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LIVET FASCINERAR. I Uppsala finns en 
lång tradition av forskning i livsvetenska-
perna. Och aldrig har möjligheterna att 
utforska livets hemligheter varit större än 
nu. Vid nya SciLifeLab i Uppsala finns 
tekniska resurser för att kartlägga män-
niskors och djurs arvsmassa och söka efter 
bakgrunden till olika sjukdomar. Där, i de 
minsta molekylerna, finns skillnaden mel-
lan friskt och sjukt, mellan liv och död.

Livsviktiga frågor får svar. Vare sig det 
handlar om att utforska livets allra 
minsta beståndsdelar i laboratoriet eller 
studier av hur nyfödda barn ska få en 
bra start. Nyligen kom forskarrön från 
 Uppsala om navelsträngens viktiga roll 
även efter födelsen. En nyhet som fick 
stor internationell uppmärksamhet. 

Den snabba utvecklingen väcker också 
frågor om rätt och fel. Även på det om-
rådet finns starka resurser, nu när forsk-
ningen i medicinsk rätt expanderar. Den 

aktuella debatten om biobanker följs till 
exempel med intresse vid Centrum för 
forsknings- och bioetik.

Nya horisonter vill inte bara spegla vad 
som händer på forskningsfronten, utan 
också universitetets möten med omvärl-
den. I vår startar en högaktuell utbild-
ning om värde grund i äldreomsorgen för 
över 700 chefer – totalt vill universitetet 
nå 2 000 deltagare. En annan mötesplats 
är Uppsala Berzelii Center där sjukhus, 
universitet och bioteknikföretag samver-
kar med fokus på smärta och alzheimer.

Andra viktiga möten sker i mentorsgrup-
perna, som blir allt fler. Ofta är det tidigare 
studenter, alumner, som kommer tillbaka 
till universitetet för att vägleda studenter. 
Alumnverksamheten bedrivs inte bara i 
Uppsala. Vi har träffat Carole Ginman, 
som arbetar i New York med att bygga 
upp ett alumnkontor. Uppsala universitets 
nätverk växer runt hela världen. n
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ALDRIG HAR MöjLIGHETERNA  

ATT UTFORSKA LIVETS HEMLIGHETER  

VARIT STöRRE ÄN NU.

PERNILLA BJÖRK
Kommunikationsdirektör

Pappersvalet ger vår vision om en bättre  
värld en praktisk innebörd. Genom att vi valt  

att använda detta papper har vår  klimatpåverkan 
 reducerats med drygt 35%. Papperet är pro-

ducerat i Sverige och vattenförbrukningen vid 
pappersproduktionen är unikt låg. Skogsråvaran 

kommer från ”FSC-skogar”.
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”Ensam är stark” är knappast ett 
motto för Kerstin Lindblad-Toh. 
Visserligen har hon alltid tyckt 
om att sitta och klura på pro-
blem – men de riktigt stora forsk-
ningsinsatserna har hon gjort i 
samarbete med många andra.

De utforskar livet

”Bra forskning 
bygger på samarbete”

TEXT: ANNICA HULTH FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Sci LifeLab (Science for Life Laboratory). 
Där samlas till exempel kliniska forskare 
och forskare i komparativ genomik, som 
jämför män niskors och djurs gener. Där 
finns den senaste tekniken och experter på 
informatik, som vet hur man samkör stora 
informations massor. 

– Vi vill bygga en ny ”hub” – en mötes-
plats som påminner om den dynamik som 
kommer fram på Broad Institute, när folk 
pratar med andra som de inte normalt job-
bar med, säger Kerstin Lindblad-Toh.

DE hAR REDAN kommit en god bit på väg. 
Intresset växer, i Uppsala – Stockholm-
regionen och i hela Sverige. just nu finns 
800 personer med på mejlinglistan, varav 
300  dök upp på senaste träffen vid Sci-
LifeLab.

