sig neutronspridning 

Lavar omvärderas efter nytt fynd 
Forskare har hittat ännu en svampkompo-
nent i lavar. Hittills har man trott att en 
lav består av en svamp och alger som lever 
i symbios, men nu kan en grupp forskare 
från Uppsala universitet tillsammans med 
forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
SLU, och universitet i Österrike och USA 
visa att det finns ännu en integrerad svamp-
komponent. 

– Det har varit helt fantastiskt att kunna 
vara med och ta fram dessa resultat. Studien 
innebär att det klassiska textboksexemplet 
av en lav som en symbios mellan två spelare 
inte stämmer och måste definieras om, säger 
Hanna Johannesson, professor i systematisk 
biologi vid Uppsala universitet.

I 140 år har lavar beskrivits som en sym-
bios mellan en svamp, vanligen en spor-

säckssvamp, och grönalger eller cyanobakte-
rier. Den svamp som nu har upptäckts är en 
basidiesvamp som ligger i det yttersta lagret 
av lavbålen, barken.  n

brott. Om halvtidsutvärderingen blir positiv 
kommer SSF att satsa 100 miljoner till för 
ytterligare 20 doktorander. ESS är inne i en 
mycket aktiv uppbyggnadsfas med sikte på 
fullskalig drift 2023.  n

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, blir 
föreståndare för den nya satsningen på en forskar-
skola i neutronspridning. 

4 FRÅGOR TILL 
ANN EDNER 
… överläkare vid institutionen för kvinnors 
och barns hälsa, som studerar de fysiologiska 
reaktionerna som uppstår när svårt sjuka barn 
träffar hunden Livia.

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har 
beslutat att anslå 120 miljoner kronor till 
en forskarskola i neutronspridning. Det är 
ett strategiskt samarbete mellan sex svenska 
lärosäten som ska ledas av professor Kris-
tina Edström vid Uppsala universitet (fö-
reståndare) och universitetslektorn Martin 
Månsson vid KTH (forskarstudierektor). 

Genom European Spallation Source 
(ESS) kommer Sverige att bli värd för en av 
de riktigt stora europeiska forskningsanlägg-
ningarna. Här används neutroner som ett 
verktyg för att undersöka funktionella mate-
rial, nya mediciner och ingenjörsvetenskap-
liga produkter. Den nationella forskarskolan 
ska utbilda 20 doktorer inom vetenskapsfält 
där neutronspridning kan skapa genom-

Varglav, Letharia vulpina.  

Fossil i genomlysning
I en ny studie visar en internationell fors-
kargrupp att fossil av den 360 miljoner år 
gamla tetrapoden (”fyrfotingen”) Acantho-
stega kommer från unga djur och inte från 
vuxna som man tidigare antagit. 

De mikroskopiska strukturerna i benen 
hos dessa fossila tetrapoder är nästan perfekt 
bevarade och undersöktes  med  kraftfulla 
synkrotron-röntgenstrålar. På så sätt kunde 
forskarna komma åt mikroskopiska detaljer 
utan att skada dessa unika fossil.

– Liksom ett växande träd får ett ben år-
liga tillväxtringar. Dessa tillväxtringar, vilka 

kan ses både i fossila och levande tetrapoder 
bär information om utvecklingen och ålder 
hos individen, säger studiens huvudförfat-
tare Sophie Sanchez, forskare vid Upp-
sala universitet och ESRF (the European 
Synchrotron Radiation Facility) i Frankrike.

Tetrapodernas flytt upp på land är en av 
de mest radikala förändringar för anpassning 
som skett i ryggradsdjurens historia. Upp-
täckten sprider nytt ljus över artens livscy-
kel och ryggradsdjurens första kliv upp på 
land.  n
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– NÄSTAN ALLA de grundläggande frågorna 
runt konfliktlösning är obesvarade när det gäller 
jihadistkonflikter, säger Isak Svensson, professor i 
freds- och konfliktvetenskap som leder det tvär-
vetenskapliga projektet. 

Han och kollegorna Desirée Nilsson och 
Mimmi Söderberg Kovacs forskar om konflikt-
lösning och vet hur det brukar fungera i konflik-
ter. De vet vilka faktorer som vanligtvis leder till 
förhandlingar och slutligen fredsavtal. Frågan är 
varför det fungerar annorlunda i konflikter som 
involverar jihadistgrupper.  

–  Det handlar både om att se vad det är som 
skiljer ut jihadistkonflikter från andra konflikter 
och att försöka förstå vad det är som gör dem 
svårlösliga, säger Desirée Nilsson. 

De har redan en del hypoteser som ska testas.
– Är det att de inte kan lösa den religiösa 

Vägen till fred i 
jihadistkonflikter

Konflikter med koppling till jihadism anses 
särskilt svårlösliga inom fredsforskningen. 
Vad är det egentligen som krävs för att lösa 
dem? Det är tema för ett nytt internationellt 
forskningsprojekt, som leds från Uppsala 
universitet. 

frågan eller har det att göra med det sätt de är 
organiserade på? Har det att göra med stödet 
från befolkningen och hur det mobiliseras eller 
att man i ökad utsträckning riktar sig till civila 
med hårdföra metoder? Det vet vi inte, säger Isak 
Svensson.

JUST NU PÅGÅR många konflikter med religi-
ösa inslag. År 2014 dog fler människor i väpnade 
konflikter än något tidigare år sedan kalla krigets 
slut. En annan trend är att alltfler konflikter in-
ternationaliseras. Bland de konflikter som är mest 
intensiva är jihadistkonflikterna i majoritet.

– Egentligen har den här typen av konflikter 
inte växt så mycket i antal. Däremot har andra 
typer av konflikter minskat, så proportionellt sett 
har jihadistkonflikterna blivit mer dominerande. 
Det kan bero på att världen har blivit bättre på 

Världen har blivit bättre 
på att hantera konflikter 
generellt, men behöver 
metoder och kunskap för att 
hantera religiöst definierade 
konflikter. Isak Svensson och 
Desirée Nilsson forskar om 
konfliktlösning i jihadist-
konflikter.

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

Tvärvetenskapligt projekt

Projektet ”Fredlig lösning av 
jihadistkonflikter? Religion, 
inbördeskrig och utsikter för 
fred” startade i januari och ska 
pågå i fem år. Projektet finansie-
ras av Riksbankens Jubileums-
fond med 14, 8 miljoner kronor.
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Vägen till fred i 
jihadistkonflikter

Forskningen om 
konfliktlösning har 
växt fram sedan 
1990talet. Nu ska 
insikter från det 
forskningsfältet 
appliceras på jiha
distkonflikterna

att hantera konflikter generellt, men ännu inte ut-
vecklat metoder och kunskap för att hantera re-
ligiöst definierade konflikter, säger Isak Svensson.

I projektet deltar flera religionsvetare, bland 
annat religionssociologen Mark Juergensmeyer, 
som ska göra flera fallstudier inom projektet. 
Professor Ebrahim Mosa vid Notre Dame Uni-
versity i USA ska studera konflikter ur ett isla-
mologiskt perspektiv.

