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UPPSALA UNIVERSITET är ett internationellt forskningsuniversitet. I år har 
vi rekordmånga sökande internationella studenter, till och med fler än innan 
avgifterna infördes för sex år sedan. Vi attraherar duktiga studenter från värl
dens alla hörn, har ett kontor i Sydostasien och ordnar alumnsammankomster 
runt om i världen för att hålla kontakten med våra tidigare studenter. Under 
hösten slutförs forskningsutvärderingen Kvalitet och förnyelse 2017, där vi an
vänder utländska granskare för att ta reda på hur vi kan utveckla vår forskning 
ytterligare. 

Våra studenter och samarbetspartners har rätt att förvänta sig det bästa. 
Som ett av världens hundra bästa universitet ska vi vara ett flaggskepp för 
forskning och utbildning. Det har vi alltid strävat emot. I höst firar vi att uni
versitet fyller 540 år. Samtidigt återinviger vi universitetshuset som under 130 
år varit en mötesplats för forskare, studenter och besökare från hela världen. 

I det här numret av Nya Horisonter kan du läsa om några av de många 
spännande forskningsprojekt och möten som pågår inom universitetet just nu. 
Bredden är som du märker stor – det handlar om allt från forskares deltagande 
under Almedalsveckan och experiment med robotar i skolan till hur förloss
ningsvården i Tanzania kan förbättras. Vi värnar om att vara ett komplett uni
versitet som ska erbjuda unika ämneskombinationer, bildning och kunskaper 
som rustar dagens studenter för att möta framtidens samhällsutmaningar.

Respekt för kunskap och öppenhet mot samhället ska genomsyra allt som 
görs vid Uppsala universitet. Jag tycker att det speglas i det magasin du håller 
i handen.  n

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

Demokrati i praktiken

Populismen växer. 4 Vad är en medborgare?  8
Statsvetare om det nya hotet mot demokratin. Reglerna kring medborgarskap varierar 

i olika länder och över tid.

Artificiella lärare. 15 Grodor i Tjernobyl. 18 Nyskapande. 36

DEMOKRATI BETYDER FOLKSTYRE, men hur förverkligar man folkets vilja i dagens 
moderna samhällen? På senare tid har populistiska partier, som är kritiska till delar av vårt 
demokratiska system, vunnit alltfler röster i allmänna val. Att populismen växer så snabbt 
idag förvånar även statsvetare, berättar Sverker Gustavsson i en intervju på sidan 4. 

Ett av demokratins problem idag är alternativa fakta och halvsanningar som sprids via 
nätet. Vilka nyheter kan man lita på? I projektet Nyhetsvärderaren deltar hela 20 000 skol
ungdomar med att granska sina nyhetsflöden. Läs mer på sidan 10.

Längre fram i tidningen gör vi en framtidsspaning om robotar som är på väg in i skolans 
värld. Kanske inte som lärare, men som lärarassistenter som peppar och motiverar elever. 
Möt också Ulf Landegren, en välkänd forskare och innovatör inom bioteknik, som drömmer 
om att bygga företaget med stort ”F” här i Uppsala.  n
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TEMA DEMOKRATI

POPULISMEN VÄXER 
i demokratins skugga 

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

PÅ SENASTE TIDEN har populismens styrka 
visat sig i ett antal uppmärksammade val. Donald 
Trumps oväntade seger i det amerikanska presi
dentvalet är ett exempel, ett annat är framgångar
na för högerextrema franska partiet Front Natio
nal med Marine Le Pen i spetsen. 

En som vet mycket om ämnet är Sverker 
Gustavsson, välkänd professor i statskunskap som 
också är aktiv i debatten. 
Vad är populism egentligen? 
– Det är inte helt lätt att svara på. Det är inte så 
att alla idéer som kommer underifrån och påtalar 

Det drar en våg av populism över världen. 
Missnöjespartierna växer i många länder och 
kommer till makten i allmänna val. Det visar 

på en sårbarhet i vårt demokratiska system, 
enligt statsvetaren Sverker Gustavsson.

Demonstration för vetenskap och 
mot populism i London. I hela världen 

demonstrerade över en miljon 
människor i mer än 600 städer under 

parollen ”march for science”. 
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sociala orättvisor kan kallas populism – det kan 
ju vara högst berättigad samhällskritik. Vissa för
fattare talar om ”okonventionellt beteende”– vil
ket stämmer in på politiker som Berlusconi och 
Trump, men inte gäller alla. 

En bättre definition, enligt Sverker Gustavsson, 
är populisternas ”principiella illiberalism” – det 
vill säga att de motsätter sig delar av vårt liberala 
demokratiska system. 

– De är inte emot allmän rösträtt, tvärtom, de 
är entusiaster för allmän rösträtt och majoritets
styre. Men de är negativa till den andra delen av 
demokratin. En fungerande rättsstat, professiona
lism och legitim opposition vill de absolut inte ha. 

ATT POPULISMEN växer så snabbt idag förvå
nar även statsvetare, även om de på ett teoretiskt 
plan sett att detta kunde hända.

– Ända sedan andra världskriget har vi levt i 
en sorts segervisshet, att vårt demokratiska sys
tem är självklart. Det stämmer inte, det är det vi 
nu ser. Det är inte självklart att folk vill ha den 
liberala delen av demokratin. Här i Sverige är vi 
extremt naiva för vi har inte haft någon antide
mokratisk rörelse att räkna med under de senaste 
hundra åren.

Han kallar det en skuggteori till den liberala 
demokratin, som tar fäste på några svaga punkter. 
Det är till exempel inte självklart vilka som till
hör folket, utan det förändras genom folkvand
ringar och krig. Det är heller inte självklart var 
makten ska ligga eller hur den ska organiseras. En 
annan svaghet är att det är oklart var gränsen går 
mellan vad tjänstemän ska göra och vad folkval
da ska göra. Det råder också olika meningar om 
själva målet för politiken.

– En liberal av min typ säger då att själva po
ängen med en liberal demokrati är att vi inte är 
överens om vad det går ut på. Vi kan bearbeta frå
gan om vad som är rätt organisation och var mak
ten ska ligga. Men när vi inte riktigt orkar med 
den diskussionen öppnar vi för ”skuggteorin”. 

När blir populismen ett hot mot demokratin?
– Om man med demokrati menar att det ska 

vara vissa spärrar mellan folkmeningen och det 
som beslutas. Man ska utreda, man ska ha dom
stolar, man ska ha journalistik som ifrågasätter 
politiken. Vi har invaggat oss i trygghet alltför 
lång tid och ser inte riktigt vad statsskicket for
drar av oss. 

De politiska partierna har en viktig roll i den 
liberala demokratin – nämligen att fånga upp 
väljarnas behov och tala om för dem vad som är 
politiskt möjligt. När det inte fungerar öppnar 
det inte bara för populism utan också för tekno
krati – tanken att politik är alltför viktigt för att 
skötas av politiker och att vi därför måste anställa 
experter. 

Det kan vara ekonomer, jurister och experter 

på andra områden, menar Sverker Gustavsson. 
– Demokratin förutsätter ju massor av ex

pertis, men vad händer när dessa experter börjar 
säga att nu klarar inte politikerna att ge oss order 
längre? Då har vi generaler som vill sköta försva
ret och ekonomer som vill ha självständiga cen
tralbanker och ett finansdepartement som agerar 
självständigt, så att det inte dras in i valrörelsen.

På den ena sidan finns alltså populisterna och 
på den andra sidan teknokraterna och gemen
samt för dem är att de misstror partisystemet. De 
senaste 20–30 åren har det teknokratiska varit en 
vanlig tankefigur, inte minst inom EU.

– Ju mer man inför teknokratiska lösningar, 
desto mer öppnar man för populisterna. Och får 
populisterna inflytande så säger man från den an
dra sidan att vi måste ha regler så att våra expert
områden inte dras in i valrörelsen, säger Sverker 
Gustavsson. 

DET ÄR EN DRAMATISK utveckling, som stats
vetarna följer med intresse. I våras var det val i 
Frankrike, med högerextrema Marine Le Pen som 
en av presidentkandidaterna och den 24 septem
ber, var det tyskarnas tur att gå till val urnorna. 

Resultatet blev att det populistiska AfD med 
12,6 procent av rösterna blev landets tredje 
största parti. Från att ha varit känt för sin stabili
tet blev Tyskland helt plötsligt svårstyrt och poli
tiskt oförutsägbart. 

Därmed understryks det som är gemensamt 
för Amerika och Europa. Frihandelsmodellen 
öppnar länderna mot världen och invånarna be
höver känna sig säkra på att de inte riskerar att få 
det sämre, menar Sverker Gustavsson. 
Vad kan man göra för att vända utvecklingen?
– Jag tror på klassisk politik, att investera i infra
strukturen och se till att folk tror att deras barn 
kommer att få det bättre än de själva. Då gäller 
det att höja nivån på utbildningen och sjukvår
den och det kräver högre skatter. Tanken att folks 
högsta dröm är att shoppa mera är att underskat
ta väljarna.

Sverker Gustavsson betonar vikten av att be
vara spänningen mellan höger och vänsterpar
tier. På det internationella planet gäller det att 
hitta en balans mellan å ena sidan frihandelns 
öppna gränser och å andra sidan nationellt själv
bestämmande och demokrati. Det kan till exem
pel handla om att villkoren på arbetsmarknaden 
kan se olika ut i olika länder. 

– Om man vill ha kvar förtroendet för po
litiken är det inte realistiskt att säga: ”Vi måste 
avskaffa kollektivavtalen på arbetsmarknaden för 
att det ska vara lika konkurrensvillkor överallt”. 
Då spelar man populismen i händerna. Och oli
ka länder måste få ta ut olika höga skatter, så att 
medborgarna finner det meningsfullt att rösta 
och har en tro på framtiden.  n

”Vi har invaggat oss i trygghet alltför 
lång tid och ser inte riktigt vad 
statsskicket fordrar av oss”, säger 
statsvetaren Sverker Gustavsson.

Demokratin förut‑
sätter ju massor av 
expertis, men vad 
händer när dessa 
experter börjar 
säga att nu klarar 
inte politikerna att 
ge oss order längre?
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Johannes Heuman, forskare i historia med inriktning på fransk 
efterkrigshistoria, delar sin tid mellan Uppsala och Paris. Under 
presidentvalet i Frankrike kommenterade han valet i flera 
svenska medier. 

– JAG FÖLJDE INTE det franska valet som his
toriker utan för att jag är allmänt intresserad av 
den franska idédebatten. Samtidigt är historien 
närvarande och då blir det förstås extra intres
sant. Historien har hjälpt mig att förstå olika po
sitioner i debatten när det gäller religion, kultur 
och identitetsfrågor, säger Johannes Heuman.

Presidentvalet i Frankrike blev internationellt 
mycket uppmärksammat eftersom en av kan
didaterna var Marine Le Pen från det högerex
trema partiet Front National. Nu blev det inte 
hon som vann utan Emmanuel Macron, men det 
finns en växande populism i Frankrike.
En liknande utveckling pågår i flera andra län-
der. Vad är speciellt för Frankrikes situation?
– I Frankrike har globaliseringen de senaste de
cennierna varit särskilt smärtsam eftersom lan

det samtidigt har stagnerat ekonomiskt. Sedan 
efterkrigstiden har Frankrike förlorat sin stor
maktsroll, så motståndet mot globaliseringen har 
varit starkare här. Både Marine Le Pen och den 
yttersta vänstern har försökt fånga upp den här 
opinionen, säger Johannes Heuman.

– Det är inte säkert att det här handlar om 
demokratins kris utan det är snarare ett tecken på 
att det politiska landskapet håller på att föränd
ras. Jag tycker att debatten är mycket vital och 
intressant att följa och det kommer fram ett brett 
spektrum av åsikter. På det viset är utvecklingen 
inte bara negativ.

ETT EXEMPEL på hur det politiska klimatet har 
förändrats är att vänstern fått en ny inriktning, 
menar Johannes Heuman.

– Socialistpartiet som gick väldigt dåligt i 
valet har inte lyckats fånga upp den krympan
de arbetarklassen och underklassens röster. Det 
håller inte att bara prata om välfärden utan man 
måste fånga upp den oro som väcks av fri handel, 
öppna gränser och flexibel arbetsmarknad. Det 
har den yttersta vänstern förstått. De vill stärka 
Frankrikes oberoende internationellt och har 
börjat beskriva verkligheten som den ser ut för 
globaliseringens förlorare och inte bara för med
elklassen.
Vad händer nu efter valet?
– En risk är förväntningarna på att Emmanuel 
Macron representerar något nytt. Visst, han har 
nya förslag, men skillnaden mot den tidigare pre
sidenten är inte så stor. Det finns en risk att det 
blir ett bakslag när folk märker att det fortsätter 
ungefär som förut. Det är lätt att blanda ihop 
föryngring och förnyelse.  n

TEMA DEMOKRATI

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

Johannes Heuman forskar om 
fransk minoritetshistoria och 
följer den franska idédebatten.

”Det politiska 
landskapet forandras”
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T E X T  &  F OTO :  A N D E R S  B E R N D T

Du har skrivit en bok om tidigare krigs-
herrar i Afrika. Kan de verkligen vara 
en del i demokratiseringsprocesser?
– Är förutsättningarna rätt kan de ofta stödja 
framväxten av demokrati och många gånger kan
ske det inte ens skulle bli fred om krigsherrarna 
inte fick ställa upp i val. Istället för att kriga med 
vapen transformeras de till demokrater som täv
lar inom politiken.