Kerstin Lindblad-Toh är föreståndare 
i Uppsala, men har kvar sin anställning 
vid Broad Institute i Boston. Tillsammans 
med maken och elvaårige sonen tillbring-
ar hon halva året i Boston och halva året 

VID BRoAD INSTITuTE i Boston, som är 
en av hennes arbetsplatser, leder hon stora 
genforskningsprojekt. Nyligen kartlades 
arvs  massan hos 30 olika däggdjur – alltifrån 
igelkottar och bältor till apor – som för-
hoppningsvis ska öka kunskapen även om 
människans gener. Ungefär 300  personer 
gjorde det praktiska arbetet med datain-
samlingen. Inte mindre än 80 forskare stod 
med som författare till artikeln.

För att leda sådana jätteprojekt krävs 
en talang för samarbete, men också en 
kreativ miljö. En sådan byggs nu upp i 
Uppsala och Stockholm under namnet 

Den nya teknologin för att analysera DNA och proteinernas funktion har skapat helt 
nya förutsättningar både inom biologi och medicin. Det har blivit möjligt att förstå, 
diagnostisera och behandla sjukdomar på molekylnivå. Möt några av människorna 
bakom SciLifeLab, en växande, kreativ forskningsmiljö i Uppsala.
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Snart är det byggstart för SciLifeLabs nya 
lokaler på Biomedicinskt centrum.
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i  Uppsala. Två olika forskningsmiljöer 
som båda har sina fördelar.

– I Sverige är vi väldigt bra på hypotes-
driven forskning, vi har intressanta frå-
ge ställningar, bra patientmaterial och 
duktiga forskare. På Broad har man 
också duktiga forskare men satsar väldigt 
 mycket på att göra det största, snabbaste 
och nyaste. 

Kartläggningen av 30 olika  däggdjur 
är ett typiskt exempel, ett annat är kart-
läggningen av gener hos 10 000 schizo-
freni patienter. 

Med SciLifeLab ökar möjligheterna 
att jobba storskaligt även i Sverige.

– Vi vill utnyttja den storskaliga tek-
niken till att ställa våra riktigt kluriga 
frågor. Det är då som du får den bästa 
forskningen, inte för att du är störst, utan 
för att du använder tekniken till rätt 
fråge ställningar. 

KERSTIN LINDBLAD-Toh TILLhöR de 
 ledande forskarna inom sitt forsknings-

område komparativ genomik och har 
publicerat sig flitigt de senaste åren i tid-
skrifter som Nature och Science. Forskar-
karriären tog fart när hon kom till MIT i 
Boston 1998 som ung, nydisputerad fors-
kare. Två år senare fick hon leda en stor 
kartläggning av musens gener, och sedan 

dess har hon jobbat med större projekt, 
från 2004 och framåt vid Broad Institute. 

Åren som ”post doc” i Boston blev av-
görande för henne.

– Det finns ju alltid en komponent av 
slump. Man ska vara på rätt ställe vid rätt 
tillfälle för att få chansen. Men det gäller 

Kerstin Lindblad-Toh

Titel: Professor i komparativ genomik

Ålder: 41 år

Familj: Maken Kai Siang och 11-åriga sonen 
Eric

Senast lästa bok: The Magicians av Michael 
Scott, en science fictionbok som jag läst 
tillsammans med min son.

Ser helst på tv: Ser gärna på sport eller en 
film. 
Dold talang: Kan spela badminton. Brukar 
spela familjebadminton på fredagkvällarna 
i USA. 

Vad gör dig glad: Naturen eller när män-
niskor jobbar tillsammans.

Vad gör dig arg: När folk tänker på sig själva 
mer än på helheten.

Kerstin Lindblad-Toh vill utnyttja 
tekniken till att ställa riktigt 
 kluriga frågor.

➔

TEMA: LIV

Inom SciLifeLab studeras sjukdomar på molekylnivå. Här pågår proteinanalys med så kallad PLA-teknik.
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SciLifeLab – Science for Life Laboratory

År 2009 samlades en stor grupp forskare vid 
Uppsala universitet för att söka pengar till 
ett stort centrum för livsvetenskaper. Med 
strategiska forskningsanslag från regeringen 
kunde drömmen förverkligas, med en nod 
i Stockholm och en i Uppsala.

År 2010 drevs 292 forsknings projekt inom 
SciLifeLab. År 2011 var det 529 projekt –  
alltså 50 procent fler än året tidigare. Projek-
ten var i genomsnitt sex gånger så stora som 
första året. Mer än 30 procent leddes av 
forskare från andra universitet i Sverige.