 – Vi som fredsforskare behöver vända oss 
utåt och ta hjälp av exempelvis religionsvetarna. 
Vi har konfliktlösningskompetensen medan de 
bidrar med att belysa andra viktiga perspektiv, 
säger Desirée Nilsson.

FORSKNINGEN OM konfliktlösning har växt 
fram sedan 1990-talet. Nu ska insikter från det 
forskningsfältet appliceras på jihadistkonflikterna. 

– Vi vet till exempel från tidigare forskning att 
meningsfulla medlingsinsatser kan initieras när 
parterna upplever konflikten som väldigt kost-
sam. Men det kan ju vara så att religiöst moti-
verade aktörer uppfattar kostnaden på ett annat 
sätt. Tänker man sig martyrskap så kan det göra 
att man har andra uppfattningar om vilka kostna-
der man är beredd att bära, säger Isak Svensson.

Desirée Nilsson forskar om de olika aktörerna 
i konflikter. Vilka ska inkluderas i ett avtal och 
vilka kan stå utanför utan att freden äventyras? 

– Det finns många konflikter med rebellgrup-
per på motståndarsidan. Ska alla sitta med eller 
kan man nå fram till avtal med färre aktörer? Vi 
kommer att studera den typen av problematik 
och vad det har för konsekvenser för avtalets 
hållbarhet. 

Forskarna ska använda sig av data från Kon-
fliktdataprogrammet som samlar data om väpna-
de konflikter i hela världen. Dessutom ska ett an-
tal fallstudier göras i olika delar av världen. Vilka 
det blir är ännu inte bestämt, men ett intressant 
fredsavtal är det som nåddes 2014 i Filippinerna 
med en jihadistgrupp. 

– Det är faktiskt en av de större framgångar-
na de senaste åren och visar på möjligheterna att 
finna lösningar på konflikter som involverar jiha-
distgrupper, säger Isak Svensson.  n

Isak Svensson och Desirée Nilsson har stora 
kunskaper om konfliktlösning, men samarbetar 
i projektet med religionsvetare för att få större 
förståelse för konflikter med koppling till jihadism.

UNIK KONFLIKTDATABAS

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) samlar data kring pågående våldsamma konflikter sedan 
70-talet. Databasen anses vara en av de mest exakta och väl använda dataresurserna om globala 
väpnade resurser. Dess definitionen av väpnad konflikt har blivit standard för hur konflikter ska 
definieras i systematiska studier.
Med jihadistiska konflikter menas väpnade konflikter med minst 25 stridsrelaterade döda per 
år, som inluderar en rebellgrupp med självdefinierade islamistiska politiska mål.
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Öppna nätkurser
FÖR HELA VÄRLDEN

I höst drar Uppsala universitets första öppna nätkurser, så kallade 
moocar, igång. De tre pilotkurserna ska genomföras i två omgångar 
för att sedan utvärderas. Ett av målen är att lära sig mer om hur 
storskalig digital undervisning fungerar i praktiken.

UTBILDNING

T E X T :  J O S E F I N  S V E N S S O N,  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

I MITTEN AV JULI blev det möjligt att anmäla 
sig till Uppsala universitets första mooc. Kursen 
handlar om antibiotikaresistens och startade i 
början av oktober. Den åtföljs av ytterligare två 
kurser som ges i november där den ena handlar 
om klimatledarskap och den andra om ekono-
miska kriser i ett historiskt perspektiv. 

Begreppet mooc (massive open online cour-
ses) rönte stor uppmärksamhet för några år se-
dan, bland annat efter att 190 000 personer an-
mält sig till en kurs om artificiell intelligens som 
startades av Stanford University. Sedan dess har 
antalet öppna nätkurser fortsatt att öka, även om 
rubrikerna numera inte blir riktigt lika stora.

– Målet med pilotkurserna är bland annat 
att vi vill undersöka vad moocar eventuellt kan 
tillföra den högre utbildningen. De nätbaserade 
kurserna ger oss till exempel tillgång till redskap 
för statistiska analyser som kan ge information 
om hur olika typer av inspelat material fungerar 
på distans, säger Mats Cullhed, pedagogisk ut-
vecklare vid Uppsala universitet. 

MED HÖSTENS KURSER vill man även lyfta 
fram områden där Uppsala universitet står starkt 
och har en hög kompetens. De ses också om en 
del av samverkansuppgiften och kan förhopp-
ningsvis bli en ny internationell kontaktyta. 

– Det är en möjlighet för Uppsala universitet 
att visa upp vad vi kan och kanske kan det också 
leda till att fler studenter upptäcker oss och söker 
sig hit, säger Mats Cullhed. 

Först ut är en kurs om antibiotikaresistens, 
Antibiotic Resistance: the Silent Tsunami (Anti-
biotikaresistens: den tysta tsunamin), som riktar 
sig till en bred grupp studenter.

– Antibiotikaresistens är ett högaktuellt ämne 
som vi tror kan intressera människor med olika 
bakgrund. Många har nog förstått att det är ett 
stort problem. Lösningen ligger i att enskilda 
individer, professionella och beslutsfattare arbe-
tar tillsammans och första steget är att vi har en 
förståelse av hur läget är och vilka åtgärder som 
krävs. Där kan vår mooc fylla en funktion för 
att öka medvetenheten, säger en av kursledarna 
Thomas Tängdén, forskarassistent vid institutio-
nen för medicinska vetenskaper. 

KURSEN RIKTAR SIG till alla som är intresse-
rade och kräver inga förkunskaper. Men även de 
som redan har viss expertkunskap kan ha gläd-
je av kursen eftersom den tar upp många olika 
aspekter av frågan – till exempel vad antibioti-
ka, bakterier och resistens är, konsekvenserna för 
sjukvården  och ekonomiska modeller för inno-
vation av antibiotika. 

– Kursdeltagarna kan välja fritt vilka delar 
man tar del av och det finns en del fördjupnings-
material för de som vill lära sig mer, säger Tho-
mas Tängdén.

Kursen innehåller interaktiva moment och 
diskussionsforum med deltagarna. En utmaning 
har varit att inte ha en tydlig bild av vilka eller 
hur många som kommer att gå moocen – och 
om kursen ligger på rätt nivå.

– Eftersom det inte delas ut några högskole-
poäng eller liknande gäller det att behålla intres-
set hos deltagarna för att de ska stanna kvar hela 
vägen. Vi konkurrerar med allt annat som finns 
på internet och TV i form av nyheter, dokumen-
tärer, filmer och spel, säger Thomas Tängdén.

Utvecklingen av moocar har inte enbart väl-

Mats Cullhed, pedagogisk utvecklare, 
tror att de öppna nätkurserna kan 

fylla flera olika funktioner.

De nya kurserna vänder sig till 
studenter över hela världen.
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TRE KURSER: 

Antibiotic Resistance: the Silent Tsunami
Handlar om:  Antibiotikaresistens, en global hälsokris. Kursen ger verktyg att förstå hur anti-
biotikaresistens utvecklas samt hur den bäst kan hanteras, kontrolleras och förhindras på både 
samhälls- och individnivå.
Kursstart: 3 oktober 2016.