Men blir det inte konstigt när krigsher-
rar helt plötsligt förvandlas till demo-
kratiska förkämpar?
– Det är givetvis kontroversiellt att de ska vara 
med och bygga demokratier. Men det är också 
viktigt att se det i sitt sammanhang. Det är ofta 
svårt att bara ha en roll i många afrikanska länder, 
eftersom det blir för sårbart i fattigare områden 
med svag statsmakt. Där blir den individuella 
ledaren och dess nätverk av följeslagare mycket 
viktigare. Krigsherrarna har därför olika roller, de 
kan vara företagsledare, leda en sportklubb, eller 
vara politiker. I de här länderna skiftar det ofta 
snabbt mellan till exempel krig och fred, mellan 
planekonomi och liberal ekonomi och beroende 
på kontext byter krigsherrarna perspektiv för att 
säkra sitt nätverk. 

Lämnar de helt kriget bakom sig?
– Nej, men de vill oftast inte starta krig igen. Dä
remot använder de krigsretoriken i det politiska 
spelet för att spela på rädslan för konflikter. Som 
forna krigsherrar har de ju visat att de kan garantera 
säkerheten för sina följeslagare och påminner gärna 
om att det är fred idag men vad händer imorgon?

Vilka lärdomar kan man dra av de fall ni 
har studerat?
– Krigsherrarna kan ha en otroligt viktig roll för 
att tänka framåt och övertala sina följeslaga
re att byta kriget mot demokratiska processer. 
Men självklart finns det också negativa sidor 
med organiserat våld, krigsretorik som spelar på 
människors rädsla och de blandar ofta ihop stats
utövande och kriminalitet. Ofta stödjer de först 
framväxten av demokrati men efter några år fal
ler de tillbaka mer aggressivt beteende. 

– När fredsprocesserna skapas måste man 
vara medveten om att krigsherrarna blir hotfulla 
framför allt när deras nätverk hotas eftersom nät
verken garanterar deras position och status. De 
kan vara relativt bra på att initiera men inte för
valta demokrati, ofta behövs ett generationsskifte 
i det läget.  n

4 FRÅGOR TILL 
ANDERS THEMNÉR 
… lektor vid institutionen för freds- och 
konfliktforskning och Nordiska Afrikainstitutet 
som är redaktör för boken ”Warlord 
democrats in Africa”. 

NY BOK

I boken ”Warlords democrats in Africa” granskar elva forskare hur tidigare krigsherrar påverkar 
framväxten av demokrati i afrikanska länder.

När fredspro‑
cesserna skapas 
måste man vara 
medveten om att 
krigsherrarna 
blir hotfulla …

Ny roll for krigsherrar
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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 DEMOKRATI

Vad är det som avgör vem som är medborgare och vem som 
inte är det? Svaret är att det i många fall är ganska godtyckligt, 

vilket kan få stora konsekvenser för demokratin, menar 
Patricia Mindus, docent i praktisk filosofi.

HON LEDER DET NYA tvärvetenskapliga pro
jektet ”Exploring citizenship” som är ett samar
bete mellan jurister, statsvetare, filosofer och teo
loger vid Uppsala universitet. De ska bland annat 
forska kring rösträtt, en högaktuell fråga i dag när 
allt fler människor rör sig över gränser samtidigt 
som politiska beslut påverkar många utanför av
gränsade stater. 

– Medborgarskap är ju själva grundbulten i en 
demokrati. Det gäller rösträtten, men även att 
delta i det demokratiska samtalet mellan valen. 

Vad är en 
MEDBORGARE? 

Här finns det en asymmetri: det finns ickemed
borgare som på olika sätt är delaktiga i samhället 
och det finns medborgare som inte är det, som 
kanske flyttat för länge sedan. När stater bestäm
mer vem som blir medborgare kan det bli väldigt 
godtyckligt utifrån ett demokratiskt perspektiv.

Reglerna kring medborgarskap varierar myck
et mellan olika länder och över tid. Från 1980ta
let och framåt har det skett många förändringar 
utan att det väckt så mycket politisk diskussion, 
menar Patricia Mindus.

Patricia Mindus har utvecklat en teori 
för medborgarskap som kan lösa en 
rad konkreta problem, till exempel när 
det gäller medborgarskap i  EU.
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KORTA FAKTA OM MEDBORGARSKAP

• Medborgarens konstitutionella roll är beroende av vilka juridiska plikter och rättigheter som 
man har. Det kan vara militärtjänstgöring, att betala skatt, rätten och skyldigheten att gå i skolan 
eller att vaccinera sina barn.

• Europeiskt medborgarinitiativ är en möjlighet till lagstiftningsförslag för EU-medborgare. 
Sedan 2009 kan minst en miljon medborgare föreslå att Europeiska kommissionen lägger fram 
lagförslag inom dess befogenhetsområden.

• I vissa länder är det svårt att få medborgarskap, vilket innebär att vissa är bosatta icke-med-
borgare under många år. Ibland går medborgarskapet inte heller vidare från föräldrar till barn.

• Rösträtten kvarstår ibland även när medborgare lämnar landet. Vissa länder har ministerium 
som representerar icke-bosatta medborgare.

– Filosofi bidrar i samhällsdebatten med krea
tiva lösningar, menar Patricia Mindus som är glad 
över att boken har lett till två medborgarinitiativ 
på EUnivå. 

Hennes senaste bok citerades flitigt i somras 
i Europarlamentets analys av förhandlingarna 
med Storbritannien. 

– Jag hoppas på att sätta rättsfilosofin tillbaka 
på kartan, inte minst i Uppsala och tror att vi är 
på god väg att lyckas med det. 

Hon syftar på arvet från Axel Hägerström 
och den skandinaviska rättsrealismen, som också 
var temat för hennes första bok. Den så kallade 
”Uppsalaskolan” är känd ute i världen och lever 
vidare vid olika universitet.

– Det finns många rättsrealistiska skolbild
ningar idag, med ett väldigt stort genomslag i 
den latinska världen. Det är mest bara hemma 
man tror att det är en historisk företeelse, men 
det är en stor tradition som är förknippad med 
Uppsala.  n

– Reglerna som gäller medborgarskap är av 
författningsmässig natur, eftersom de har en in
verkan på statens konstitutionella identitet. Hur 
många och vilka som är medborgare i en stat an
vänds för att fastställa statsskicket, om det är en 
demokrati eller ej. Trots det läggs tolkningen av 
medborgarskapsreglerna ofta på ”gräsrotsbyrå
krater”  i statsförvaltningen. 

Patricia Mindus leder sedan tidigare en fors
kargrupp som undersöker skön och godtycke i 
migrationspolitiken i EU. 

– Det är fascinerande att undersöka varför 
vi utesluter personer från det politiska medbor
garskapet. Det finns undantag, men generellt får 
man inte rösta om man inte är medborgare i ett 
land. Varför är det så? 

Det finns andra grupper som saknar rösträtt 
även om de bor i landet – till exempel minder
åriga eller de som saknar full juridisk kapacitet 
– men det handlar om undantag, motiverade av
steg från regeln om allmän rösträtt. 

– När det gäller ickemedborgare är systemet 
konstruerat på ett motsatt sätt. Då är utgångslä
get att de inte ska rösta. Det är en väldigt annor
lunda situation, säger Patricia Mindus.

HENNES INTRESSE för dessa frågor väcktes 
när hon under tio år arbetade som forskare i 
Turin i Italien och specialiserade sig på demokra
titeori. Hon har utvecklat den funktionella med
borgarskapsteorin som går ut på att vad en med
borgare är avgör vem som ska vara medborgare.

– Ett exempel är det europeiska medborgar
skapet, som ger rösträtt vid EUparlamentet. 
Om unionsmedborgarskapet ger rätt att rösta i 
EUvalen, hur rimligt är det då att EU inte kan 
bestämma vilka som räknas som EUmedborg
are? 

Kriteriet för att bli en europeisk medborgare 
är att ha medborgarskap i ett medlemsland, nå
got som medlemsländerna handskas ganska fritt 
med, berättar Patricia Mindus. 

– Vissa säljer det nationella medborgarskapet, 
andra förnekar det till vissa grupper. Medborg
arna på Färöarna, till exempel, är danskar men 
inte EUmedborgare. De har ett annat pass och 
andra rättigheter. När det gäller det europeiska 
medborgarskapet kan man visa rätt tydligt att det 
finns en obalans mellan vem som är medborgare 
och vad medborgarskapet består i.

PÅ DET HÄR VISET ger den funktionella med
borgarskapsteorin lösningar på en rad konkreta 
problem. Hon tillämpade nyligen teorin för att 
förklara vad som händer med unionsmedborgare 
efter Storbritanniens utträde ur EU. Nu är hon 
aktuell med boken European Citizenship After 
Brexit där hon försvarar demokratiska vägar för 
att skydda bland annat politiska rättigheter.

Axel Hägerström levde år 1876–1939 
och var professor i praktisk filosofi i 
Uppsala, mest känd för värdenihilismen. 
Han var även en avancerad rättsteo
retiker och inspirationskälla till den 
skandinaviska rättsrealismen.

Axel Hägerström.
Foto: Gunnar Sundgren 1932

 Jag hoppas på att 
sätta rättsfilosofin 
tillbaka på kartan
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Thomas Nygren granskar ungdo
mars nyhetsflöden med hjälp av 
ungdomarna själva.

MASSEXPERIMENT 
OM KÄLLKRITIK

T E X T  O C H  F OTO :  A N D E R S  B E R N D T

TEMA DEMOKRATI

Intresset är stort för Nyhetsvärderaren, ett 
forskningsprojekt om källkritik i digitala medier. 

Det är en viktig demokratifråga eftersom det sprids 
falska nyheter via sociala medier och forskningen 

visar att källkritik av digitala nyheter 
kräver ett eget förhållningssätt.

MASSEXPERIMENTET Nyhetsvärderaren 
genomfördes som en del av evenemanget Fors
karfredag under september 2017 för elever på 
högstadiet och gymnasiet. Antalet ungdomar 
som deltog var ungefär 12 000. Forskarna bakom 
Nyhetsvärderaren hade hoppats på 3 000–5 000 
elever.

 – Det är jätteroligt att så många är med. Fler 
resultat är inga problem för oss, vi har en databas 
som ska klara det och det innebär ju att vi får 
ett större underlag för forskningen, så det bara 
positivt, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik 
och docent i historia med utbildningsvetenskap
lig inriktning vid Uppsala universitet. 

Han är en av forskarna som står bakom 
forskningsprojektet i samarbete med förening
en Vetenskap & Allmänhet. Ungdomar har i 
forskningsprojektet granskat nyheter i sina ny
hetsflöden utifrån fastställda kriterier och rap
porterat in nyheterna och sina slutsatser till fors
karna. Kriterierna bygger på ny forskning om hur 
nyheter källkritiskt kan granskas.

 – Vi vill granska hur trovärdiga ungdomars 
digitala nyhetsflöden är och har därför bjudit in 
ungdomar att fungera som forskningsassistenter 
där de själva bedömer sina nyhetsflöden och 
samtidigt hoppas vi förstås att ungdomarna som 
deltar lär sig att källkritiskt granska nyheter, säger 
Thomas Nygren.

FORSKNING HAR VISAT att kritiskt tänkande 
skiljer sig mellan olika ämnen och hur och var 
uppgifterna publiceras. För att kritiskt granska di
gitala nyheter räcker inte hög utbildning och ett 
allmänt kritiskt förhållningssätt. Till exempel har 
forskare provat att låta erfarna forskare i historia 
källkritiskt granska digitala nyhetsflöden. 

Historiker arbetar dagligen med källkritik för 
att värdera olika källor de har i sin forskning. Men 
det visade sig att historikerna i undersökningen 
inte var mycket bättre än andra på att granska 
nyheter i digitala nyhetsflöden, bland annat stan
nade de kvar på den nyhetswebbsida de hamna
de på istället för att söka runt på internet efter 
andra källor. 

Forskarna undersökte också hur nyhetsredak
törer på journalistiska medier arbetar och det vi
sade sig att den yrkesgruppen var experter på att 
kritiskt granska digitala nyhetsflöden. De hade 
ett annat arbetssätt, de började till exempel di
rekt leta efter samma nyhet i andra kanaler.

– Alla som vill nå ut med falska nyheter har 
förstått hur man gör en bra webbsida som inte 
avslöjas av de källkritiska checklistor som finns. 
Du måste därför lära dig ett annat handhavande 
för att källkritiskt granska digitala nyheter.

 

FÖR ALLMÄNHETEN

Vetenskap & Allmänhet är en förening 
för dialog mellan forskare och omvärlden. 
Medlemmar är olika organisationer, lärosäten 
och privatpersoner. Forskarfredag är en 
mötesplats mellan allmänhet och forskare som 
EU-kommissionen startade, sista fredagen i 
september varje år.
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FÖRUTOM ATT KÄLLKRITISKT granska di
gitala nyheter trycker Thomas Nygren på vikten 
av breda ämneskunskaper hos eleverna. För att 
avslöja falska nyheter räcker inte källkritiska kri
terier, man måste också ha kunskaper om olika 
företeelser i samhället för att kunna bedöma de 
texter och bilder man utsätts för.

 Kan du se några tendenser i materialet?
– Än så länge är intrycket att eleverna för 

många bra och kloka resonemang kring källkritik 

och bedömning av olika nyheter. Det finns en hel 
del eftertanke hos eleverna. Det ska bli väldigt 
spännande att se var det landar till slut.