I nätverket kring SciLifeLab ingår nu   
800 personer.

Nio plattformar. Bland annat:
•  Genomik (DNA-sekvensiering)
•  Proteomik (forskning om proteinernas 

funktion)
•  Komparativ genetik (jämförelse mellan 

olika djurs arvsmassa)

Två forskningsprogram: 
•  Biologi (evolutionär genomik, evolutions-

biologi och systembiologi)
•  Medicin (cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, 

neurodegenerativa sjukdomar och infek-
tioner)

också att våga ta chansen, även om det inte 
är det man hade tänkt sig från början.

Kerstin hade tidigare besökt genforsk-
ningsavdelningen i Boston och visste att 
hon skulle trivas där – men anade inte att 
det skulle vara så kul.

– jag kom in på en massa roliga grejor 
och det växte snabbt. jag hade väl inte 
tänkt att jag skulle stanna där, men det var 
så roligt, så jag gjorde det. 

Att hon hamnade just i Boston var bety-
delsefullt, inte bara för att det gav bränsle 
till forskardrömmen. Hon upptäckte också 
ett sätt att arbeta som passar henne – och 
som hon gärna vill importera till Sci Life-
Lab.

– Det har haft stor betydelse att jag är 
den typen av person som gillar att se hel-
heten och lägga ihop många pusselbitar. 
Ur den synvinkeln hamnade jag på rätt 
ställe, där jag kunde göra det jag tycker är 
allra roligast. just den där samarbetsmiljön 
gör mig glad. jag trivs när folk är kreativa 
tillsammans.
 

AV ALLA DäggDjuR finns det ett som 
 Kerstin Lindblad-Toh studerat särskilt 
ingående: Hunden. Hon har till exempel 
studerat en inflammatorisk sjukdom hos 
hundar och cellmekanismerna bakom den. 

– Nu ska vi följa upp det här i mänsk-
liga patienter och se om samma sjukdoms-
gener har betydelse där också. Det är så vi 

vill göra i många av våra hundstudier även 
om det tar sin tid. Först måste man hitta 
prover, sen måste man leta efter generna, 
sen måste man hitta mutationerna och 
sen följa upp i människor och se om det är 
samma sjukdomsmekanismer. 

Andra sjukdomar som utforskas är 
skelettcancer, lymfom och bröstcancer, 
periodisk feber och andra autoimmuna, 
inflamma toriska sjukdomar. Det kräver 
mycket samarbete, till exempel med vete-
rinärer vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
eller med cancerläkare vid Akademiska 
sjuk huset. just sådana samarbeten som 
främjas vid SciLifeLab.

– Här finns plattformar och kompetens 
inom så väldigt många olika områden, att 
man kan ta en frågeställning, kanske börja 
där man själv är duktig, och sedan hitta nå-
gon annan expert för nästa steg och ytter-
ligare en expert för nästa steg, säger hon 
och förklarar vidare:

– jag kan en hel del om hundar och om 
genetik men jag är absolut ingen bröstcan-
cerexpert och då behöver man någon som 
svara på om det här är rimligt, ser det bra 
ut? Stämmer det med hur det ser ut hos 
människor – när måste vi tänka olika, när 
kan vi tänka lika?

DET hANDLAR oM att våga vara öppen 
och dela med sig. Här vill Kerstin Lindblad-  
Toh slå ett slag för den öppna kulturen på 

 Broad, där man ofta samlas till stora labb-
möten med ett femtiotal professorer från 
olika institutioner i Boston. 

– Det kan bli livliga diskussioner och 
argumentationer, men ingen är där för 
att sno från någon annan. Vi är där för att 
 driva forskningen framåt och bidra med 
det vi kan. Folk är generösa och delar med 
sig av sina idéer. Känner man att någon kan 
bidra och vill bidra så är det en bra grej. 

I sommar tas första spadtaget till en ny 
byggnad på innergården till Biomedicinskt 
centrum. Den stora, runda byggnaden 
kommer att bli en knutpunkt för SciLife-
Lab. Där samlas genomik, komparativ 
genetik, systembiologi, bioinformatik och 
kanske även klinisk genetik. 