Climate Change Leadership
Handlar om: Ledarskap kopplat till klimatförändringarna. Vilken typ av kunskap och vilka 
färdigheter krävs? Kursen tar upp nya arenor för klimatåtgärder från internationell till lokal nivå. 
Tvärvetenskapligt upplägg med forskare från olika ämnesområden.
Kursstart: 7 november 2016.

Understanding Financial Crisis: Business Cycles and Policy 
Handlar om: Ekonomiska kriser, som ofta har allvarliga konsekvenser, men också kan ses som 
en viktig del av en framväxande ekonomi. Kursen tar upp betydelsen av finansiella kriser, deras 
historia och hur de kan tolkas.
Kursstart: senare i höst

Moocar
• Akronymen MOOC (massive open online course) som benämning för öppna nätbaserade 
 kurser började användas i USA och har spritts över hela världen. Terminologin är dock ännu 
 inte vedertagen och uttrycken MOOCs, moocar samt öppna nätbaserade kurser används 
 ofta synonymt.
• Kurserna ger inga akademiska poäng och är öppna för alla intresserade.

Anmälan sker via den externa plattformen Future Learn: www.futurelearn.com

komnats med öppna armar i universitetsvärlden.
– Den starkaste kritiken har ofta kommit från 

lärare som jobbat med att utveckla distanskur-
sernas pedagogik under de senaste 15 åren. De 
tycker ibland att mycket som de stridit för har 
försvunnit när man plötsligt lägger upp kurser 
som i stort sett sköts automatiskt. 

Det har alltså funnits en tvekan om kvaliteten 
och det pedagogiska värdet i den här typen av 
kurser och samtidigt har man  oroats över att de 
kan slå ut traditionella universitetsutbildningar, 
säger Mats Cullhed.

En annan del av kritiken handlar om jämlik-
het. 

– Farhågor har rests om att de som inte har 
råd att skicka sina barn till dyra universitet hän-
visas till moocar och förväntas vara nöjda med 
det, vilket kan befästa och permanenta orättvisor, 
säger Mats Cullhed.

Han tycker själv att debatten i många fall är 
alltför polariserad och betonar att öppna nätkur-
ser bara har funnits i några år.

– Det här är fortfarande ett fenomen som är 
väldigt nytt. Man måste ge det tid att hitta sin 
nisch. Moocar kan fylla flera funktioner men är 
redan ett fantastiskt folkbildningsbibliotek som 
kan stimulera intresse och leda till att fler fördju-
par sig i högre studier.  n

Uppsala universitet kan ta emot långt fler studenter än vad som ryms i universitetshusets förhall.
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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

För att samordna 
Uppsala universitets 

olika aktiviteter rela
terade till nyanlända 

och integration utsågs i 
våras professor Elisabet 
Nihlfors till samordnare. 
Tillsammans med Anna 
Sjöström vid uppdrags

utbildningen ska hon 
tydliggöra universite
tets verksamhet inom 

området och analysera 
framtida behov.

SAMVERKAN

– VÅRT JOBB ÄR SAMORDNA universitetets 
olika insatser inom området. Vi fångar också upp 
behov, dels från nyanlända där vi kan bidra med 
bland annat utbildning och validering av kompe-
tens, men också från yrkesverksamma där de kan 
få utbildning i att hantera nya situationer, berät-
tar Anna Sjöström, biträdande avdelningschef för 
uppdragsutbildningen vid Uppsala universitet.

Förutom att synliggöra det universitetet redan 
gör i form av forskning och utbildning handlar 
uppdraget också om att tänka framåt och analy-
sera på vilket sätt universitetet kan bidra i sin roll 
som en stor arbetsgivare i regionen.

– Vi kanske behöver göra något annat eller på 
ett annorlunda sätt? Kanske är det nya forskar-
konstellationer vi ska uppmuntra? Vi behöver 
alla titta igenom våra kursplaner och analysera 
om vi verkligen gör det som behövs för att utbil-
da studenterna för ett nytt samhällsklimat, säger 
Elisabet Nihlfors.

Ett konkret exempel på universitetets enga-

gemang är de praktikplatser man erbjuder nyan-
lända. Regeringen gav i våras statliga myndighe-
ter i uppdrag att under 2016-2018 tillhandahålla 
praktikplatser för nyanlända arbetssökande. Det 
handlar om nyanlända som har uppehållstill-
stånd och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

– Vi ska kunna erbjuda omkring 30 platser 
per år och har redan nu överlämnat 23 platser 
till Arbetsförmedlingen som ansvarar för match-
ningsprocessen. Alla platser är dock inte tillsatta 
ännu, men vi ser fram emot en effektivisering av 
matchningsprocessen under hösten. Den första 
praktikanten inom ramen för det här program-
met började den 1 september, säger Hooshang 
Bazrafshan, likavillkorsspecialist och samordnare 
för praktikprogrammet.

Han räknar med att ytterligare tio platser ska 
kunna erbjudas under hösten.

– Vår ambition är att Uppsala universitet ska 
vara en av de bästa myndigheterna i det här arbe-
tet, säger Hooshang Bazrafshan.  n

NYANLÄNDA
ERBJUDS PRAKTIK

Anna Sjöströms och Elisabet 
Nihlfors arbete som samord-
nare handlar till stor del om 

att erbjuda en kontaktyta och 
samordna universitetets olika 

aktiviteter kring nyanlända.
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Utbyte med byggforetag
UPPSALA UNIVERSITET och byggföreta-
get NCC har tecknat en överenskommelse 
om utökad samverkan inom bland annat 
energi, bygg- och komponentteknik. 

Med gemensamma aktiviteter vill man 
på sikt underlätta rekryteringen av välutbil-
dade ingenjörer och bidra till forskningen 
kring befintlig och framtida teknik. Exem-
pel på aktiviteter är gemensam forskning, 
studentprojekt, praktikplatser och exa-
mensarbeten. 

Energi, bygg- och komponentteknik är 
naturliga områden för samverkan men ett 
antal workshops planeras också för att hitta 
fler områden att samverka kring – inom an-
dra teknikområden men också humaniora 
och samhällsvetenskap.  

– Samverkan mellan universitet och 
näringsliv skapar ömsesidig nytta och vi 
ser fram emot ett närmare samarbete med 
NCC. Genom överenskommelsen kan Upp -
sala universitet få ta del av viktig kompetens 
inom byggbranschen samtidigt som NCC 
får kontakt med våra duktiga studenter och 
med världsledande forskare inom flera olika 
kunskapsområden, säger Uppsala universi-
tets rektor Eva Åkesson. 

Samarbetsavtalet utgår från årliga aktivi-

tetsplaner och en första plan finns framta-
gen för 2016. Från och med nästa år kom-
mer också ett NCC-stipendium instiftas 
som särskilt ska belöna insatser som driver 
byggutvecklingen framåt.