 Forskarna planerar att publicera en populär
vetenskaplig forskningsrapport i mars 2018. Men 
alla kan följa forskningsprojektet i realtid efter
som bedömningarna som ungdomarna skickar 
in visas på projektets hemsida, oftast med länk 
direkt till den underliggande nyheten.  n

ELEVKOMMENTARER  

Rubrik: Ungdomar jagade bort varg från skolgård
Trovärdighet: 8 av 10
Kommentar: ”Det finns få bevis som talar för att nyheten verkligen är sann, men vi anser den vara hyfsat trovärdig då 
de källor som delat nyheten är trovärdiga. Länsstyrelsen är en statlig sida och därför litar vi på att deras information är sann.”

Rubrik: Rating The Real Rich Wives Of Russian Officials
Trovärdighet: 5 av 10
Kommentar: ”Hemsidan är beroende av finansiering från den amerikanska staten vilken kan göra den mindre objektiv. 
Artikeln använder sig av bevis hursomhelst är det oklart varifrån dessa kommer. Hursomhelst finns det andra hemsidor på nätet 
som innehåller liknande information. Detta gör källan mer trovärdig i sammanhanget.”

Rubrik: Nytt bluffmeddelande sprids – ingen Fabrizio som kommer att hacka din Facebook
Trovärdighet: 6 av 10
Kommentar: ”Eftersom att nyhetskälla var SVT och dom är en oberoende nyhetskälla så ansåg vi att det va ganska 
trovärdig men sammtidigt så hade dom inte så mycket bevis”

Ungefär 12 000 deltog i projektet, där de själva 
bedömde sina nyhetsflöden och samtidigt lärde 
sig att källkritiskt granska nyheter. FOTO: MATTON
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STÖD VIA INTERNET kan hjälpa föräld
rar till barn med cancer att hantera symp
tom på traumatisk stress och depression. 
Det visar en ny studie vid institutionen för 
kvinnors och barns hälsa. En del av föräld
rarna i studien fick genomgå ett tio veckors 
program av självhjälp via internet med stöd 
via epost från en psykolog, medan andra 
lottades till att stå på väntelista och ta del 
av programmet senare. Resultaten visar att 
föräldrar som fick tillgång till programmet 
minskade sina symptom på traumatisk 

LASSE-MAJA, en tjuv som uppträdde både 
som man och kvinna, är en av 1800talets 
litterära transgestalter som studerats av 
Sam Holmqvist i avhandlingen Transfor-
mationer. Avhandlingen visar hur transge
stalter i litteraturen från denna tid både 
stöttade och underminerade könsordning
en, i en tid då ordet ”trans” ännu inte blivit 
ett begrepp. Andra exempel är androgynen 
Tintomara i C.J.L. Almqvists roman Drott-
ningens juvelsmycke och misstänkta bedra
gare i Aurora Ljungstedts spänningsroman 
Moderna typer.  n

NYLIGEN LANSERADES en unik patolo
giatlas som görs tillgänglig för forskare över 
hela världen. Den kartlägger cancerrelatera
de gener och öppnar en ny väg mot individ
anpassad cancerbehandling.

Arbetet med atlasen leds av professor Ma
thias Uhlén vid SciLifeLab, KTH och utveck

”The Virginia linjes” är en framavlad hönspopula
tion. FOTO: CHRISTA HONAKER.

Internetstöd hjälper deprimerade föräldrar 

Genetiken bakom 
snabbväxande 
kycklingar

Unik patologiatlas för cancerforskare

HUR KAN FORSKNING inom medi
cinsk teknik bättre matcha de behov som 
finns inom sjukvården? Med centrumet 
MedTech Science and Innovation vid Aka
demiska sjukhuset skapas nya kontaktytor 
mellan forskare vid Uppsala universitet och 
den kliniska verksamheten.

Akademiska sjukhuset och Uppsala 
uni  versitet gör en gemensam fakultets
övergripande satsning på ledande medi
cinsk teknik. Centrumet ska möjliggöra 
tätare samarbeten mellan forskare vid den 
teknisknaturvetenskapliga och medicinska 
fakulteten. Därmed kopplas grundveten
skapliga frågeställningar inom medicinsk 
teknik närmare sjukvårdens behov.

MedTech Science and Innovation samfi
nansieras av vetenskapsområdet för teknik 
och naturvetenskap och vetenskapsområ
det för medicin och farmaci vid Uppsala 
universitet samt av Region Uppsala.  n

Medicin möter 
teknik i Uppsala

Könsväxling i äldre litteratur

VILKA GENETISKA mekanismer har 
gjort det möjligt att avla fram dagens snabb
växande kycklingar? Genom att utnyttja en 
unik experimentellt framavlad hönspopu
lation, ”the Virginia linjes”, har forskare vid 
Uppsala universitet och Virginia Polytech, 
ledda av Örjan Carlborg, studerat detta. Re
sultaten visar komplexiteten i den genetiska 
arkitektur som gjort det möjligt att på bara 
50 generationer avla fram kycklingar som 
vid åtta veckors ålder ökat femton gånger så 
mycket i vikt som andra kycklingar.  n

Självbiografin om LasseMaja sägs ha varit 
Sveriges mest lästa bok. ILLUSTRATION: OKÄND 1840.

Patologiatlasen öppnas nu för forskare över hela världen. FOTO: THE HUMANS PROTEIN ATLAS

las i samarbete med Uppsala universitet. Ana
lyserna med data från 8 000 patienter och 
fem miljoner patologibaserade bilder täcker 
in alla humana gener involverade i 17 vanli
ga cancerformer och visar konsekvenserna av 
respektive gens proteinnivåer för patientöver
levnad.  n

stress och depression i högre utsträckning 
än de som var på väntelista, även vid upp
följning 12 månader efter programmet.  n

FOTO: MATTON
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ÄVEN KVINNOR hade höga positioner på 
slagfältet under vikingatiden. Det visar en 
DNAundersökning av en vikingatida krigare 
från Birka som gjorts av forskare vid Uppsala 
och Stockholms universitet. Studien är den 
första som presenterar genetiska bevis för att 
krigaryrket också var öppet för kvinnor under 
vikingatiden.

Graven från mitten av 900talet ligger i 
vikingastaden Birka och beskrevs först 1889. 
Trots att flera egenskaper hos skelettet indi
kerat att det kan ha tillhört en kvinna har an
tagandet ändå alltid varit att den begravde var 
en manlig viking.

Kvinna, viking och krigare
Arkeologerna vände sig därför till genetik

forskare för att få könet på krigaren bekräftat. 
DNA från skelettet analyserades och visade 
sig innehålla två xkromosomer och ingen 
ykromosom.

– Det här är den första gången man for
mellt och genetiskt kunnat bekräfta en kvinn
lig vikingakrigare, säger Mattias Jakobsson, 
professor i organismbiologi vid Uppsala uni
versitet.

I sin grav har krigaren fått med sig bland 
annat ett svärd, pansarbrytande pilar och två 
hästar. Där fanns också en full uppsättning 
spelpjäser och ett spelbräde. 

– Spelet indikerar att hon var en officer, 
att hon arbetade med taktik och strategi och 
kunde leda trupper i strid, menar Charlotte 
HedenstiernaJonson, arkeolog och forskare 
vid Uppsala universitet, som lett forsknings
studien.

Isotopanalysen av kvarlevorna bekräftar 
att kvinnan levt ett kringresande liv som går 
väl ihop med det krigarsamhälle som domi
nerade norra Europa under 700tal fram till 
och med 900talet.  n

Skiss från första utgrävningen 
av graven på 1800talet. 

Supersnabbt test
Forskare från Uppsala universitet har ut
vecklat en ny metod för att snabbt kunna 
bestämma om en infektion orsakas av bak
terier som är resistenta eller känsliga mot 
antibiotika. Det går att utveckla ett test 
som är så snabbt att man kan få med sig rätt 
antibiotika hem från vårdcentralen vid för
sta besöket. Testet är i första hand tänkt för 
urinvägsinfektion, en åkomma som globalt 
drabbar cirka 100 miljoner kvinnor varje år 
och som står för 25 procent av antibiotika
användningen i Sverige.  n

Passé vid fyrtiotre
Jobbsökande väljs bort redan från 40års
åldern. Det visar nationalekonomen Ste
fan Eriksson vid Uppsala universitet, som 
är en av författarna till en ny rapport från 
IFAU – Institutet för arbetsmarknads och 
utbildningspolitisk utvärdering. I studien 
skickade forskarna mer än 6 000 fiktiva 
jobbansökningar för att sedan sammanstäl
la arbetsgivarnas svar, till exempel kallelser 
till anställningsintervjuer. Det visade sig att 
medelålders och äldre arbetssökande oftare 
väljs bort.  n 

Självständigt styre?
Hur ska universiteten styras för att bäst ut
vecklas till autonoma och oberoende orga
nisationer? Det är ett hett debattämne idag. 
Vid Uppsala universitet finns expertkun
skap, bland annat inom statsvetenskap och 
företagsekonomi. Den senaste tiden har det 
kommit fem böcker på temat av forskare 
knutna till universitetet. En av dem är Shirin 
Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap. Till
sammans med några kollegor har hon skrivit 
boken Det hotade universitetet, som granskar 
den nya högskolepolitiken.  n

ILLUSTRATION: EVALD HANSEN/HJALMAR STOLPE.
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T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  M I M M I  M AT S S O N

Du har skrivit en avhandling om ungas 
syn på framtiden, som visar att många 
är rädda för en miljökollaps. Hur kom 
det sig att du började forska om det 
här?
– Jag har jobbat som gymnasielärare i geografi 
och undervisat mycket om hållbar utveckling. 
Jag brinner själv för miljöfrågor, men tyckte att 
det var svårt att överföra engagemanget till elev
erna. I en workshop om hur jordens olika system 
påverkas av konsumtion, kom eleverna fram till 
att det skulle leda till stora miljöproblem och 
jordens undergång. Det blev väldigt drastiskt 
och deterministiskt och jag ville undersöka det 
vidare.

Du har mött ungdomar i fokusgrupper 
och workshops, på temat ”Framtidens 
medborgare 2015”. Vad kom fram i 
samtalen?
– Det visade sig att de inte alls var negativa till 
framtiden i stort, men så fort det blev tal om mil
jön så blev det negativt. De känner maktlöshet 
och hopplöshet inför miljöproblemen – vad jag 

kallar kognitiv dissonans. De vill göra rätt för de 
vet vad som är rätt men de hittar det inte riktigt, 
vilket leder till en känsla av hopplöshet. 

Hittar de inget stöd för att leva miljö-
vänligt i dagens samhälle?
– Nej, de förstår att man kan panta och sopsor
tera men tycker inte att det räcker. Solkraft och 
vindkraft är för stort och svårt att relatera till. De 
hittar inte riktigt det här mellanläget, som angår 
dem och känns meningsfullt. De skulle vilja ha 
miljövänliga trender, till exempel bloggare och 
stora klädkedjor, eller politiska beslut som att för
bjuda dieselbilar. Som det är nu måste de själva 
ta tag i det och riskerar att avvika socialt. 

Hur ska då lärare göra när de undervisar 
om hållbar utveckling?
– Känslorna kan vara en barriär för att gå vida
re om man inte tar in dem i undervisningen. Ett 
sätt är att prata om varför det är svårt och vilka 
processer som kan förändra det. Då kanske man 
hittar något som faktiskt går att göra, vilket spri
der hopp och kan leda till handling.  n

4 FRÅGOR TILL 
KAJSA KRAMMING 
… doktor i kulturgeografi och 
projektkoordinator vid SWEDESD
– Internationellt center för lärande 
för hållbar utveckling.

Kajsa Kramming har undersökt hur 
343 ungdomar om ser på framtiden i 

avhandlingen Miljökollaps eller 
hållbar framtid?.

”Unga känner 
maktlöshet”
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REPORTAGE

På den svarta tavlan har 
någon ritat upp tabeller och 

på katedern ligger ett par 
läroböcker. Det ser ut som 
vilket klassrum som helst. 

Förutom att bakom 
katedern står en robot.  

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

 Jona består bara av ett huvud, där 
ansiktsdelar som ögon och mun projiceras 

inifrån huvudet, och kan stötta personer 
som lägger pussel.
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PLATSEN ÄR DOCK INTE en skola utan The 
Social Robotics Lab på Uppsala universitet, och 
klassrumsscenen tillfälligt riggad av Nya Hori
sonters fotograf. Här programmeras och studeras 
olika sorters robotar för att kunna delta i under
visningsrelaterade experiment. 

En av dem, Pepper, följer mig uppmärksamt 
med blicken. De stora runda ögonen lämnar mig 
inte så doktoranden Alex Yuan Gao tar till sist 
tag om robotens huvud för att bryta sensorstrå
len och därmed rörelseinställningen. Jag känner 
mig lättad. Att det uppstår gnissel i maskineriet 
är dock inte förvånande. Än så länge befinner sig 
forskningen på sociala robotar i sin linda. Men 
att intresset för artificiellt lärande är stort vittnar 
mängden projekt vid robotlaboratoriet om. 

– Generellt arbetar vi med att lära robotar in
teragera med människor på ett socialt intelligent 
sätt, säger Ginevra Castellano, universitetslektor 
och ansvarig för laboratoriet vid institutionen för 
informationsteknologi.  Målet är att utveckla ro
botar som kan vara ett stöd för människor inom 
allt från utbildning och sjukvård till underhåll
ning. Vårt nuvarande fokus är att skapa scenarier 
för lärande i exempelvis klassrum och kontor där 
robotar kan vara instruktörer för barn och vuxna. 