Det blir en öppen planlösning, med 
många konferensrum och gemensamt fika-
rum. Gästrummen ska kunna bokas upp 
för en dag, en vecka eller månad. Och en 
del av väggarna ska vara vitmålade och 
möjliga att skriva på, precis som vid Broad 
Institute.

– Man ska kunna stå tillsammans och 
lösa problem på väggarna – inte överallt 
men på vissa ställen. Vi har glasväggar till 
arbetsrummen också. Om man har gäster 
ska man kunna se att de är där, gå förbi 
dem och prata eller ta en fika tillsammans, 
säger Kerstin Lindblad-Toh. n

Genomikplattformen är en av flera plattformar vid SciLifeLab. Här sitter  
Linnea Nyberg och Cecilia Lindau.
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hENNES FoRSKNINgSoMRåDE äR 

avan   cerad digital bildanalys.
– Det är fascinerande med bilder. Mikro-

skopibilder erbjuder en helt ny värld när 
det gäller form och mönster och bilder är 
lätta att kommunicera. Målet med digital 
bildanalys är att få datorn att tolka bilder 
objektivt och kvantitativt – att få ut infor-
mation som människans egna ögon och 
hjärna inte alltid kan mäta på ett kvantita-
tivt sätt, berättar Carolina.

I sin forskning utvecklar hon metoder 
för analys av mikroskopibilder av bland 
annat celler och vävnad.

– Det är allt från att mäta hur celler rea-
gerar på olika former av stimulans till att 
bestämma sekvensen på RNA-molekyler i 
cancervävnad. 

I ett av projekten använder hon en mask 
som modellsystem för infektionssjukdo-
mar hos människan. Masken är bara en 
milli meter lång och har många organsys-
tem som liknar människans. 

– Vi infekterar maskarna med samma bak-
terier som gör människor sjuka, behandlar 
dem med tusentals olika möjliga läkemedel, 
och använder sedan automatiserad bildana-
lys för att avgöra vilka ämnen som gör att 
maskarna återhämtar sig från infektionen. 

Hon berättar att det finns en oerhörd 
potential med den teknik de använder, till 
exempel för att leta efter nya läkemedel 
mot bakterier som utvecklat antibiotika-
resistens. I en screening av 37 000 poten-
tiella läkemedel hittade de sex helt nya 
substanser.  n

– häR hAR MAN kommit långt med att 
bygga ihop klinisk och basal cancerforsk-
ning och vi ser stora möjligheter att få till-
gång till den infrastruktur som finns upp-
byggd vid  Sci LifeLab, säger Sven Nelander.

Med en bakgrund som matematiker 
och medicinare ägnar han sig idag åt att 
utveckla matematiska modeller av cancer-
celler. Modellerna används bland annat 
som ett nytt tolkningsverktyg, som ska 
göra det lättare att förstå hur mutationer 
samverkar för att orsaka cancer. 

– En enda tumör kan innehålla hundra-
tals genetiska och andra molekylära för-
ändringar. Det innebär att det generellt är 
svårt att förstå de mätningar vi idag gör på 
tumör biobanker. Att tolka sådana mätning-

ar blir litet som att knäcka en kod. Där tror 
jag att matematiska och statistiska model-
ler kan göra nytta. Långsiktigt hoppas vi att 
det kan leda till nya terapimöjligheter och 
riktade cancerbehandlingar, berättar Sven.

Sven Nelanders grupp fokuserar på tu-
mörer i nervsystemet, bland annat hjärn-
tumören glioblastom, som drabbar över 
10 000 personer i Europa varje år. 

– Medianöverlevnaden för en glio blas-
tom  patient är bara ett år och det saknas 
effektiv behandling. Så det är ett viktigt 
kliniskt problem, där nya angreppssätt 
kanske kan göra nytta. Till exempel finns 
idag alltmer kraftfulla experimentella 
verktyg och sedan ett par år stora volymer 
av mätningar att utgå ifrån. n

Sven vill knäcka cancerns koder

Matematikern och medicinaren Sven 
Nelander forskar om hjärntumörer.