– För NCC är samarbetet med Uppsala 

Partnerskap 
med kommunen
UPPSALA KOMMUN och Uppsala univer-
sitet fördjupar sitt samarbete och har inlett 
ett strategiskt partnerskap. Syftet är att ut-
veckla de goda relationerna för kunskaps-
utveckling och kunskapsuppbyggnad. Sam-
verkan ska vara till nytta för såväl Uppsala 
kommuns verksamhet som för forskning 
och utbildning vid Uppsala universitet.
– Kommunen är en viktig samarbetspartner 
på väldigt många plan: inom utbildning, 
forskning, kultur och mycket annat, säger 
rektor Eva Åkesson.

Under perioden 2016–2018 finns det tre 
fokusområden för samverkan:
• Kompetensförsörjning och kompetens-

utveckling
• Hållbar samhällsutveckling och infra-

struktur
• Näringsliv och arbetsliv

FYRA ELITIDROTTANDE studenter vid 
Uppsala universitet har fått ett alldeles ny-
inrättat stipendium.
Lina Sjöberg, heltidsstuderande på jurist-
programmet termin 4 och aktiv inom gym-
nastikgrenarna trampolin och DMT i Upp-
sala Gymnastikförening.
Johanna Heldin, heltidsstuderande på 
läkarprogrammet sedan HT-13 och aktiv 
inom curling i IK Fyris Curling. 
Karl Larsson, heltidsstuderande på civil-
ingenjörsprogrammet i energisystem sedan 
HT-13 och aktiv inom fotboll i IK Sirius. 
Rassmus Andersson, heltidsstuderande 
på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik 
sedan höstterminen 2011 och aktiv inom 
orientering i OK Linné. 

Uppsala universitet arbetar för att vara 
ett idrottvänligt universitet och i samband 
med att rutiner för elitidrottande studenter 
togs fram 2015 inrättades ett stipendiepro-

gram. Fyra elitidrottande studenter tilldelas 
varje år mellan 2016 och 2018 ett stipendi-
um på 25 000 kronor.  n

Stipendium till unga idrottare

universitet ett strategiskt viktigt initiativ för 
att utveckla och stärka vår egen organisation 
samtidigt som vi gör det möjligt för studen-
ter att få en tydligare koppling till närings-
livet redan under studietiden, säger Svante 
Hagman, chef för NCC Infrastructure.  n

FO
TO

: T
O

R
BJ

Ö
R

N
 G

O
Z

Z
I



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

Elever hjälper forskare 
kartlägga brunt vatten

Just nu är forskare vid Uppsala 
universitet upptagna med att ana 

lysera vattenprover som skickats in av 
närmare 5 000 högstadieelever. 

– Förhoppningsvis får vi större känne
dom om möjliga hot mot Sveriges och 

världens sötvattenresurser, säger 
professor Gesa Weyhenmeyer.

RUNTOM I LANDET har 240 högstadieklasser 
inlett höstterminen med att samla in vatten från 
sjöar och vattendrag inom forskningsprojektet 
Brunt vatten. I projektet ingår att mäta ytvatt-
nets temperatur och pH-värde samt analysera 
om det finns ett samband mellan vattnets färg 
och bottenfauna. 

Gesa Weyhenmeyer, professor i limnologi, le-
der projektet. 

– I en tidigare internationell studie har man 
kartlagt vattenfärg över hela globen. Där visade 
det sig att världens vatten blivit allt brunare vil-
ket bland annat får konsekvenser för kvaliteten 
på dricksvattnet. Sen visade det sig också att 
sjöarna här i Sverige värms upp väldigt snabbt. 

T E X T :  A N N E L I  B J Ö R K M A N  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T
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Gesa Weyhenmeyer, professor i limnologi, vill 
involvera skolelever i forskningen.

– Jag anmälde mina elever för att jag tycker 
att det är viktigt att fokusera på vatten och att 
uppmärksamma eleverna på hur det ser ut med 
våra vattenresurser. I och med att vi här i Kal-
mar län har vattenbrist och hade det under hela 
sommaren så var denna undersökning väldigt 
passande. 

PÅ LIMNOLOGISKA AVDELNINGEN jämför 
Gesa Weyhenmeyer elevernas inrapporterade 
data med tidigare mätningar och modellerade 
data på svenska vatten. I de fall hon upptäcker 
intressanta eller avstickande värden bland elev-
ernas data kommer hon att åka tillbaka till prov-
tagningsplatsen.

– Vad som skulle vara väldigt speciellt är om 
vattnet är väldigt brunt. Jag har ju cirka 150 000 
vattenprover från hela Sverige sedan tidigare att 
jämföra med. Kanske får vi in provrör där man 
hittar något som vi hittills inte har sett. 

I såfall tas nya prover på bland annat avdel-
ningen för analytisk kemi vid Uppsala universitet. 

– En av frågorna blir om det här vattenprovet 
är normalt. Finns det även på andra ställen på 
jorden eller går vi i någon helt ny riktning? säger 
Gesa Weyhenmeyer.

– Vad jag också önskar är att involvera elever 
och få dem att bli medvetna om vad det bruna 
betyder, att det är nödvändigt att vi är måna om 
vårt vatten. Sådana enkla grejer som att 50 pro-
cent av dricksvattnet faktiskt tas från ytvatten och 
att det krävs en hel del för att vi ska kunna dricka 
det ur kranen – sådant känns det mycket angelä-
get att alla i vårt samhälle får kännedom om.  n

Det här ger ju en koppling 
mellan grundskolan och 
forskningen. 

Därför fick jag en idé om att involvera samhället 
för att ta reda på mer om tillståndet i våra vatten.

Eleverna har utrustats med experimentkit 
som bland annat innehåller termometer, vatten-
lod, provrör, plasttråg för att samla in vatten och 
bottenfauna samt lackmuspapper för att mäta 
vattnets pH-värde. Dessutom har lärarna fått en 
lärarhandledning som visar hur de kan förankra 
projektet i olika ämnen eller använda det i fristå-
ende laborationer. 

Anna Magnusson är lärare i NO på Vasasko-
lan i Hedemora. Hennes åttondeklass är en av 
fem klasser på skolan som deltar i forskningspro-
jektet.

– Vi har gjort det här till ett lite större arbets-
område där vi samtidigt läser om vatten i kemin. 
Det passar bra att inom läroplanen låta eleverna 
göra undersökningar av vatten samtidigt som de 
studerar ämnet.

Ett av vattendragen de tagit prover från är 
sjön Hovran som flyter ihop med Dalälven. 

– Eleverna tycker det är spännande för de får 
göra något som är på riktigt. Det här ger ju en 
koppling mellan grundskolan och forskningen. 
Sen hoppas man ju på att det leder till ett ökat 
intresse för naturvetenskap hos eleverna.

För Eva-Lotta Kvick, matte och NO-lärare på 
Valhallaskolan i Oskarshamn, blev projektet ett 
tillfälle att ta upp en lokal angelägenhet. 

BRUNT VATTEN

• Forskningen om vattenkvalitetsförändringar sker inom ramen för det internationella nätverket 
GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network). Särskilt intressant är mängden organiskt 
kol i vatten, vilket orsakar vattnets bruna färg. Uppsala universitet har därför startat kampanjen 
Brunt vatten, där forskarna rapporterar in svensk data till forskningsdatabasen.