HENNES FORSKNINGSTEAM har nyligen fått 
fem miljoner kronor inom EUprojektet Anima
tas. Det fyraåriga projektet startar vid årsskiftet 
och inkluderar deltagare från åtta länder med ex
pertis inom såväl robotik och artificiell intelligens 
som pedagogik och psykologi. 

– Vi är en bra mix av personer inom projektet, 
med breda kompetenser så att vi kan föra sam
man olika sidor inom området, säger Ginevra 
Castellano.

Inom Animatas ansvarar hennes grupp för att 
utveckla och implementera algoritmerna som ro
botarna programmeras med. Sedan ska robotarna 
ut i verkligheten för experiment med människor. 
Utmaningarna är många, framför allt att utrusta 
roboten med förmåga att avläsa den elev den in
teragerar med och ge respons på ett för situatio
nen lämpligt sätt. 

– Det är alltid svårt att bygga färdigheter och 
förmågor för robotar som kan fungera i olika sce
narier och för olika användare, säger Ginevra Cas
tellano. Sociala interaktioner är väldigt komplexa. 
Men uppgiften eller ämnet avgör i hög grad hur 
framgångsrik roboten är på att lära ut.  

I laboratoriets senaste experiment har robo
tarna hjälpt vuxna att lösa logiska pusselspel och 
bygga lego. En av de medverkande är Furhat, eller 
Jona som han också kallas. Jona består bara av ett 
huvud, där ansiktsdelar som ögon och mun pro
jiceras inifrån huvudet. Med hjälp av olika senso
rer och kameror skapas animationer för ansiktet. 
Dessutom kan roboten programmeras att följa 

människor med blicken och läsa av känslouttryck 
och beteenden. 

På bordet framför Jona ligger ett slags bräd
pussel.

– Pusslet är rätt utmanande och där ska robo
ten fylla funktionen av en stöttande partner, säger 
doktoranden Maike Paetzel. Om du kör fast ska 
roboten kunna plocka upp om du blir riktigt frus
trerad och hjälpa dig med hintar om hur du ska lösa 
pusslet. Så det är inte ett spel mot datorn, utan ett 
spel där roboten och människan samarbetar. 

LABBETS ANDRA två robotar, NAO och Pep
per, är skapade av ett fransktjapanskt företag, 
Softbank Robotics. Helkroppsroboten NAO på
minner med sina 50 centimeter mer om en lek
saksdocka, medan Peppers 130 centimeter långa 
kropp avslutas i hjul. Det har också stor betydel
se för hur människor interagerar med dem och 

Ginevra Castellano, universitetslek
tor och ansvarig för laboratoriet vid 
institutionen för informations
teknologi. 

FORTS.

Artificiella lärare 
på ingång

Generellt arbetar 
vi med att lära 

robotar interagera 
med människor 

på ett socialt 
intelligent sätt 
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hur robotarna kan programmeras, säger Ginevra 
Castellano.

– Eftersom Pepper är rörlig och snabb så kan 
man tänka sig att han hjälper till genom att röra 
sig runt i klassrummet. Ett robotansikte kan 
istället användas för arbetsuppgifter ansikte mot 
ansikte eller som virtuellt stöd på en skärm. Allt 
handlar om att gå tillbaka till användarna och 
först undersöka deras behov innan vi program
merar någonting.

Enligt Ginevra Castellano krävs det noggrann 
planering kring vilka skolelever, lärare och ämnen 
som ska delta i experimenten, och vad det är som 
ska mätas. En av utmaningarna är att bygga för
mågor hos robotarna så att de kan interagera med 
människor över långa tidsperioder som veckor 
och månader. Men det är svårt att testa av flera 
orsaker. 

– Det handlar exempelvis om att jag behöver 

arbeta med tio barn under tio veckor i en skola, 
och att alla de här barnen verkligen är tillgängliga 
varje vecka. Det är en av de praktiska svårigheter
na i våra experiment. 

Ginevra Castellanos forskningsteam har dock 
redan kontakt med en skola som de ska samarbe
ta med inom Animatasprojektet: Katarinaskolan 
i Uppsala. Fler skolor står på tur.  

– Vår långsiktiga ambition är att kunna inte
grera robotar i skolans läroplan där lärarna be
stämmer vilka roller som robotarna kan spela, 
inte som en ersättning för lärarna utan som ett 
nytt tänkande kring undervisning, säger Ginevra 
Castellano. Hon tillägger:

– Det kan röra sig om ämnen som är lite svåra 
att närma sig för vissa elever och där kanske soci
ala robotar kan bidra med att göra eleverna mer 
entusiastiska över vissa saker.  n

Roboten Pepper går på hjul och 
är rörlig och snabb. Han kan 
hjälpa till genom att röra sig 

runt i klassrummet.
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REPORTAGE

EFTER KATASTROFEN:
Grodorna trivs i Tjernobyl

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  G E R M A N  O R I Z A O L A

Undantagszonen i Tjernobyl är fortfarande övergiven av 
människor, 30 år efter katastrofen. Men många djur lever där.
– Det ser ut som ett paradis för djur, säger zooekologen German 
Orizaola, som varit där och samlat prover från lövgrodor.

GERMÁN ORIZAOLA är forskare vid institu
tionen för ekologi och genetik vid Evolutionsbi
ologiskt centrum (EBC). I maj åkte han på en 
tio dagar lång forskningsresa till undantagszonen 
i Tjernobyl i Ukraina, för att undersöka närmare 
hur djurlivet har påverkats av kärnkraftsolyckan. 

Han samlade prover från lövgrodor som lever 
i den avstängda zonen som fortfarande är övergi
ven av människor. 

– Kärnkraftsolyckor, som i Tjernobyl och Fu
kushima, har en enorm påverkan på människor 
och naturen. Men den akuta påverkan varar 
några veckor eller månader och sedan minskar 
graden av radioaktivitet dramatiskt, berättar Ger
man Orizaola.

– Den är fortfarande 20 eller 100 gånger hö
gre än här i Uppsala, men det har inte blivit en 
öken som man trodde. Redan ett eller två år efter 
olyckan fanns det många djur i undantagszonen 
som verkade må bra. Nu, 30 år senare, ser det ut 
som ett paradis för djur, som vargar, vildhästar, 
hjortar och grodor. Vi vill förstå vad det är som 
händer där.

I UNDANTAGSZONEN finns en fältstation 
med ett laboratorium och med den som bas gav 
sig forskarna ut för att leta grodor i terrängen. 
Förutom att hålla ögonen öppna gäller det att 
lyssna efter deras speciella lockrop.
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German Orizaola har varit på forskningsresa i Tjernobyls undantagszon. 

Maj är den perfekta perioden att leta efter 
lövgrodor, eftersom det är deras parningstid. 
Även om det var kallt för årstiden, lyckades fors
karna samla in prover från 74 grodor. De plock
ades upp i fem olika områden, med varierande 
grad av strålning. Tillsammans med förra årets 
arbete, har de nu prover från åtta olika platser 
och nästan 200 lövgrodor. 

– Groddjur är intressanta eftersom de lever 
ett dubbelliv, både i vattnet och på land. Och 
grodor förflyttar sig inte så mycket, så man kan 
nästan koppla en individ till ett litet område och 
den exakta strålningsnivån i det området, anting
en på land eller på botten av en damm.

NU FORTSÄTTER FORSKNINGEN vid Evo
lutionsbiologiskt centrum i Uppsala, men pro
verna analyseras också i Cadarache i Frankrike, 
Sevilla i Spanien och Slavutych i Ukraina. Fors
karna letar bland annat efter genetiska föränd
ringar hos grodorna.

– Vi tittar både efter tecken på anpassning till 
att leva med strålning och efter mutationer som 
kan påverka dem på något sätt. En hypotes är 
att djuren i Tjernobyl lever kortare liv, eftersom 
de ackumulerar strålning. Men så länge de lever 
länge nog att reproducera sig är det bra, det bor
de inte vara något stort problem, säger German 
Orizaola.

Vad kan vi lära av detta?
– Eftersom inga människor är där, finns det hel
ler ingen jakt, inga besprutningar och inget jord
bruk. Sorgligt nog verkar det som om påverkan 
som människor kan ha på miljön på vissa sätt är 

större än en kärnkraftskatastrof. Självklart inte i 
det akuta skedet, men på lång sikt.

Detsamma gäller Fukushima i Japan – en 
mindre kärnkraftsolycka som ligger närmare i 
tiden. 

– Vi planerar att åka dit också och följa från 
början vad som händer. Japan har ett mer be
gränsat utrymme för människor och det är också 
större press på människor att flytta tillbaka till 
området. Därför är vår forskning viktig där.  n

Groddjur är 
intressanta eftersom 
de lever ett dubbel‑
liv, både i vattnet 
och på land.

Forskarna samlar prover från lövgrodor, för att ta reda 
på hur de påverkats av att leva i en radioaktiv miljö.
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T E X T :  M A G N U S  A L S N E  F OTO :  M I K A E L  WA L L E R S T E D T

FORSKARPROFILEN

Han drev sitt första 
laboratorium som 
tonåring, grundlade 
sin karriär vid Caltech 
och sedan återkomsten 
till Uppsala har hans 
team gett upphov till en 
rad företag i miljardklassen. 
Ulf Landegrens cv står få 
efter, men fortfarande finns 
visioner att uppfylla.

”Jag vill bygga foretaget 
med stort F i Uppsala” 
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– MIN FÖRSTA KONTAKT MED FORSKNINGEN kom till lite av en slump. 
En flickvän från gymnasiet fick anställning vid Ultuna så för att vara nära hen
ne ordnade jag jobb som biträdande laboratorieassistent. Jag fick ett labb för 
mig själv och hade fantastiskt roligt. Jag återuppfann andras hjul, testade egna 
idéer och skrev min första artikel som tjugoåring. Relationen var visserligen 
snart över, men jag hittade ju rätt ändå, konstaterar Ulf Landegren, professor i 
molekylärmedicin.

45 år senare har passionen för vetenskapen allt annat än svalnat – och lidel
sen är besvarad. Med sitt team har han byggt en svårslagen patentportfölj inom 
det molekylärmedicinska fältet, uppfinningar som i sin tur lagt grund för en rad 
framgångsrika företag.

– Flera av mina doktorander har blivit euromiljonärer, men för mig har 
pengar vägt lättare än möjligheten att påverka verksamheten. Min vision är 
och förblir att bygga företaget med stort F och behålla det i Uppsala, dessvärre 
säljs ofta företagen så snart priset är rätt. Jag har inte resignerat, men vi behöver 
fler krafter som kämpar för att framgångsrika företag ska stanna i Sverige.

Efter disputationen vid Uppsala universitet ställdes siktet först mot Frankri
ke, men än en gång fick slumpen ett finger med i spelet. Vid en middag delade 
han bord med Leroy Hood, amerikansk pionjär inom storskalig molekylärbio
logi, och lagom till efterrätten tog de i hand på att Ulf Landegren skulle ansluta 
vid Hoods laboratorium på Caltech. Han gjorde resan tillsammans med sin 
nyblivna hustru och kom att stanna i Kalifornien i fem år.

– Jag kan inte beskriva min första tid i USA som särskilt framgångsrik, men 
jag knöt viktiga kontakter, lade grunden till en egen forskargrupp, och gjorde 
framför allt en uppfinning som resulterade i bra publikationer och tillräckliga 

ULF LANDEGREN

Ålder: 65.
Familj: Fru och tre vuxna söner.
Läser: Howard´s End i min mobiltelefon – som rymmer 
ett ganska omfattande bibliotek.
Så snart jag får tid: Åker jag till vårt sommarhus i 
Öregrundtrakten.
Den senaste komplimangen: Gav jag nyss en duktig 
medarbetare och rekommenderade honom ett jobb han 
borde söka även om jag helst behåller honom i vårt team.
Till sist vill jag att alla: Lever ett rikt, intellektuellt liv 
och skaffar sig tillräcklig kunskap för att undvika populism.

>>
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FORTS.

FORSKARPROFILEN 
Ulf Landegren

royalties för att väl tillbaka i Sverige börja skapa vad som med åren blivit en 
ansenlig samling patent, berättar Ulf Landegren.

ÅTERKOMSTEN TILL UPPSALA medförde även att han hamnade på forsk
ningsfilantropen Anders Walls radar, och med dennes finansiella stöd togs de 
första spadtagen till en forskningsmiljö som tidvis haft över fyrtio personer på 
lönelistan, skolat flera framgångsrika vetenskapsidkare och företagare och inte 
minst genererat flera molekylära tekniker till gagn för forskning och diagnostik 
världen över.

– För snart tio år sedan blev jag intervjuad i tidningen Metro som påstod 
att vi ”DNAsnickare” arbetar inom ett av de stora framtidsyrkena. Förutom 
en träffande beskrivning av det vi ägnar oss åt och att fältet definitivt gör stora 
framsteg som kommer många till nytta, så har jag svårt att se att yrket kommer 
att växa i nivå med exempelvis ITindustrin.

Sin nuvarande roll kategoriserar Ulf Landegren som Powerpointexperi
mentören, en kreatör som tänker ut och visualiserar vad som ska göras och 
därefter inväntar att personen som kan komplettera och realisera skissen ska 
infinna sig. Förväntningarna på dem som ansluter till teamet är väl definierade.