Carolina har öga för bilder

Digital bildanalys är Carolina Wählbys 
 specialitet.

TEXT: SUSANNA ERIKSSON FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Efter 2,5 år på Broad Institute i USA är forskaren Carolina Wählby 
åter i Uppsala. Hon har just nu fullt upp med att nyanställa personal 
och bygga upp en ny egen forskningsgrupp inom ramen för  SciLifeLab. 

TEXT: SUSANNA ERIKSSON FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT 

Cancerforskaren Sven Nelander har nyligen rekryterats till SciLifeLab.  
Han kommer närmast från Göteborgs universitet. 
 – Det känns jätteroligt och jag har stora förhoppningar. 

TEMA: LIV
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Hur får man någonting att växa 
ur ingenting? Det är vad gruppen 
för polymerkemi på institutionen 
för kemi vid Ångströmlaborato-
riet nu tar reda på i snabb takt. 
Resultatet innebär att vi inom 
en snar framtid inte behöver 
 opereras för att läka  svårläkta 
benbrott eller brännskador. 
Det kommer att räcka med 
en  spruta.

”ExpLoRE EVERyThINg – stop at nothing”. 
Citatet som inleder Sonya Piskounovas av-
handling om smarta biomaterial, är hämtat 
från Lara Croft, hjältinnan i fictionspelet 
Tomb Raider. Mottot avspeglar inställ-

ningen i forskargruppen i materialkemi på 
Ångsrömlaboratoriet. En inställning som 
bygger mycket på interdisciplinärt sam-
arbete. I gruppen ingår, förutom kemister, 
även biologer, medicinare, kirurger och 
materialvetare. Själv är Sonya civilingenjör 
i bioteknik. Forskningsinriktningen kallas 
regenerativ medicin och handlar om att ta 
fram nya biomaterial och metoder för att 
få mänskligt ben, brosk, nerver och hud att 
läka sig självt. 

Själv har Sonya Piskounova koncentre-
rat sig på skapande av ny benvävnad med 
hjälp av en biomolekyl kallad BMP-2 som 
är ett protein som får ben att växa. Pro-
blemet med BMP-2 är att det bryts ner i 
kroppen på bara några minuter.

– Vad som är nytt, och som jag visat i 
min avhandling, är att genom att låta pro-
teinet bäras av en geléliknande substans, så 

kallad hydrogel, så kan man styra både hur 
och var det ska byggas nytt ben, berättar 
Sonya Piskounova.

hyDRogELEN KAN INjICERAS och är dess-
utom gjord på en sockerart (hyaluronsyra). 
Den finns naturligt i kroppen hos både 
människor och djur och används för övrigt 
redan i kosmetiska produkter för att be-
handla rynkor. Det innebär stora fördelar.

– Dels slipper man öppen kirurgi, med 
den risk för komplikationer och infektio-
ner som det innebär, dels finns det ingen 
risk för att kroppen ska stöta bort det, sä-
ger Sonya Piskounova.

Tillämpningar inom vården handlar 
både om svårläkta benfrakturer och om att 
få ben att växa där det finns för lite eller 
saknas helt. Det gäller bland annat defekter 
 efter benbrott och cancer eller när käkbenet 

Smart material kan läka ben
TEXT: ANNBRITT RYMAN FOTO: MATTON, DANIEL STENFELT, MIKAEL WALLERSTEDT

Gelen är laddad med en speciell 
 bio molekyl som triggar kroppen 
att  producera benvävnad på platsen  
där gelen placeras.
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Den biomedicinska forskningen 
går framåt med stormsteg men 
klivet till tillämpning på män-
niskan är fortfarande stort, dyrt 
och tar lång tid. 
– Vi måste snabba upp processen 
från labb till människa. Det är 
vi bra på här i Uppsala, säger 
Jöns Hilborn, professor i polymer-
kemi och ledare för en satsning 
på regenerativ medicin inom EU. 

TIDEN FöR FoRSKNINgSRöN att slå igen-
om på marknaden är i allmänhet 15 – 20 år. 
Den tiden går att korta betydligt, menar 
jöns Hilborn.