• En global studie har visat att Fräcksjön i Västergötland är den sjö som förändrats snabbast under 
de senaste 20 åren, jämfört med nästan 300 andra sjöar fördelade över jorden. Där blir vattnet 
både brunare och varmare, och det i en högre takt än temperaturökningen på land. 

• En kortare säsong med istäckt och brunare vatten anses förklara den snabba uppvärmningen av 
sjön. Studiens resultat gör det särskilt intressant att göra en kartläggning av just Sveriges vatten 
eftersom en så stor del som hälften av Sveriges befolkning får sitt vatten från sjöar och vatten-
drag är det här forskning som berör samhället i stort.

• I slutet av kampanjen kommer forskarna återkoppla till eleverna och då kan de förhoppningsvis 
 se vad som utgör framtida hot mot Sveriges och världens sötvattenresurser.
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INNOVATION

Forskarna Anders Persson, Greger 
Thornell och Martin Berglund ligger 
bakom den nya detektorn. En affarsresa med 

BÖRJAN I RYMDEN
Forskare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala har utvecklat en helt ny typ av 
detektor som kan användas för att upptäcka extremt små mängder av olika 
gaser i luften. Att spåra giftgaser, upptäcka sprängämnen inom säkerhets
branschen, analysera utandningsluft och mäta växthusgaser är exempel på 
vad detektorn kan användas till.

DET FINNS MÅNGA användningsområden, men 
det var rymden forskarna hade i åtanke när de fick 
idén till den nya detektorn.

– Att ta reda på om det finns liv på andra 
planeter lockar verkligen, men det är vi ju inte 
ensamma om att vilja undersöka. Ett sätt att göra 
det är att försöka spåra isotoper och eventuella 
isotopförskjutningar som ett tecken på liv, be-
rättar Anders Persson, forskare vid Uppsala uni-
versitet och Ångström rymdtekniskt centrum, 
som tillsammans med forskarkollegorna Greger 

Thornell och Martin Berglund ligger bakom den 
nya detektorn.

– På planeten Mars finns idag en strövare för-
sedd med en liknande detektor, berättar Anders 
Persson, men den är betydligt större och ömtåli-
gare. Med den nya mikroteknik vi utvecklat skul-
le den kunna göras betydligt mindre. 

Tekniken är robustare och väger bara en bråk-
del så mycket utan att tumma på mätningarnas 
kvalitet. Att kunna analysera betydligt mindre 
testmängder än vad som är möjligt idag är en 

T E X T :  S U S A N N A  E R I K S S O N  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T
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annan viktig konkurrensfördel. För Anders 
Persson och hans kollegor handlar det nu 
om att testa systemets unika egenskaper, det 
som skiljer detektorn från befintliga instru-
ment, och visa marknaden på fördelarna.

– Applikationerna är väldigt många och 
allt är egentligen intressant att testa, men vi 
måste börja någonstans och nu har vi valt 
några tillämpningar som vi börjar med, be-
rättar Anders Persson.

En av tillämpningarna är inom miljö-
vetenskap där det finns ett stort behov av 
att kunna analysera mycket små mängder 
växthusgaser. Den nya tekniken gör det 
möjligt att göra fler och noggrannare mät-
ningar för att bättre förstå växthusgasernas 
kretslopp i naturen, och på så sätt förutspå 

konsekvenserna av klimatförändringarna.
Många miljöforskare har dessutom lik-

nande krav på sin utrustning som rymd-
forskare, exempelvis att den ska kunna 
användas i krävande miljöer i månader i 
sträck utan någon tillsyn och ändå levere-
ra tillförlitliga resultat. Här kan en detektor 
utvecklad för rymden ha en konkurrensför-
del, menar Anders Persson. 

– Som forskare är man van att beskriva 
problem och begränsningar och gräva ned 
sig i det. Men för att kommersialisera forsk-
ning krävs ett helt annat synsätt, då måste 
man tänka tvärtom: Vad är det som är så 
bra och hur tar vi det vidare? Utan stöd från 
UU Innovation hade vi aldrig kommit dit vi 
är idag, säger Anders Persson.  n

Tekniken är robust och väger bara en bråkdel så mycket som liknande detektorer, utan att tumma på 
mätningarnas kvalitet.

ETT NYTT PAPPERSFILTER kan rena vat-
ten från virus. Därmed blir det lättare att 
minska smittspridningen och få tillgång till 
rent dricksvatten över hela världen. 

Det så kallade tusenbladsfiltret är fram-
ställt av forskare inom nanoteknologi vid 
Uppsala universitet. Det består av cellulo-
sa-nanofibrer och har en unik skiktad inre 
struktur som liknar det franska smördegs-
bakelsen mille-feuille (sv. tusenblad).

– Med en råvara från naturen och enkla 
produktionsmetoder, tror vi att vårt filter-
papper kan bli en prisvärd lösning inom 
vattenreningen och hjälpa till att rädda liv. 
Vårt mål är att utveckla ett filterpapper som 
tar bort även de tuffaste virus från vatten 
lika lätt som man brygger kaffe, säger Albert 
Mihranyan, professor i nanoteknologi.

Idag är det vanligt att rena vatten med 
kemiska desinfektionsmedel som till exem-
pel klor. Att istället använda filtrering är en 
robust och energieffektiv metod eftersom 
den tar bort skadliga mikroorganismer från 
vattnet i stället för att inaktivera dem.  n

HJÄRNÄPPLET, Uppsala universitets pris 
för framgångsrik kunskapsöverföring, tillde-
las i år Maria Strømme, professor i nanot-
eknologi. Hon får det för sitt breda enga-
gemang i att nyttiggöra och kommunicera 
forskning.

Maria Strømme utnämndes till professor 
i nanoteknologi år 2004 och har sedan dess 
byggt upp en forskargrupp på 35 personer.

Som innovatör och entreprenör har hon 
samverkat med företag för att bland annat 
utveckla nya typer av batterier och material 
baserat på cellulosa från alger. Tillsammans 
med forskarkollegor och erfarna industri-
alister har hon också grundat företaget 
Disruptive Materials baserat på det unika 
högabsorberande materialet Upsalite som 
tagits fram inom hennes forskargrupp.  n

Pappersfiltret 
som renar vatten

Hjärnäpplet till 
Maria Strømme
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Mårten Winge, vd på Medical 
Vision, möter Erik Gullberg, 
forskare i mikrobiologi, 
i Uppsala Science Park.

Näringslivsprofiler 
lotsar unga forskare

– Sverige kan bli ännu bättre på att fånga upp möjlig
heterna inom akademin, konstaterar Mårten Winge, 

vd på Medical Vision och en av tio mentorer som inom 
ramarna för projektet Mentor4Research hjälper unga 

forskare att ta sina innovationer ut på marknaden.

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



 35

– AKADEMIKER är bra på att vara akademiska, 
men för forskare som vill ta sina innovationer ut 
på marknaden väntar en helt ny värld. Att ta sig 
förbi alla fallgropar kräver drivkraft, intresse, vil-
ja och en öppenhet att lära sig. Har man det är 
Mentor4Research ett mycket viktigt stöd när det 
börjar bli dags att ta steget!