– Jag söker medarbetare som kan ta för sig, bygga med egna händer och 
förbättra idéerna. Trots att jag nog saknar fingertoppskänsla för rekryteringar 
har jag haft privilegiet att omge mig med många extremt skickliga, ofta entre
prenöriellt drivna forskare. Förmodligen är det väl de som har funnit mig, och 
de har ofta varit drivande i bildandet av de framgångsrika företag vår grupp 
ligger bakom, säger han.

ÅR 2013 BELÖNADES Ulf Landegren med Hjärnäpplet, Uppsala universitets 
prestigefyllda innovationspris. I motiveringen betonas hans entreprenörsinsats
er inom molekylära tekniker och ledande roll i att utveckla stadens redan starka 
miljö för biotekniska verktyg. 

– Själv ser jag mig i första hand som en problemlösande ingenjör som vill 
uppfinna verktyg som bidrar till bättre vård, forskning och kunskap om hur 
naturen är beskaffad, men visst är kommersiell potential nödvändig om tekni
ken ska bli brett tillgänglig. Här står emellertid svensk forskning inför en unik 
utmaning, då varje ansökan om statliga anslag är en offentlig handling vilket 
hindrar senare patentering av de uppfinningar som beskrivits. Jag och några 
kollegor har uppvaktat departementet i frågan, och nu är en utredning tillsatt 
som förhoppningsvis möjliggör ansökningar som inte omintetgör patentering.

Samtidigt är han noga med att framhålla Uppsalas internationellt starka 
position på fältet. Han betonar i synnerhet den kreativa forskningsmiljön och 
dess framgångsrika samarbete med näringslivet, en lyckosam kombination som 
står sig väl även i europeisk jämförelse.

– Se på regeringens strategiska satsning SciLifeLab som ursprungligen var 
vikt för Stockholm, men efter att Uppsala formerat sina styrkor i molekylära 
tekniker så tilldelades vi gemensamt ansvar tillsammans med Stockholm. Nu 
har vi denna oerhört betydelsefulla resurs som jag verkligen hoppas att univer
sitetet fortsätter att vårda för maximerad nytta. 

UNDER SOMMAREN fyllde Ulf Landegren 65 år. För många en efterlängtad 
ålder men, liksom för otaliga andra forskare, för honom bara en födelsedag i 
raden. Han beskriver sig som hängiven nöjescyklist och entusiastisk bokslukare, 
men tillskriver sig i övrigt ingen större talang för ett liv som pensionär.

– Jag misstänker att min fru inte drömmer om att ha mig hemma hela 
dagarna. Själv skulle jag helst omge mig med ett litet, hängivet forskningsteam 
där jag kanske till och med själv hinner arbeta vid labbänken. Helst i ett helt 
nytt fält, jag hävdar envist värdet i att prova nya banor och kanske är proteiner
na och jag snart färdiga med varandra. Ja, det enda jag vet är att jag har alldeles 
för mycket roligt kvar att uppleva inom forskningen för att ställa mig och mata 
Svandammens fåglar.  n

Själv ser jag mig i första hand 
som en problemlösande ingenjör 

som vill uppfinna verktyg som 
bidrar till bättre vård, 

forskning och kunskap …

Ulf Landegren är en hängiven cyklist.
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KORT & GOTT

FÖRSKOLEBARN i växelvis boende har 
mindre psykiska symtom än de som bor mest 
hos, eller bara med en förälder efter en sepa
ration. Det visar en studie vid Uppsala univer
sitet, Karolinska Institutet och forskningsinsti
tutet Chess av barn i 3–5årsåldern. 

Med utgångspunkt i föräldrars och för
skolelärares skattningar har forskarna jäm
fört beteendeproblem och psykiska sym
tom mellan 136 barn i växelvis boende, 
3 369 i kärnfamilj, 79 som bor mest med en 
förälder och 72 barn som bor enbart med 
en förälder. Resultaten visade att såväl för
skolepersonalen som föräldrarna angav att 
barnen som bodde mest eller enbart med 
en förälder hade mer svårigheter än de som 
bodde växelvis eller i kärnfamilj.  n

FÅGELUNGAR känner igen och lär sig sin 
egen arts sång även när de exponeras för 
sång från andra arter. En studie vid Uppsa
la universitet visar att det är de genetiska 
skillnaderna mellan arterna snarare än tidig 
inlärning eller andra mekanismer som ligger 
bakom fåglarnas förmåga.

Forskarna använde sig först av olika lju
dinspelningar av fågelsång som spelades 
upp för flugsnapparungar. Fågelungar som 
bara var tio dagar gamla visade att de kunde 
särskilja sin egen arts sång genom att tigga 
efter mat i större utsträckning efter att ha 
hört just den egna artens sång. 

I nästa steg visade forskarna att flugsnap
parungarna behöll förmågan att särskilja 
den egna artens sång även när de blivit upp
födda av föräldrar som tillhörde en annan 
art. Detta visar att det inte enbart är sociala 
faktorer som styr, utan att förmågan att sär
skilja den egna artens sång har en genetisk 
bas.  n

Växelvis boende 
för småbarn 

Fotspår ger ny bild av förfäder

Den rätta melodin sitter i generna

NYUPPTÄCKTA människoliknande fot
spår på Kreta kan vända upp och ner på den 
etablerade berättelsen om tidig mänsklig 
evolution. Spåren är ungefär 5,7 miljoner 
år gamla och skapades vid en tid då tidigare 
forskning placerar våra förfäder i Afrika – 
med apliknande fötter.

Ända sedan upptäckten av fossil i södra 
och östra Afrika under mitten av 1900ta
let har forskarna ansett att människosläktet 
har sitt ursprung i Afrika och stannade där 

Skillnader i sång mellan arter är viktiga för fåglars förmåga att välja rätt partner. FOTO: MURIELLE ÅHLUND

i isolering under flera miljoner år innan de 
spreds till Europa och Asien. 

Upptäckten av de människoliknande 
fot spåren från Kreta omkullkastar denna 
bild. 

– Det som gör den nya upptäckten kon
troversiell är åldern och platsen där avtryck
en finns, säger Per Ahlberg, professor vid in
stitutionen för organismbiologi vid Uppsala 
universitet och en av studiens författare.  n

De nya fotspåren från Trachilos på västra Kreta har en omisskännlig människoliknande form. 
FOTO: ANDRZEJ BOCZAROWSKI
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Användningen av kejsarsnitt har skjutit i höjden vid 
Muhimbili National Hospital, det största offentliga sjukhuset 

i Tanzania, vilket ökar risken för komplikationer. Forskare 
har utvecklat en metod att förbättra vården, i nära 

samarbete mellan Uppsala och Dar es Salaam.

ATT ARBETA I TEAM och involvera perso
nalen – barnmorskor, läkare och andra – har 
visat sig vara ett framgångsrecept för att vända 
trenden med allt fler kejsarsnitt. Med hjälp av 
kliniska utvärderingar och olika åtgärder har 
förlossningsvården förbättrats, visar en studie av 
Andrew Magaya.

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 

UTBLICK

Nyblivne doktorn Andrew Mgaya 
(i mitten) har haft två handledare: 
Hussein Kidanto i Dar es Salaam 
och Birgitta Essén i Uppsala.

Samarbete kan forbattra 
FÖRLOSSNINGSVÅRDEN

Han var i Uppsala i maj 2017 för att lägga 
fram sin avhandling. Med på resan var också hans 
handledare Hussein Kidanto, som arbetar vid 
hälsoministeriet i Dar es Salaam och själv dok
torerade i Sverige år 2009. Sedan dess har sam
arbetet fortsatt.

– Det handlar både om forskning och under
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när det görs många felaktiga kejsarsnitt leder det 
till fler komplikationer som kan vara dödliga. 
Därför måste användningen av kejsarsnitt be
gränsas. Kvinnor som behöver ska opereras och 
de som kan föda naturligt ska göra det, säger An
drew Magaya.

I arbetet med avhandlingen har han testat att 
involvera vårdpersonalen i kliniska granskningar 
och förbättringsåtgärder. Under studiens gång 
förbättrades diagnostiken av hotande syrebrist 
och utebliven progress, som är de två vanligaste 
orsakerna till kejsarsnitt. Dessutom förbättrades 
det medicinska omhändertagandet inför kejsar
snitt.

EN TIDIGARE AVHANDLING av Helena Li
torp, som tillbringade sex månader vid sjukhuset 
i Dar es Salaam, visar att det sällan är kvinnorna 
själva som vill göra kejsarsnitt.

– De är rädda för komplikationer. I Sverige är 
det säkrare än i Tanzania på grund av bättre sjuk
vårdsresurser medan en tanzanisk kvinna som 
begär kejsarsnitt vet att det är en livshotande 
procedur. Många av dem pratar om postoperativ 
smärta och komplikationer. De flesta ber om att 
få föda naturligt, säger Andrew Magaya.

Detsamma gäller kvinnor i Rwanda, Uganda 
och Somalia, menar Birgitta Essén.

– Vår forskargrupp har kunnat visa varför 
kvinnor från Tanzania eller Somalia som kommer 
till Sverige ibland vägrar göra kejsarsnitt även när 
det är ett akutsnitt för att rädda fostret. Det är ett 
exempel på varför det är bra att svenskar lär sig 
något om den afrikanska kontexten. 

Hon berättar att Akademiska sjukhuset i 
Uppsala deltar i den nya doktorandstudien som 
har inletts. Det finns mycket att lära för den 
svenska sjukvården.

– De globala forskningsresultaten kan inte 
bara appliceras i Tanzania utan också i Sverige, i 
en globaliserad värld med migration och flykting
ar från hela världen.  n

INTERNATIONAL MATERNAL 
AND REPRODUCTIVE HEALTH 

En forskargrupp vid institutionen för kvinnors och 
barns hälsas internationella enhet IMCH vid Uppsala 
universitet. Gruppen samarbetar med forskare i 
övriga Europa, Asien, Latinamerika och Afrika. Målet 
är att utveckla praktiska lösningar och vetenskapliga 
metoder för vårdpersonal och beslutsfattare som 
kan förbättra den globala sexuella och reproduktiva 
hälsan i olika länder.

visning i samarbete mellan ett låginkomstland 
och ett höginkomstland. Det är ett ömsesidigt 
utbyte av kunskap mellan våra två universitet, 
säger Hussein Kidanto, som besöker institutio
nen för kvinnors och barns hälsa i Uppsala minst 
två gånger per år. 

– När jag kommer hit föreläser jag också för 
masterstudenter, som sedan besöker oss i Tanza
nia. Det är en kedja som jag hoppas aldrig ska 
brytas.

FORSKARSTUDENTERNA går ett så kallat 
sandwichprogram och utbildas både i Uppsala 
och DaresSalaam. Därför har Andrew Magaya 
också en handledare vid Uppsala universitet, 
professor Birgitta Essén. 

– Det här är den andra avhandlingen om kej
sarsnitt, berättar hon. Nu ska en tredje doktorand 
göra en ny intervention för att förbättra förloss
ningsvård ur en annan aspekt, nämligen att mins
ka mödradödligheten och fosterdödligheten.

Hon förklarar att hon och hennes forskar
grupp utvecklar tekniker och verktyg för vård
givare i Tanzania. 

– I slutändan handlar det mycket om att öka 
kunskapen. Som forskare ser vi vissa problem 
och hittar ny kunskap och sedan låter vi vård
personalen själva arbeta med hur vården kan 
förbättras.

Arbetssättet kräver kontinuitet och det har 
forskargruppen lyckats med. Hussein Kidanto 
har till exempel fortsatt att forska och undervisa.

– Det räcker inte med att gå forskarutbild
ning, du behöver fortsätta efter doktorsexamen 
för att skapa en kreativ, hållbar grupp som kan 
undervisa lärare och personal och komma med 
nya förbättringsidéer, säger Birgitta Essén.

Hon betonar att kunskapsutbytet är minst 
lika viktigt för Uppsala universitet, inte minst 
genom det nyinrättade Forum för Afrikastudier, 
som samlar forskare inom olika ämnesområden. 
Doktor Kidanto kommer regelbundet hit och 
undervisar masterstudenter i global reproduktiv 
hälsa. 

– Jag undervisar om hälsovårdssystemet i 
Tanzania, så att de kan jämföra hälsosystemet i 
Sverige med låginkomstländer men också ser de 
hinder som finns för att bekämpa sjukdomar ur 
ett globalt perspektiv, säger han. 

NÄR DET GÄLLER forskningen om förloss
ningsvård finns särskilda utmaningar. En av dem 
är den ökade användningen av kejsarsnitt, som 
är en allvarlig riskfaktor både för modern och 
barnet. I Tanzania görs totalt fem procent av för
lossningarna med kejsarsnitt, men vid Muhimbi
lisjukhuset är siffran tio gånger högre – hela 50 
procent.

– Upp till en acceptabel nivå är det okej, men 

… en tanzanisk 
kvinna som begär 
kejsarsnitt vet att 
det är en livshotande 
procedur.

AFRIKA

Tanzania



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

FORSKNING

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  S A R A H  T H O R É N

Hur tas högkvalificerade migranter emot på 
svenska globala företag? I höst drar en stor 
jämförande studie igång i elva olika länder. 

– Det gäller att komma förbi 
gruppbildningarna, säger 

Lena Zander, professor 
i företagsekonomi, som 

leder projektet 
i Sverige. 
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Delade intressen 
underlättar integrationen
LENA ZANDER har länge forskat om kultur
möten, ledarskap och att arbeta i team. I det nya 
projektet ligger fokus på högutbildade migranter. 
Hur kan man jobba med integrationsfrågorna 
och hjälpa dem att komma in i ett nytt företag 
och ett nytt land?