–Idag kräver experiment på djur vanligt-
vis ett stort antal försök innan man går till-
baka och designar om testet. Det går åt för 
många försöksdjur, tar för lång tid och är 
för dyrt. Få företag orkar investera i expe-
riment som kanske resulterar i behandling 
med en produkt som går att sälja först om 
15 år. 

EU-projektet som jöns Hilborn leder 
kallas Biodesign och handlar om att  designa 
experiment och material på ett effektivare 
sätt genom bättre planering, uppföljning 
och kontroll i varje steg.

– Vi har hittat verktyg för bättre kontroll 
av vad som händer i celler och vävnad utan 
att behöva använda så många försöksdjur, 
förklarar jöns Hilborn.

FoRSKARgRuppENS ”VERKTygSLåDA” 

ska nu spridas och vidareutvecklas tillsam-
mans med andra ledande forskare inom 
EU. Liksom inom jöns Hilborns egen 
forskar grupp handlar det om genuint 
intra disciplinärt samarbete.

– Vi kommer inte någon vart om vi inte 
får olika discipliner att prata med varandra. 
Det tar närmare ett år innan man når för-
ståelse över gränserna och efter två år bör-
jar man få överblick på ett helt annat sätt. 

Och samarbetet med industrin? 
– Vi har bra relationer till industrin. jag 

har själv jobbat där och har även egna före-
tag. Men man måste vara medveten om att 
ju närmare man kommer slutanvändning-
en desto fler aspekter måste tas in – inte 
minst den ekonomiska, säger jöns Hilborn.

Finns det risk för att forskningen pres-
sas för hårt av ekonomiska intressen? 

– Självklart, och även av politiska intres-
sen. Anslagsgivare säger ofta att ”ni får 
forska på vad ni vill – bara ni forskar på det 
här”. Då svarar vi att ”det är klart vi ska 
göra det”, men så gör vi annat också. Om 
man vill överleva som forskare måste man 
kompromissa. n

TEMA: LIV

är för klent för att klara ett tand implantat. 
Kliniska prövningar på  Karolinska universi-
tetssjukhuset pågår redan.

– Testerna visar att det fungerar bra men 
problemet vi måste lösa är hur vi får till 
exakt rätt dos av proteinet. Annars kan 
det uppstå inflammationer i kringliggande 
vävnad.

Trots detta tvekar inte Sonya Piskounova 
om att denna typ av behandling snart kom-
mer att vara verklighet på våra sjukhus.

– Inom tio år. Det är jag övertygad om, 
säger hon och slår näven i bordet. n

Biodesign

EU-projektet Biodesign i regenerativ 
medicin startade den 1 januari 2012 och 
leds av professor jöns Hilborns forskargrupp 
i polymer kemi vid institutionen för kemi. 

Syftet är att snabba upp materialutveck-
lingen från forskning till klinik genom sam-
arbete mellan ledande forsknings grupper 
inom EU och med små och mellanstora 
företag på området. Projektet ska även 
etablera samarbete med intressenter i Asien. 
Ett annat viktigt syfte är att minska antalet 
djurförsök.

Projektet har en budget på 11 miljoner euro 
under fem år.

Sonya piskounova

– Genom att  
låta proteinet

bäras av en 
 geléliknande 
 substans kan 

man styra både
hur och var det 

ska byggas  
nytt ben.

jöns hilborn

– Vi har hittat 
verktyg för bättre 

kontroll av vad 
som händer 
i celler och 

vävnad utan att 
behöva  använda 

så många 
 försöksdjur. 

Hydrogelen kan injiceras och är 
 dessutom gjord på en hyaluronsyra  
som finns naturligt i kroppen hos både 
människor och djur.

Från labb till människa 
på kortare tid

DET GÅR ÅT FöR  

MÅNGA FöRSöKSDjUR
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IDAg SAKNAR SVERIgE, som 
enda land i Norden, en enhetlig 
lagstiftning som beskriver pa-
tientens ställning i vården. Frå-
gan har diskuterats och utretts i 
decennier men någon patient-
lag har vi fortfarande inte. 

– Det har inte prioriterats, 
kanske därför att det delvis 

handlar om mycket svåra frågor. 
Men med de snabba framste-
gen, inom exempelvis biomedi-

cinen, ökar behovet för varje år 
som går. Det är mycket ange läget 

att vi får en sådan lagstiftning snarast, an-
ser Elisabeth Rynning.