Mårten Winge, vd på Medical Vision, är på 
besök i Uppsala Science Park. På schemat står ett 
möte med Erik Gullberg, forskare i mikrobiologi. 
Tillsammans utgör de ett av tio team inom Men-
tor4Research vid Uppsala universitet, program-
met där unga forskare med hjälp av näringslivsin-
riktade mentorer breddar nätverk och lär sig om 
kommersialisering.

Mentor4Research övergick nyligen till lokala 
program efter tio år i Ingenjörsvetenskapsakade-
miens (IVA:s) nationella regi. Uppsala universi-
tet blev som första lärosäte i landet partner och 
i mars kallade UU Innovation – universitetets 
enhet för innovationsstöd – de utvalda forskarna 
och deras handplockade mentorer till ett första 
möte.

– Möjligheten att vidga sina referensramar 
och att se vilka möjligheter till nyttiggörande 

den egna forskningen kan erbjuda är oerhört 
uppskattad. Under åren med IVA blev antalet 
deltagare från Uppsala allt fler och intresset fort-
sätter att växa, så vi är mycket glada över att kun-
na driva programmet vidare, säger Moa Fransson, 
affärsrådgivare vid UU Innovation.

HALVVÄGS GENOM programmet har Erik 
Gullberg och Mårten Winge tagit ut en tydlig 
riktning för sitt arbete, men för Erik var vägen hit 
inte helt rak. Hans innovation – en effektiv me-
tod att mäta antibiotika i prover och ett möjligt 
vapen i kampen mot antibiotikaresistens – upp-
stod ur nyfikenhet och grundforskning. Insikten 
om dess kommersiella potential kom först med 
tiden och i samtal med Dan I. Andersson, profes-
sor i me dicinsk bakteriologi.

– Vi kontaktade UU Innovation och jag är 
oerhört imponerad över det mottagande och 
stöd vi mött. Vi har fått mängder av ovärderliga 
råd och idag är mitt mål att starta ett bolag där 
jag kan ägna mig på heltid åt att utveckla vår idé 
på ett sätt som bidrar till bättre vård och behand-
lingar, säger Erik Gullberg.

Mårten Winges mångåriga erfarenhet av kom-
mersialisering inom Life Science och stora inter-
nationella nätverk gör honom till en efterfrågad 
resurs inom Mentor4Research. I år deltar han för 
tredje gången, de båda tidigare adepterna starta-
de egna bolag men, betonar Mårten, processen 
följer inga färdiga kartor.

– Självklart finns vissa mönster, men varje nytt 
projekt rymmer nya utmaningar. Som mentor är 
det mitt ansvar att aktivera externa kontakter för 
exempelvis rådgivning och finansiering. Samti-
digt får jag inte bli en magister som berättar hur 
det ska vara, men Erik är motiverad, vill lära sig 
det som krävs och är säker i processen, vilket ger 
mig en tacksam roll, konstaterar Mårten Winge.

I DECEMBER GÅR ÅRETS upplaga av Mentor-
4Research i mål. Oavsett om Erik Gullberg tar 
steget till näringslivet den här gången eller senare 
i karriären är han nöjd med avkastningen på den 
tid han investerat.

– Ingen av de akademiska utbildningar jag gått 
har berört hur man kommersialiserar sin forsk-
ning, och det är verkligen ingen enkel process så 
jag rekommenderar gärna forskare med resultat 
som de vill ta vidare att söka till programmet.

Även Mårten Winge tycker att Mentor4Rese-
arch fyller ett viktigt behov.

– Sverige kan bli ännu bättre på att fånga upp 
möjligheterna inom akademin, och Uppsala hör, 
bland annat inom Life Science, till landets främ-
sta miljöer för att knyta band mellan universitet 
och näringsliv. Men ingenting kommer av sig 
självt, och därför är både UU Innovation och 
Mentor4Research absolut nödvändigt!  n

Ingen av de 
akademiska 
utbildningar 
jag gått har 
berört hur man 
kommersialiserar 
sin forskning, och 
det är verkligen 
ingen enkel 
process …
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ALUMN

Trita Parsi vårdar alla sina tre kulturella 
identiteter: den iranska, den svenska och 
den amerikanska. Mitt i den politiska 

HETLUFTEN
Den politiska rådgivaren och Iranexperten Trita 

Parsi har gjort en spännande resa både yrkesmässigt 
och privat – från Iran till Uppsala och vidare till Vita 
Huset. Studierna i Uppsala lade grunden för en inter

nationell karriär och idag är han lika mycket svensk 
som iranier och amerikan.

TRITA PARSI kom till Uppsala som fyraåring 
tillsammans med sin familj, på flykt från shahens 
Iran. Hans pappa var professor i antropologi och 
fick en gästprofessur vid Uppsala universitet. 
Kort därefter bröt revolutionen ut i Iran och fa-
miljen blev kvar. 

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

De bodde i invandrartäta Gottsunda, och trots 
att de mötte många välvilliga svenskar kände Trita 
att han inte riktigt passade in. Under uppväxten 
blev därför den iranska identiteten alltmer viktig. 
Och kampen för demokrati i Iran, som präglat 
föräldrarnas liv, engagerade även Trita Parsi.

Årets alumn 
Trita Parsi
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Tillsammans med några vänner grundade han 
NIAC, som förespråkar samarbete och dialog 
mellan Iran och USA. På kort tid blev de väldigt 
inflytelserika.

– Vi hade expertisen och var en av få som vå-
gade gå ut på CNN och kritisera Busch väldigt 
hårt 2005 och 2006, när USA ville stoppa Irans 
kärntekniska program via militära medel. Vi kun-
de lägga fram fakta att man från amerikanskt håll 
hade gjort allt för att undvika diplomati och ta 
det här till en militär konflikt.

– När det politiska klimatet förändrades var vi 
bland de första att säga ”det finns en diplomatisk 
lösning”. I USA var det väldigt kontroversiellt 
men vi kunde visa att vi hade rätt när Obama 
blev president och det fanns en politisk vilja att 
investera i diplomati. 

DE SENASTE ÅREN har varit intensiva, inte 
bara på jobbet. Han har också kommit att rota sig 
i sitt nya hemland USA och fått tre barn med sin 
svensk-marockanska fru. Sedan han blev pappa 
har han försökt att vårda alla sina tre kulturel-
la identiteter: den iranska, den svenska och den 
amerikanska. Han sjunger ”små grodorna” med 
barnen på midsommar, firar iranska nyåret och 
amerikansk thanksgiving.

– Ett konstant tillstånd av förvirring, säger han 
med ett skratt. Det blev till exempel en krock när 
vi tittade på OS och en iranska mötte en skånsk 
tjej i taekwondo. Min mellanson undrade vilket 
land han skulle heja på. Jag sa att han fick välja 
själv.  n

Den drivkraften har tagit honom hela vägen 
till Washington. Idag är han politisk rådgivare, 
med expertkunskaper om Iran, och jobbar nära 
politiker som Barack Obama och Hillary Clinton 
i Washington. Som grundare av organisationen 
NIAC (Nationella iransk-amerikanska rådet) har 
han fått mycket uppmärksamhet.