– Vi ser ofta integration ur ett individperspek
tiv, men forskning om migranter i mindre före
tag i Österrike och Tyskland visar att integration 
handlar mycket om vad företagen gör. Det gäller 
både hur de ser på mångfald och vilken kultur de 
har, säger Lena Zander.

Den kommande studien tar forskningen ett 
steg vidare och omfattar elva olika länder med 
Sverige inräknat. Det är en jämförande studie 
och en gemensam enkät kommer att gå ut till 
stora företag i de olika länderna. 

Resultaten ska sedan följas upp med för
djupande studier av Lena Zander själv och en 
nyantagen doktorand vid företagsekonomiska 
institutionen.

TIDIGARE FORSKNING visar att människor 
har en tendens att dela upp sig i grupper vilket 
leder till konflikter. Lena Zander intresserar sig 
för de fall där integrationen fungerar bra, trots 
stora och små skillnader i allt ifrån språk till vär
deringar och synen på ledarskap.

– Jag intresserar mig för hur individer från oli
ka grupper hittar varandra trots kulturella olik
heter. Ofta har de gemensamma intressen eller 
värderingar som binder dem samman. Är det in
dividers personlighet som skapar detta eller finns 
det mönster på gruppnivå?

I en tidigare studie fick hon olika svar från 
chefer i olika delar av världen. I norra Euro
pa tyckte många att individuella intressen som 
sport och kultur var en viktig sammanhållande 
faktor, medan religiösa frågor eller en gemensam 
historisk bakgrund ansågs viktigast i andra delar 
av världen.

– Vad finns det för gemensamma intressen 
som kan överbrygga stereotyperna så att vi ser 

individerna och kommer förbi gruppbildning
arna? Det vill jag jobba vidare med. Resultaten 
kan vara till hjälp inte bara för företag utan också 
på samhällsnivå, till exempel i skolor, säger Lena 
Zander.

DET FINNS MYCKET FORSKNING om kul
turmöten och integration, men gruppen högut
bildade migranter är inte så utforskad. Samtidigt 
är det en växande grupp. 

– Det kommer hit fler och fler från olika län
der i världen och söker högkvalificerade arbeten. 
Kanske kommer de hit med sin kunskap för att 
hitta en framtid för sin familj eller för att de är 
intresserade av företaget. Frågan är om även mo
tivet spelar någon roll för integrationen.

Projektet som startar i höst kommer att ge 
gott om jämförelsematerial även på samhällsni
vå, eftersom de olika länderna arbetar på olika 
sätt med kulturella skillnader och migration.

– Studien kommer att genomföras från ett 
individ, företags och samhällsperspektiv. Det 
är en intressant blandning av länder som ingår i 
studien, där Sverige har liknande förutsättningar 
som vissa av länderna men skiljer sig från andra, 
till exempel Storbritannien. Vi kommer att ha 
spännande resultat att presentera, säger Lena 
Zander.  n

Jag intresserar mig 
för hur individer 
från olika grupper 
hittar varandra 
trots kulturella 
olikheter.

Lena Zander, professor i företagsekonomi, har länge 
forskat om kulturmöten.

INTERNATIONELLT PROJEKT

Forskningsprogrammet ”Migration och Integration: Högkvalificerade migranters kulturella 
integration i svenska globala företag” startar i höst och kommer att pågå i tre år. De länder 
som ingår i projektet är Australien, Finland, Frankrike, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.
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T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  B I L LY  A D O L F S S O N

INNOVATION

– VI BRUKAR SÄGA att hittar du bara till 
dörren så guidar vi rätt, säger Jenny Nord
quist, som är tf chef för UU Innovation.

Hon tar emot i ett av de gamla fina hu
sen i Uppsala Science Park, där stora delar 
av Uppsalas innovationssystem finns samlat 
på samma våningsplan. Förutom UU Inno
vation finns här till exempel företagsinkuba
torn UIC och stiftelsen Stuns. Alla komplet
terar varandra, menar Jenny Nordquist.

– Kommer ett företag som vi ser skul
le ha nytta av att prata med UIC så leder 
vi dem vidare. På samma sätt pratar UIC 
med oss när de träffar företag som skulle ha 
nytta av att utveckla sin produkt eller tjänst 
tillsammans med forskare. 

UU Innovation startade 2007, redan 
två år innan regeringen beslutade att star
ta innovationskontor vid några universitet. 
Förutom att ge affärsrådgivning till forskare 
och studenter fungerar innovationskontoret 

identifiera frågeställningar som man har 
intresse av från båda hållen, säger Jenny 
Nordquist.

– Ett sådant möte kan lägga grunden till 
intressanta samverkansprojekt där de olika ak
törerna gemensamt formulerar frågeställning
arna och också gemensamt driver projektet. 

VID UU INNOVATION finns personer 
med bred ämneskunskap. Olika personer är 
branschansvariga, till exempel finns en sär
skild kontaktperson för den som är intresse
rad av life science.

Ofta finns behov av att träffa forskare 
inom flera olika ämnesområden. Universi
tetet har till exempel en överenskommelse 
om samverkan med byggföretaget NCC. 
De vill inte bara samverka kring teknikfrå
gor, utan är också intresserade av samhälls
frågor som hur människor vill leva och bo, 
berättar Jenny Nordquist. 

MÖTESPLATS 
for innovationer 

Hur lyckas man med kunskapsöverföring och innovationer? Ett sätt är att samla människor 
med olika kompetens för att lösa problem tillsammans. UU Innovation har varit en sådan 
mötesplats under tio år och är en viktig del av innovationsmiljön i Uppsala.

i Uppsala som en ingång för företag, organi
sationer och myndigheter som vill samver
ka med universitetet.

EN SÄRSKILT POPULÄR mötesform är 
AIMday, som utvecklats här vid UU Inn
ovation. Inför mötet får deltagarna skicka 
in frågor och problem som sedan matchas 
mot forskare med specialkunskap. Sedan 
ges workshops i små grupper kring konkre
ta problem. 

Det började 2008 med en AIMday inom 
materialvetenskap, men på senare år har 
många andra ämnen diskuterats, som väl
färd, åldrande och digital hälsa. Mötesfor
men har också gått på export i världen.

– Det som är så framgångsrikt är att vi 
utgår från företagens eller de andra externa 
organisationernas egna problem och att de 
angriper frågan tillsammans med forskare. 
Det är ett väldigt kraftfullt verktyg för att 

UU INNOVATION I SIFFROR

Sedan 2008 fram till höst
terminsstarten 2017 har 
Uppsala universitet varit 
huvud eller medarrangör 
av 39 AIMday inom olika 
tematiska områden. Vid 
dessa möten har 760 
workshops hållits.

Totalt 23 AIMday har 
hittills arrangerats av 
andra lärosäten (Sverige 
och utomlands). Bland 
dem finns universiteten 
i Edinburgh och Oxford. 
AIMday har också gjort 
premiär i Brasilien och 
Kanada.

Under 2016 behandlades 
över 120 idéer inom vitt 
skilda ämnesområden, 
som energi, människor 
och samhälle, material, 
mekanik, fysik, informa
tionsteknologi, läkemedel 
och medicinsk teknik. 
Tre fjärdedelar av idéerna 
är produktbaserade, de 
andra är inom service. 
Över 200 personer från 
studenter till professorer 
är involverade. Under 
2016 bildades 19 nya 
företag och två projekt 
fördes över till etablerade 
företag.

Totalt har närmare 1 000 
nya idéer har kommit 
in och utvärderats av 
UU Innovation och fler 
än 120 innovationspro
jekt har gått vidare till 
affärsutvecklingsprogram i 
Uppsalas företagsinkuba
tor, UIC. Närmare 50 nya 
företag från universitetet 
har fått investering av UU 
Holding under perioden. 

Därutöver har mer än 
1 000 idéer från universi
tetets studenter kommit 
in till Drivhuset (samar
betspartner för stöd till 
studenter) och cirka 800 
studentbolag startats med 
deras hjälp.

>>
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Banbrytande 
allergitest från 
Uppsala

GUNNAR JOHANSSON identifierade 1967, 
tillsammans med Hans Bennich, en ny klass 
av immunoglobuliner, IgE, och visade att 
dessa har koppling till allergiska reaktioner. 
Upptäckten skedde vid Uppsala universitet 
och Akademiska sjukhuset.

De båda forskarna samarbetade vidare 
med Leif Wide för att bestämma IgEni
vån i blodprover. Tillsammans kontaktade 
de Pharmacia i Uppsala och ett samarbete 
inleddes. Tekniken utvecklades vidare av 
Thermofisher Scientific (Phadia) som är 
världsledande inom allergidiagnostik. Upp
täckten av IgE från forskargruppen har lett 
till framväxten av ett globalt företag och 
lagt grunden för forskning, diagnostik och 
behandling inom allergiområdet. Dagligen 
används IgEdiagnostik inom allergologin i 
hela världen och denna rutinmetod grundar 
sig på upptäckten av IgE 1967.  n

ANNICA HULTH

ALLERGIER I SVERIGE

Det finns ingen exakt siffra på hur stor del av 
Sveriges befolkning som har allergi, men det 
brukar uppskattas till drygt 30 procent, det vill 
säga närmare tre miljoner människor. Vanligast 
är allergi mot pollen, pälsdjur och födoämnen. 
KÄLLA: ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUNDET.

För femtio år sedan identifiera‑
des en ny klass av immunoglo‑
buliner, IgE, en upptäckt som 
fått banbrytande betydelse för 
miljontals patienter över hela 
världen, såväl diagnostiskt som 
behandlingsmässigt.

INNOVATION

– Vi har haft ett team som har hjälpts åt 
att sätta ihop workshops med forskare, till 
exempel om hållbarhetsfrågor. Vi försöker 
svara mot företagens behov av ny kunskap. 

UU Innovation arbetar också med kom
mersialisering och nyttiggörande av idéer 
och vill gärna komma i kontakt med per
soner som vill engagera sig i tidiga inno
vationsprojekt med ursprung vid Uppsala 
universitet. 

– Forskare och studenter behöver ofta 
komplettera gruppen med personer med 
affärskompetens och nätverk. 

FORTS.

MÖTESPLATS 
för innovationer 

I Uppsala finns långa traditioner av sam
verkan inom teknikområdet. Även inom 
hälso och sjukvård samarbetar den med
icinska forskningen och Akademiska sjuk
huset. På senare år har det seglat upp nya 
spännande samverkansområden. 

Till exempel har arkeologer tillsammans 
med företag utvecklat en app som visar hur 
Gamla Uppsala såg ut på vikingatiden och 
Uppsala Domkyrka på medeltiden. 

– Det visar på potentialen när olika äm
nesområden och kunskaper kombineras, 
menar Jenny Nordquist.

– En innovation handlar om nya lösning
ar som implementeras och inte sällan be
hövs en mängd olika kompetenser. 

Idéerna från forskare och studenter be
arbetas vidare tillsammans med affärsråd
givare. Sedan kan en del av dem gå vidare 
i något av UIC:s affärsutvecklingsprogram 
samtidigt som vissa blir föremål för inves
tering av Uppsala universitets holdingbolag. 

TILL SKILLNAD från UU Innovation lig
ger holdingbolaget utanför myndigheten 
och jobbar mer renodlat med att vara in
vesterare och partner i företag som spinner 
ut från universitetet.

Statistiken de senaste åren visar att det 
går det bra för innovationssystemet i Upp
sala. Företagsinkubatorn UIC är rankad tia i 
världen bland universitetsanknutna inkuba
torer och femma i Europa. Holdingbolaget 
har också under åren gjort ett antal lyckade 
investeringar och exits. 

– En framgångsfaktor är att vi delar loka
ler och ses vid den gemensamma kaffema
skinen, säger Jenny Nordquist.

I höst flyttar hela innovationssystemet 
till nybyggda lokaler bara ett stenkast bort 
i Uppsala Science Park, så även i fortsätt
ningen kommer de att hittas bakom samma 
dörr.  n

FO
TO

: M
IK

A
EL

 W
A

LL
ER

ST
ED

T

Jenny Nordquist är tf chef 
vid UU Innovation.
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INNOVATION

T E X T :  A N N I C A  H U LT H  F OTO :  B J Ö R N  L E I J O N

Du har jobbat med läkemedelsutveck-
ling i 30 år, vad är höjdpunkterna under 
din karriär?
– Jag har haft ett långt internationellt samarbete 
med bland annat USA:s livsmedel och läkeme
delsmyndighet FDA för att ta fram nya regula
toriska riktlinjer för bioekvivalens (ett biofarma
ceutiskt klassificeringssystem). Arbetet pågick i 
mer än ett decennium.

– Jag har också initierat och deltagit i multidis
ciplinära samverkansprojekt inom läkemedelsut
veckling som lett fram till några olika produkter, 
till exempel mot endokrinologiska sjukdomar 
som Addisons sjukdom och mot cancersjukdo
mar som prostatacancer och levercancer.

Hur kom det sig att du som forskare 
började jobba med att nyttiggöra forsk-
ningsresultat?
– Jag har en teoretisk och mer mekanistisk för
ståelse av transport och effekt av läkemedel i 
kroppen. Tillsammans med andra kan jag för
packa detta i farmaceutiska formuleringar som 
testas i patienter, vilket leder till en mer riktad 
behandling av sjukdomar med förbättrad effekt 
och mindre biverkningar. Det har varit en stark 
drivkraft.