ETT VIKTIGT STOPP på vägen var studier-
na vid Uppsala universitet, där Trita Parsi läste 
samhällsvetenskap på pol mag-programmet på 
90-talet. Det var nära att han inte kom in, efter-
som programmet var så populärt.

– Jag kommer inte ihåg vad jag hade för betyg 
men det året hoppade antagningssiffrorna upp 
ganska markant. Jag fick kämpa jättehårt och 
hamnade på väntelistan. Så det var en dramatisk 
start.

Väl antagen fick han lära sig mycket som han 
sedan haft nytta av.

– Styrkan i programmet var att det var så aka-
demiskt rigoröst, särskilt metodologin. Faktiskt 
var metodkursen på B-kursen i statsvetenskap 
på samma nivå som doktorandkursen i interna-
tionella relationer som jag sedan gick på John 
Hopkins University. Den svenska träningen från 
Uppsala universitet var en enorm fördel när jag 
skrev min avhandling. 

EN FÖRSTA INBLICK i amerikansk politik fick 
han som utbytesstudent då han bodde hos en se-
nator, som senare blev kongressledamot. År 1997 
erbjöd han Trita Parsi ett jobb som praktikant så 
det blev en ny resa över Atlanten.

– Det öppnade sinnena för att jobba i USA. 
Jag hade många förutfattade meningar om ame-
rikansk politik men blev förvånad över hur ka-
otiskt det var. Det här var ändå för 20 år sedan 
under den gyllene tiden, det är värre idag…

Efter en tids arbete på FN var planen att skri-
va en doktorsavhandling om Afghanistan. Trita 
Parsi skrev in sig på forskarutbildningen den 27 
augusti 2001 och två veckor senare skedde terro-
rattacken i World Trade Center.

– På 24 timmar var plötsligt alla i Washington 
Afghanistanexperter. Jag kände att den markna-
den var mättad och frågade mig: Vad är nästa 
stora konfliktrisk som ingen ännu vet så mycket 
om? 

Valet föll på den laddade relationen mellan 
Iran och Israel.

– Ämnet är väldigt känsligt i USA så det var 
många som avrådde mig, inklusive min handle-
dare, på grund av de politiska riskerna. Men det 
var alldeles för intressant för att låta bli, säger 
Trita Parsi.

Det visade sig vara ett klokt beslut. Ingen 
annan hade riktigt satt sig in i frågan så när den 
kom upp på agendan hade han unika kunskaper. 

TRITA PARSI 

Titel: Statsvetare, författare och grundare av det nationella iransk-amerikanska rådet (NIAC).
Utbildning: Magisterexamen i internationella relationer vid Uppsala universitet. Magisterexa-
men i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Doktorsexamen i internationella relationer 
vid Johns Hopkins University i USA.
Ålder: 42 år.
Familj: Fru och tre barn.
Fritidsintresse: Har tränat taekwondo. Intresset är kvar men jag har inte hittat tiden. Ägnar 
mycket tid åt att köra runt barnen till deras olika träningar och följa pojkarnas fotbollsintresse.
Favoritplats i Uppsala: Botaniska trädgården, det var där vi gifte oss och där hade vi 
picknick i somras.
Favoritnation: Hängde mest på Barowiak när jag bodde i Uppsala.
Det gör mig glad: Ungarna, att göra saker tillsammans med dem. De är min egen personliga 
komedishow, ingen får mig att skratta så mycket som de.
Det gör mig arg: Politiken i USA, samtidigt som det är min drivkraft. Det jag har svårast för 
är folk som kommer till Washington för att de tycker det är spännande att vara nära makten. 
Ska du komma till Washington ska du göra det för något du är riktigt arg på och vill förändra. 
Jag är glad att jag fortfarande blir arg. 

Jag är glad 
att jag fortfarande 
blir arg. 

Trita Paris har utsetts till Årets 
alumn 2016 av Uppsala universitet .
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ALUMN

4 FRÅGOR TILL 
SARA DANIUS 
… ständig sekreterare i Svenska Akademien, som skrev sin 
doktorsavhandling vid Uppsala universitet på 90-talet.

Hur känns det att kliva fram och berätta 

vem som har fått årets Nobelpris i litteratur? 

– I skrivande stund har jag tillkännagivit årets 
pristagare en gång och det var förra året, när 
Svetlana Aleksijevitj tilldelades priset. Nervositet 
kände jag inte av, däremot var det en anspänning 
– och det ska det vara.

Tror du att priset påverkar litteratur-

intresset i världen? 

– Ja, absolut. Försäljningen av pristagarens 
verk ökar alltid, ibland markant, ibland lite min-
dre, och det gäller i hela världen. Vissa pristagare 
– som nu senast Svetlana Aleksijevitj – var väl re-
presenterad på stora kulturspråk som franska och 
tyska. Allt av henne fanns översatt. På engelska 
däremot existerade hon i marginalen. Efter priset 
har den engelskspråkiga världen fått upp ögonen 
för hennes mäktiga författarskap och översättar-
na är i full gång. Patrick Modiano, som fick pri-
set 2014, var också perifer i den engelskspråkiga 
världen och gavs ut av ett litet universitetsförlag i 
USA, och så är det förstås inte längre.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut på 

Svenska Akademien? 

– Jag kan inte tänka mig att det finns vanli-
ga dagar. Det händer alltid något oförutsägbart 
som jag måste ta ställning till, ibland snabbt. 
Arbetsveckan kretsar i hög grad kring veckans 
sammankomst som äger rum på torsdagskvällar. 
Efter sammankomsten ligger det an på mig att 
verkställa de beslut som Akademien fattat. För-
utom Nobelpriset delar vi ut ett sextiotal priser 
och stipendier.

–  I övrigt består mitt arbete av att stå i kon-
takt med de spirituella ledamöterna (som att 
försöka hålla ihop ett gäng katter, brukade min 
företrädare, Peter Englund, säga), vara chef över 
det utmärkta kansliet och det lika utmärkta bib-
lioteket, ha översyn över Akademiens ordboksar-
bete i Göteborg (SO, SAOL) och Lund (SAOB), 
närvara vid möten med styrelser – till exempel 
Dramatens styrelse och Nobelstiftelsen. Jag har 
också det yttersta ansvaret för Akademiens eko-
nomi och bör hålla ett öga på börsen.

Vad minns du särskilt från doktorandtiden 

i Uppsala? 