– Min inriktning har varit läkemedel mot 
cancer, endokrinologiska sjukdomar och smärta. 
Nu jobbar jag även med obesitas (fetma) och 
typ IIdiabetes. Det är ett integrativt, multidis
ciplinärt samarbete med läkemedelsföretag och 
olika typer av finansiärer.

4 FRÅGOR TILL 
HANS LENNERNÄS 
… professor i biofarmaci, är 2017 
års mottagare av Hjärnäpplet för 
framgångsrik kunskapsöverföring. 

HJÄRNÄPPLET

Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet delas ut årligen för framstående överföring 
av kunskap från akademin till ett företag eller annan extern organisation och som resulterat i 
innovation. Beslut fattas av rektor efter beredning av en priskommitté med interna och externa 
representanter. Priset delas ut vid professorsinstallationen vid Uppsala universitet i november.

Vad är dina bästa tips för att lyckas 
med samverkans- och innovationspro-
jekt?
– För att lyckas med företagande och forskning 
krävs ett bra samarbete. Det låter kanske som 
en klyscha men precis som i idrottssammanhang 
gäller det att spela i ett bra lag och samarbeta 
med personer som vill komma framåt och ut
vecklas. Därmed inte sagt att de behöver vara 
jasägare, men de ska vara beredda att jobba hårt 
tillsammans. Det finns inga magiska lösningar 
utan allt handlar om hårt arbete, bra samverkan, 
kompetens och att ha ett gemensamt mål.

Vad har du på gång just nu?
– Jag jobbar med två utvecklingsprojekt; det ena 
handlar om förbättrad behandling av levercancer 
och det andra om läkemedel mot obesitas och 
typ IIdiabetes. Projekten drivs i UppsalaStock
holmregionen, i samarbete mellan ett tiotal 
människor med olika kompetens inom båda pro
jekten.  n

Samverkan 
för bättre 
läkemedel
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SAMVERKAN

Beroendeforskare 
som hörs och syns 
I juli firade U-Fold, ett forum för forskning om läkemedels- 
och drogberoende, femårsjubileum vid Almedalsveckan med 
att arrangera fem nya, välbesökta seminarier. Men hur gör 
man egentligen sin stämma hörd i sorlet från världens 
största demokratiska mötesplats?

– ALMEDALSVECKAN är helt enkelt en miljö 
som kräver hårt arbete och anpassning. Vill du 
att journalisterna ska bevaka just ditt seminari
um måste du bjuda på kärnfulla ämnen och pro
filtunga paneler. Å andra sidan är det ett univer
sitets uppgift att delta där samhällsdebatten förs 
och när världens största demokratiska mötesplats 
arrangeras några timmar från Uppsala känns det 
självklart att ta den möjligheten.

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

Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk be
roendeforskning, tillhör veteranerna under Al
medalsveckan. Som forskningsansvarig i reger
ingens Mobilisering mot narkotika såg han tidigt 
den gotländska arenans betydelse för att synas, 
sprida kunskap och att bygga nätverk. När han år 
2011 lade grunden till UFold – Uppsala univer
sitets forum för forskning om läkemedels och 
drogberoende – var steget till Visby kort. Redan 
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Fred Nyberg tillsammans med 
journalisten Annika Jankell och 
Charlotte Skoglund, Karolinska 
Institutet, vid ett seminariet 
om integration av nyanlända.

Sverige har 
näst högst andel 
narkotikarelaterade 
dödsfall i hela EU

2013 genomförde forumet sina första tre semi
narier vid Almedalsveckan, i år blev det fem.

– Vi arbetar med ämnen som vi bedömer vara 
blivande aktualiteter och har koppling till områ
den där vi bedriver eller ser behov av forskning. 
Efter seminariet håller vi samtalet levande ge
nom att dels samla deltagarna till en gemensam 
måltid och dels följa upp trådarna vid UFolds 
egna mötesplatser i Uppsala. Ofta kontaktas vi 
även av grupper som uppmärksammat oss i Al
medalen och vill föreslå samarbete i olika former, 
berättar Fred Nyberg.

EN AV ÅRETS Almedalssatsningar var att bely
sa de åtgärder som krävs för att nå WHO:s mål 
att eliminera sjukdomen hepatit C till år 2030. 
I Sverige, förklarar Fred Nyberg, har sprickan 
mellan beroendevård och psykiatri slutligen 
överbryggats, men många saknar alltjämt en tyd
lig koppling till missbrukets sjukdomar. Hösten 
2016 kontaktades UFold av några av landets le
dande experter i syfte att ta utvecklingen framåt.

– Sverige har näst högst andel narkotikarela
terade dödsfall i hela EU, och regeringen agerar 
nu för att hjälpa människor i riskzonen och att 
minska dödsfallen. Samtidigt drabbas många 
som injicerar droger av den dödliga virussjukdo
men hepatit C utan att få tillgång till de botande 
läkemedel som finns. Alltså fordras insatser för 
att fånga upp och hinna behandla alla smittade 
innan de blir allvarligt sjuka eller sprider sjukdo
men vidare, berättar Fred Nyberg.

Den tvärvetenskapliga gruppen samlades un

der UFolds flagg och formulerade ett konsensus
dokument i vilket de introducerar en strategi för 
förbättrad behandling. Förslaget som lanserades i 
april väckte stor uppmärksamhet och när grup
pen presenterade sitt arbete i Almedalen var hör
salen välfylld.

– Vi utformade handlingen under några effek
tiva eftermiddagar, och det är bara ett exempel 
på kraften i det öppna nätverksarbete UFold be
driver. Tack vare breda kontaktytor kan vi fånga 
upp och inta en ledande roll i frågor innan de ens 
landar på samhällets radar. Bland annat samar
betade vi med journalisterna Sanna Lundell och 
Ann Söderlund kring medberoende i samband 
med SVT:s serie Djävulsdansen, och när fjolårets 
ström av ensamkommande nådde Sverige utbil
dade vi redan HVBpersonal i hur de kan hålla 
unga migranter borta från narkotika.

SOMMARENS Almedalsbesök genererade ock
så flera nya uppslag. I UFolds höstkalendarium 
ryms bland annat ett seminarium kring spelbe
roende, ett område som väntas dominera många 
debattytor om den föreslagna avregleringen av 
Sveriges spelmarknad går igenom.

– Vi belyste spelmissbruk i Almedalen redan 
2015 och får förmodligen anledning att åter
komma till ämnet i Visby. Säkert är i alla fall att 
UFold återvänder till Almedalsveckan 2018, i 
Campus Gotland har Uppsala universitet fått en 
fantastisk plattform, och med beroendeområdets 
alla intressanta aspekter är det bara tiden som be
gränsar hur mycket vi kan belysa!  n

U-FOLDS FEM SEMINARIER:

• Integration av nyanlända
• Behövs nolltolerans?
• Hepatit C - Hur ska vi nå WHO-målet om eliminering av sjukdomen till år 2030?
• Beroendevården i ett helhetsperspektiv
• Droger, trafficking och terrorism 
Totalt arrangerade Uppsala universitet cirka 50 olika seminarier under Almedalsveckan.
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Lokalt perspektiv ska ge 
GLOBALA SVAR

Kryssningstrafiken är en växande industri i hela 
världen och den nya kajen på Gotland väntas locka ett

 stort antal besökare till ön. Men vad innebär det 
här för Gotland som besöksplats? 

GÅR DET ATT SKAPA förutsättningar för en 
livskraftig, ekonomiskt nyttig och varsam utveck
ling av en upplevelsedriven korttidsturism? Det 
här är en fråga som Owe Ronström, professor i 
etnologi, och hans kollegor undersöker i forsk
ningsprojektet ”Hållbara besök”. 

Den nya kryssningskajen i Visby ska stå färdig 

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 invigning i april 2018, men är redan nu ut
gångspunkt för ett tvärvetenskapligt forsknings
projekt på Campus Gotland. Målet är att i ett 
brett, globalt perspektiv utforska vad hållbara 
besök kan vara.

– Men det är inte kryssningsindustrin som ska 
undersökas, det är snarare så att det här blir posi

SAMVERKAN

Den nya kryssningskajen ska 
invigas i april 2018. ILLUSTRATION: REGION GOTLAND
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… vad händer 
här när många 
människor för‑
flyttar sig och vad 
uppstår då på en 
viss punkt?

tionen utifrån vilken vi betraktar världen, berät
tar Owe Ronström.

Det finns en hel del forskning om både migra
tion och turism, men de som tar emot besökare 
är ett betydligt mindre utforskat område, menar 
han. 

– Vårt projekt är inte en studie av de besökta, 
och inte heller av besökarna. Studien ligger sna
rare i gränssnittet – vad händer här när många 
människor förflyttar sig och vad uppstår då på 
en viss punkt?

EN FRÅGESTÄLLNING är vad som händer när 
ett växande antal besökare kommer till en plats, 
och hur olika grupper förhåller sig till och påver
kar varandra. 

– Vi vet till exempel att ett växande antal be
sökta är obekväma med det, till exempel i Vene
dig och Barcelona, men också här på Gotland. Vi 
vet också att olika grupper av besökare inte är 
kompatibla med varandra.  

Som exempel lyfter han sitt senaste besök på 
den grekiska ön Lesbos. 

– Jag var där för att undersöka hur en typ av 
besökare – migranter – har utraderat en annan 
typ av besökare, nämligen turisterna. Det har re
sulterat i att de fastboende har mist sina jobb och 
sin försörjning. 

Programmet söker alltså svar på hur man kan 
skapa förutsättningar för mer hållbara besök. 
Man vill också aktivt bidra till att både utveckla 
och etablera hållbara perspektiv inom besöks

Owe Ronström, professor i etnologi, forskar 
om vad som händer i mötet mellan Visbyborna 
och kryssningsturister.

industrin. Flera av delprojekten samverkar med 
lokala och regionala aktörer, som till exempel 
världsarvssamordnaren i Visby, riksantikvarieäm
betet och Region Gotland. 

– Vi samarbetar även med civilsamhället och 
enskilda aktörer, säger Owe Ronström.

Forskningen spänner över ett brett tvärve
tenskapligt fält och berör områden som rättvisa 
och makt, representation, positioner och identi
fikation, hållbarhet, ekologi och naturresursbruk 
samt kulturarv och kulturvård.

– Det här är den största forskningssatsningen 
inom området i Sverige. Ambitionen är att det 
ska bli ett långsiktigt projekt som kan omfatta 
upp till 40 personer. Det går inte att adressera 
sådana här frågor kortsiktigt och vi måste där
för fortsätta att bygga upp den här miljön, säger 
Owe Ronström.  n

HÅLLBARA BESÖK 

Ett omfattande och långsiktigt forsknings-, utbildnings- och samverkansprogram som avser att 
förbinda mångvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan med näringsliv och samhälle. 
Målet är att i ett brett, globalt perspektiv, men med Gotland och den planerade kryssnings-
kajen i Visby som konkret ”case”:
• utforska vad hållbara besök kan vara och hur de kan åstadkommas, ur regionala, 
 nationella och globala perspektiv,
• att aktivt bidra till utveckling och etablering av hållbara perspektiv inom besöksindustrin,
• utforska och utveckla former för tvärvetenskap vid Campus Gotland,
• utveckla nya kurser på Campus Gotland i anslutning till programmet på grund- och 
 avancerad nivå.
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BRYTER NY MARK 
i konservativ bransch

Konsten att kommunicera enkelt och exakt för att 
nå fram är en av de saker Therese Lundstedt har 

tagit med sig från studierna i Uppsala. Idag är hon 
vd för nätmäklaren Aktienvest och brinner för 

att fler ska få upp ögonen för aktiesparande.

THERESE LUNDSTEDT vill att vi ska bry 
oss mer om våra sparpengar. 

– Ibland blir livet mycket lättare med 
pengar. Traditionellt har aktiemarknaden 
varit en sluten värld för rika. Många tror 
fortfarande att det är så. Men i själva verket 
finns det ingen bättre sparform än aktier 
när det gäller att få råd med sina drömmar, 
säger hon.

Sedan hon blev klar med studierna i 
Uppsala 2005 har hon arbetat sig fram i den 
finansiella sektorn. Mycket av det Therese 
Lundstedt gör handlar om kommunikation, 
till exempel att visa vad hon och hennes 
kolleger har att erbjuda och varför det är så 
bra. I Uppsala skrev hon sin Duppsats om 
kundlojalitet.

– Min handledare kunde inte nog under
stryka vikten av att kommunicera enkelt, 
tydligt och rakt. ”Inte ett onödigt ord!” var 
hans råd.  Om han såg hur vi kommunice
rar idag på Aktieinvest skulle han vara nöjd, 
tror jag.

Annars har Therese Lundstedt sina bäs
ta Uppsalaminnen från sitt ideella engage
mang inom Uppsalaekonomerna. Hon var 
ansvarig för Kontaktdagarna och vice ordfö
rande under en tid. 

– Det var en rolig och lärorik tid. Många 
av dem jag lärde känna då umgås jag med 
fortfarande.

När Aktieinvest rekryterade henne till 
vdposten 2015 var det med ett tydligt 
mandat att modernisera och digitalisera 
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utmanande sammanhang där jag kan lyckas.
– En stor del av nöjet med mitt arbe

te är att jag får heja på och vara med när 
människor växer samtidigt som jag själv lär 
mig jättemycket varje dag. Vi är som ett 
stort lag, berättar Therese Lundstedt.

Förutom att leda det strategiska föränd
ringsarbetet deltar hon i verksamhetens alla 
olika delar så ofta som möjligt.