– Min handledare, professorn i litteraturve-
tenskap Bengt Landgren, som var en fantastisk 
person, lärd, humoristisk, omtänksam, princip-
fast och ändå pragmatisk. Jag hade också förmå-
nen att få lära känna Thure Stenström, Torsten 
Pettersson, Johan Svedjedal, Anna Williams och 
andra forskare vid institutionen. Andra saker jag 
minns är de goda tvärvetenskapliga initiativen. 
Gränser är till för byråkrater, inte för forskare.  n

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

SARA DANIUS

Titel: Ständig sekreterare, med stol nr 7, i Svenska Akademien. Professor 
i litteratur vetenskap vid Stockholms universitet.
Utbildning: Fil.kand. vid Stockholms universitet, MA-examen vid University of Nottingham, 
doktorsexamen vid Duke University och doktorsexamen vid Uppsala universitet.
Intressen: Litteratur, måleri, fotografi, mode, dräkthistoria.
Favoritplats i Uppsala: Engelska parken.
Dold talang: Bra på att sticka. Har en gång i tiden spelat basket i högsta divisionen.
Gör mig glad: Min son.
Gör mig arg: Bristande generositet.
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I HÖST ÖPPNAR Zornmuseet i Mora 
utställningen Konstskatter från Uppsala 
universitet där ett rikt urval av konstverk 
ur universitetets samling visas upp. Utställ-
ningen är ett samarbete mellan Zornmuseet 
och Uppsala universitetsmuseum Gustavi-
anum. 

– Den pågående renoveringen av uni-
versitetshuset gav ett unikt tillfälle att visa 
delar av den konst som normalt hänger där 
för en bredare publik. Men också andra 
viktiga verk ur universitetets samling ingår 
i utställningen som åtföljs av en rikt illustre-
rad katalog, säger Mikael Ahlund, universi-
tetsantikvarie vid Museum Gustavianum.

Förutom att visa konstverk ur universi-
tetets samling kommer konstnären Anders 
Zorns koppling till Uppsala och Uppsala 
universitet att lyftas fram både i utställning-
en och i katalogen. 

Utställningen pågår från den 8 oktober 
2016 till den 5 mars 2017.  n

Zornmuseet visar 
universitetets konst
skatter

KORT & GOTT

Upplev Vendeltidens Gamla Uppsala 
I GAMLA UPPSALA finns ett av Skandina-
viens mest spännande kungsgårdsområden 
från järnåldern. En gång fanns här mängder 
av hus och andra byggnadsverk, vilket be-
sökare hittills fått försöka föreställa sig med 
hjälp av skisser. 

I slutet av augusti lanserades appen Aug-
mented history – Gamla Uppsala, som ska 
ge en upplevelse utöver den vanliga när 
man besöker Gamla Uppsala.

– Detta är första gången denna typ av 
teknik används för höja upplevelsen av ett 
besöksmål i Sverige. Det är vår förhoppning 
att modellen kan användas för fler platser 
och i fler sammanhang, både för att stärka 
intrycken och för att förmedla forsknings-
resultat, säger John Ljungkvist, forskare vid 
institutionen för arkeologi och antik histo-
ria vid Uppsala universitet.

Arkeologiska undersökningar har gene-
rerat mycket ny kunskap genom åren och 
nu har forskare tillsammans med speldesig-
ners och programmerare utvecklat en ned-
laddningsbar iPad-app.

– Genom att använda GPS-, kompass- och 
gyrofunktionen i smartphones och surfplat-
tor blir det möjligt att röra sig i sedan länge 
svunna tider och miljöer. Som en extra bo-

Blogg om 400 historiska ting
ÅR 1620 kan ses som ett startår för Uppsala 
universitetsbibliotek. År 1620 trycktes ock-
så den lilla svenska bönboken på bilden som 
fått ett vackert broderat bokband. Pärmar-
na är klädda med mörkgrönt sammetstyg, 
tidstypiskt broderat med silver- och silkest-
råd med olika sorters sömmar. Sammetstyg 
och denna typ av broderi återkommer även 
i dräktmodet för de förmögna i samhället 
under samma tid.

Med anledning av Uppsala universitets-
biblioteks 400-årsjubileum som ska firas 
under 2020 och 2021 passar biblioteket på 
att visa upp 400 föremål ur kulturarvssam-
lingarna. I bloggen ”400” berättar man i tur 
och ordning om utvalda föremål för att visa 
på samlingarnas bredd. n

    400-blogg.ub.uu.se

nus kan användaren, på samma sätt som i 
Pokémon Go, dessutom på plats upptäcka 
virtuella arkeologiska fynd via vår app, säger 
John Ljungkvist.  n

Arkeologer och speldesigners har utvecklat appen.

Svensk bönbok från 1600-talet.
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INGEN HAR VÄL UNDGÅTT att se dem 
denna sommar: folk som samlats på olika 
ställen i Uppsala. Tysta eller småpratande 
har de koncentrerat tittat på sina telefoner. 
De har spelat Pokemon Go; ett nytt mobil-
spel som snabbt blev en enorm succé. I mit-
ten av juli hade Pokemon Go 45 miljoner 
spelare över hela världen – dagligen. Varför 
är det så? Pokemon Go är inte bättre än ti-
digare spel. Innovativt är det inte heller; det 
har funnits liknande föregångare som har 
varit intressantare att spela. Inte heller är 
AR-tekniken ny – den har använts i många 
tidigare spel. Skälen måste alltså sökas på 
andra håll. 

En ’blockbuster’-effekt kräver för det 
första att det finns en allmän förståelse för 
genren – spelet kan faktiskt inte vara nyska-
pande! Det måste ha funnits föregångare, 
som folk känner till tillräckligt väl för att 
börja spela från dag ett. Den här medveten-
heten fanns – uppbyggd genom föregångare 
som GeoCaching, Ingress och FourSquare.

För det andra, så var det viktigt att det var 
just ett Pokemon-spel. Pokemon är ett av de 
allra bästa exemplen på hur det är möjligt 
att bygga en hel begreppsvärld genom att 
lansera berättelser transmedialt (parallellt i 

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

flera media). Det finns spel, filmer, tv-serier, 
samlarkort, plastfigurer och så vidare som 
bygger på samma grundberättelse. 

Slutligen är det en sak som skiljer Po-
kemon Go från sina föregångare: att det 
redan från början fanns mycket innehåll 
i spelet. Dels handlar det om de magiska 
djuren, som anpassas till var det finns vägar 
och olika naturliga formationer. Den infor-
mationen hämtas från Google Maps. Ännu 
viktigare är platserna vid landmärken i sta-
den: oftast konstverk och viktiga hus. Infor-
mationen om var det finns landmärken har 
hämtats från ett tidigare spel, Ingress. Till 
skillnad från tidigare spel som ofta gjorts 
av små uppstartsföretag (och ibland helt på 
ideell basis) så ligger det stora investeringar 
från jätteföretag bakom Pokemon Go.

Vad kan man då tro om framtiden? En 
sak som redan står klar är att antalet Poke-
mon Go-spelare kommer att minska kraf-
tigt. Spelet går inte under för det, eftersom 
det kommer att finnas kvar en kärna dedi-
kerade spelare. Men jag hoppas att spelet 
också har öppnat dörren för andra stadsba-
serade spel och berättelser. Det går att göra 
så mycket intressantare upplevelser med 
samma teknik!  n

En sak som redan 
står klar är att antalet 

Pokemon Gospelare 
kommer att minska kraftigt. 

Spelet går inte under för 
det, eftersom det kommer 
att finnas kvar en kärna 

dedikerade spelare.

ANNIKA WAERN
professor vid institutionen för 
informatik och media

Sista ordet

Mobilspelet som blev en succé