– Finansbranschen utvecklas snabbt så 
det är mycket att ha koll på. För mig passar 
det bra att det hela tiden finns nya saker att 
lära sig eftersom jag som person är snabb 
och rastlös av mig. Jag gillar när det rör på 
sig.

TROTS EN MÅNGA GÅNGER hektisk 
yrkesvardag beskriver Therese Lundstedt 
Aktieinvest som ett väldigt vänligt företag 
där proffsighet lätt samsas med värme. 

– Hos oss byter folk toapappersrullar åt 
varandra. Det brukar säga någonting om 
stämningen. Och så kan vi skratta, jag tror 
att det kan vara ett bra sätt att släppa ut 
spänningar.

Om hon ska ge ett tips till andra unga 
kvinnor, och män, som siktar högt i finans
världen är det att göra som hon har gjort, att 
arbeta med saker som går att mäta.

– Var mätbar! Och om du siktar uppåt 
måste du vara modig när det dyker upp en 
chans. Ta ett svårt jobb som känns läskigt, 
då lär du dig massor.  n

verksamheten. Idag är marknadsavdelning
en helt digitaliserad och flera nya sparpro
dukter har sett dagens ljus, till exempel 
en sparbox för alla som vill månadsspara 
i jämställda bolag. Portföljen är framtagen 
tillsammans med Sandra Lindqvist på fö
retaget Framtidsfeministen, som med stöd 
av mätningar kan visa att jämställda bolag 
presterar bättre på börsen. 

Therese Lundstedt tycker att Aktiein
vest visade mod när de rekryterade henne 
till vdposten 2015 – en ung kvinna bland 
gubbar. 

– Alla som fattar beslut utanför normen 
kan förvänta sig att bli ifrågasatta. Själv 
känner jag nog att jag anstränger mig extra 
hårt för att lyckas på min position. Jag är 
så medveten om att ett misslyckande inte 
bara skulle drabba mig utan andra kvinnor 
i branschen. 

Hittills har det gått väldigt bra. Sedan 
hon tillträdde som vd har verksamheten 
vänt från förlust till vinst och tidigare i år 
utsåg chefsorganisationen Ledarna henne 
till framtidens kvinnliga ledare.

I MOTIVERINGEN till priset lyfter Ledar
na fram Therese Lundstedts inkluderande 
ledarskap som en framgångsfaktor i föränd
ringsarbetet. 

– Det är en utmaning att övertyga om 
förändring på så många olika nivåer. Led
ning, styrelse och medarbetare behöver alla 
gå samma väg. Men jag vill gärna sätta mig i 
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Ta ett svårt jobb som känns läskigt, då lär du dig massor, tipsar 
Therese Lundstedt, vd för Aktieinvest.

THERESE LUNDSTEDT

Ålder: 35 år.
Titel: vd för Aktieinvest.
Utbildning: Masterexamen i företagande och ledning, 
Uppsala universitet. 
Familj: Mamma, pappa, två systrar, fyra syskonbarn och 
runt 40 kollegor.
Fritidsintressen: Träna, dricka vin, skratta med vänner. 
Och så har jag just tagit jägarexamen. 
Favoritplats i Uppsala: Kakelbaren på Stockholms 
nation.
Favoritplats på jorden: Familjens ställe i VästerÖvsjö 
i Jämtland. Där brukar jag gömma mig och ladda batterierna.
Det gör mig glad: Andra människor. Jag får energi av att 
vara tillsamman med andra.
Det gör mig arg: Näthat och främlingsfientlighet gör 
mig otroligt frustrerad.
Motto: No guts, no glory.
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4 FRÅGOR TILL 
KARIN BUSCH 
ZETTERBERG 
… som tillhörde de första 
sociologerna i Sverige och byggde 
upp Sifo tillsammans med sin make, 
den kände sociologen Hans L. 
Zetterberg. 

Du kom till Uppsala år 1959 för att 
studera sociologi. Varför fastnade du 
för ämnet?
– Jag har alltid varit samhällsintresserad och det 
kändes nytt och spännande. Sedan fick jag ett 
stipendium till Stanford University i Kalifornien 
och läste där i ett år. När jag kom tillbaka fick jag 
jobb på sociologiska institutionen som amanuens 
och assistent. Vi gjorde alla möjliga undersök
ningar och jag kom med i marknadssociologiska 
gruppen.

– Det här var en tid när antalet studenter öka
de snabbt. Jag fick undervisa redan innan jag var 
klar med min licentiatexamen för det bara väll
de in studenter. Ibland var jag tvungen att hålla 
samma föreläsning två gånger för att grupperna 
var så stora.

Du arbetade länge som forskningschef 
på Sifo, Svenska institutet för opinions-
undersökningar. Är det några uppdrag 
du särskilt du minns?
– Ja, det är klart att både kärnkraftsomröstning
en och löntagarfonderna är sådant som jag aldrig 
kan glömma. En fråga som intresserat mig myck

et genom åren är migration och en annan min
nesvärd undersökning handlade om arbetslivet i 
olika länder och resulterade i boken The World 
at Work.

Hur var det att jobba så mycket till-
sammans med din man?
– Det var väldigt roligt. Vi hade en del projekt 
tillsammans men också egna projekt. Vi pratade 
mycket om jobbet och hade olika infallsvinklar 
och uppslag. Hans var otroligt kreativ och ut
vecklades hela tiden och tänkte ut nya saker. Det 
blev aldrig rutin.

Vad minns du särskilt från dina år som 
student i Uppsala?
– Jag var aktiv på Norrlands nation, både som te
aterföreståndare och stipendievärdinna och det 
var alltid mycket som hände på nationen. 

– Uppsalatiden var en tid där vi fick lära oss 
väldigt mycket men också debattera fritt om allt 
mellan himmel och jord och möta många olika 
åsikter. Ibland kunde vi diskutera för diskussio
nens egen skull, men ändå… Det var väldigt nyt
tigt och lärorikt.  n

T E X T  &  F OTO :  A N N I C A  H U LT H

En av de forsta sociologerna

KARIN BUSCH ZETTERBERG

På fritiden: Engagerad i Röda korsets läxhjälp i Rinkeby 
och organisationen Just arrived som hjälper nyanlända. 
Renoverar släktgården i Jämtland.
Senast lästa bok: Johan Asplunds Ord för ord. En polygraf 
som nyligen kom ut. Han är en intressant sociolog, som 
faktiskt var opponent på min licavhandling. 
Vad gör dig arg: Intolerans och hat. 
Vad gör dig glad: De ljusa sommarnätterna i Jämtland. 
När det är sent på kvällen och alldeles ljust. Det är verkli
gen speciellt.
Dold talang: Tycker om att laga mat – men det vet ju alla.
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LITTERATURPROFESSORN Johan Sve
dje dal har nyligen utgivit en uppmärksam
mad biografi över författaren Karin Boye, 
Den nya dagen gryr. Karin Boye studerade 
i Uppsala och här finns också ett arkiv om 
hennes liv. 

– Den här biografin hade knappast gått 
att skriva utan arkivmaterialet på Uppsala 
universitetsbibliotek, säger Johan Svedjedal.

– Där finns Karin Boyes eget arkiv (med 
manuskript, brev, foton och urklipp) och 
Margit Abenius arkiv (med brev och inter
vjuanteckningar kring Boye). Och där finns 
också allt material i universitetsarkivet som 
belyser Boyes studier och föreningsliv un
der hennes intensiva studenttid i Uppsala. 
Medan jag skrev boken har också större de
len av Boyes arkiv blivit tillgängligt i digital 
form i den digitala plattformen Alvin.  

Själva miljön på universitetsbiblioteket 
Carolina Rediviva betydde mycket för Ka
rin Boye själv – det var där hon studerade 
och genomlevde en olycklig förälskelse. 
Hon tillägnade också biblioteket dikten Till 
Carolina där själva byggnaden får gestalta 
en intellektuell hållning.  n

Karin Boyes arkiv 
finns i Uppsala

KORT & GOTT

Nytt hus samlar många

Disapris till 
Carina Burman

CARINA BURMAN, författare, kulturskri
bent och forskare i litteraturvetenskap vid 
Uppsala universitet, fick 2017 års Disapris 
för sitt populärvetenskapliga författarskap 
som ofta tar avstamp i den egna forskningen.

– Jag är förstås väldigt glad! Det känns 
som ett erkännande av att jag försöker skri
va texter som kan vara tillgängliga för alla, 
säger Carina Burman. Trots att jag har noter 
och hänvisningar i mina böcker är jag noga 
med att de ska vara begripliga.

Carina Burmans senaste bok Vi roman-
tiska resenärer. Med Ellen Rydelius i Rom 
kom ut förra året. Den har beskrivits som 
en blandning av biografi, bokhistoria – och 
reseguide.  n

I BÖRJAN AV HÖSTEN invigdes Seger
stedthuset för anställda och gäster. Huset, 
som blir arbetsplats för universitetsledning 
och cirka 600 anställda, samlar universite
tets förvaltning och blir också en mötesplats 
för hela universitetet. 

I Segerstedthuset, uppfört av Akademis

ANITA FALKENEK är VD för Krav och 
har länge arbetat med miljö och hållbar
hetsfrågor. Själva grunden är en examen i 
ekotoxikologi och biologi från Uppsala uni
versitet. Nu har hon utsetts till Årets alumn 
2017.

– Jag är överraskad, förvånad och natur
ligtvis väldigt glad, säger Anita Falkenek.

Under hela sitt yrkesliv har hon arbetat 
med miljö och hållbarhetsfrågor, bland an
nat som miljöchef på Ica, på Världsnatur
fonden och som hållbarhetschef på Åhléns. 
Sedan 2015 sitter hon i styrelsen för Mil
jömärkning Sverige AB – mer känd som 
Svanenmärkningen. År 2017 blev hon vd 
för Krav, som driver Sveriges mest kända 
miljömärkning för ekologiskt producerade 
livsmedel.

Studietiden i Uppsala minns Anita Fal
kenek med glädje.

– Jag har många roliga minnen. Jag var 
engagerad i Östgöta nation, både i klubb
verket och som recceförman, och studiede
len var också väldigt rolig. I Uppsala finns 
en skön kombination av tradition och inn
ovation.  n

Miljötänk viktigt 
för årets alumn

ka hus, finns en servicedisk för studenter 
och andra besökare, restaurang och ett mö
testorg där alla inom universitetet kan boka 
möten. 

Huset har fått sitt namn efter Torgny 
T:son Segerstedt (1908–1999), tidigare 
rektor vid Uppsala universitet i över 20 

år (1955–1978). Den centrala placeringen 
bakom slottet, mitt i stråket mellan Eko
nomikum och Ångströmlaboratoriet, gör 
huset tillgängligt för besökare och anställda. 
Entrén har utsmyckats med installationen 
Color wheel av den amerikanske konstnären 
Spencer Finch.  n
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Revolutionärerna i Frankrike kastade ett 
hierarkiskt och orättfärdigt samhälle på 
sophögen med idéer som pekade framåt: 
Inte enbart ett fåtal utan flertalet ska kunna 
leva goda liv över vilka de själva styr. Säl
lan har emellertid något visat sig svårare att 
förverkliga politiskt. Tillsammans skapar de 
ambitionerna ett människovärdigt samhäl
le. Tillämpade var för sig kan de, och har de 
inte sällan, lett till motsatsen.      

Amartya Sen, som har fått 2017 års 
Skytteanska pris i statskunskap, hävdar att 
det endast är utökad politisk jämlikhet – 
demokrati – som kommer att leda till att 
friheten att styra det egna livet växer för 
flertalet. 

Genom att göra den politiska makten 
beroende av hela folket och inte bara eli
terna kommer utsatthet att systematiskt, 
inte till följd av enskilda ledares välvilja, sät
tas på den politiska agendan. De politiska 
ledarna har inte råd att låta bli. Ofriheten 
minskar successivt genom reformer som 
skapar förutsättningar för minskad sårbar
het. Utbildning, offentlig sjukvård, sanitet 

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

och bostäder ökar individens möjligheter 
att välja och välja bort. 

Vad alla vi människor vill kunna göra 
under vår korta stund på jorden, leva ett 
gott liv enligt vårt eget huvud, finns inom 
räckhåll för fler. Det, ingenting annat, är 
utveckling. Sens synsätt har haft avsevärt 
inflytande, och påverkat såväl Förenta Na
tionernas utvecklingsprogram som Världs
bankens tänkande. 

Broderskapet då? Amartya Sen upp
märksammade tidigt att ett fritt, männis
kovärdigt, samhälle aldrig kan bli verklig
het om inte kvinnors frihet ökar. Att vara 
kvinna är att vara fundamentalt utsatt på de 
flesta håll i världen, och därmed ofri. Peng
arna från Skytteanska priset, 500 000 kro
nor, liksom prissumman när Riksbankens 
pris i ekonomi till Alfred Nobels minne gick 
till honom 1998, går enligt Sens önskemål 
in i den stiftelse för flickors utbildning och 
sjukvård i Indien och Bangladesh som han 
själv skapat, Pratichi Trust. Både med hjälp 
av hjärnan och med hjärtat skapar Amartya 
Sen en bättre värld.  n

Att vara kvinna är att 
vara fundamentalt utsatt 

på de flesta håll i världen, 
och därmed ofri.

LI BENNICH BJÖRKMAN
skytteansk professor i vältalighet och statskunskap 

Sista ordet

”Frihet, jämlikhet, broderskap!” 