Idag är de regler som är tillämpliga för 
patienter i vården spridda i en rad olika la-
gar och ofta svåra att tolka.

– Vad gäller till exempel om patienten 
är ett barn? Det står ingenting om detta 
i hälso- och sjukvårdslagen. Då får du gå 
till föräldrabalken för att försöka utröna 
vad föräldrarna får bestämma. Eller hur 
gör man om en patient är medvetslös? När 
kan man använda brottsbalkens nödregler? 
I frågor som rör patienter som inte kan 

bestämma själva lever vi inte ens upp till 
Europa rådets mini standard för skydd av 
mänskliga rättig heter.

Vad kan den medicinrättsliga forsk-
ningen bidra med? 

– Den kan analysera gällande rätt, påpe-
ka brister och föreslå nya lösningar, bland 
annat genom att titta på annan lagstift-
ning både i Sverige och utomlands. Vad 
vi behöver är nya regler för den moderna 
patientfokuserade vården och se till att 
balansera forskningens intressen mot den 
enskilda människans rätt till självbestäm-
mande och integritetsskydd.

Forskningen i medicinsk rätt växer nu så 
det knakar. Inte minst de snabba framste-
gen inom biomedicinen har ökat behovet 
av både etisk och juridisk vägledning. 

– Ett område vi behöver uppmärksam-
ma är när man blandar material från män-
niskor och djur. Om detta finns inga be-
stämmelser över huvud taget i svensk rätt 
idag, säger Elisabeth Rynning.

Uppfattas lagstiftning ibland som ett 
hinder för forskningen?

– ja, det förekommer. Men rättslig regle-
ring ska inte ses som ett hot mot framsteg 

TEMA: LIV

”Lagstiftningen  ligger efter”
TEXT: ANNBRITT RYMAN FOTO: jIM ELFSTRöM

Den snabba utvecklingen inom livsvetenskaperna har skapat nya fantastiska möjligheter att laborera 
med liv och död. Men hur garanterar vi att det sker på ett rättssäkert sätt?

– Det gör vi inte alltid. Lagstift ningen ligger efter, svarar  Elisabeth Rynning, Sveriges enda professor 
i  medicinsk rätt.

Juridiken bygger 
mycket på etik, 
menar professor 
Elisabeth Rynning.

Medicinsk rätt

Ett relativt nytt forskningsområde i 
gränslandet mellan juridik och medicin. 
Här utforskas juridiska aspekter på olika 
sorters medicinsk verksamhet som biome-
dicinsk forskning, rättsmedicin, hälso- och 
sjukvård samt läkemedel. 

I Uppsala bedrivs till exempel forskning 
om rätten till hälsa, genetiska självtest, 
livsuppehållande behandling, samt han-
teringen av uppgifter om enskildas hälsa.

Den första nordiska professuren inrättades 
2003 och tillföll Elisabeth Rynning. Hon 
är fortfarande Sveriges enda professor 
i medicinsk rätt.

utan som en viktig del i riskhanteringen. 
Att vara riskmedveten handlar inte nöd-
vändigtvis om att avstå utan om att veta 
hur man ska hantera riskerna. Om allt 
sker med insyn och under kontrollerade 
former kan man faktiskt tillåta mera käns-
lig forskning än om den sker okontrolle-
rad och i det tysta. 

Räcker det inte med etiska regler?
– Som jag ser det, så bygger juridiken 

mycket på etik och är ett viktigt redskap 
för att ge etiken makt bakom orden. Det 
är oerhört angeläget att kunna bedriva 
god forskning, men det är ett samhälls-
uppdrag som också förutsätter att män-
niskors rättigheter respekteras. Vi behö-
ver väl  avvägda regler där olika intressen 
beaktas och människor inte utsätts för 
godtycke. Bristerna i regelverket medför 
också att en del angelägen forskning med 
exempelvis akut medvetslösa personer 
inte är möjlig.

En del av vad Elisabeth Rynning efter-
lyser är nu på gång. En patientlag utreds 
och ett förslag beräknas komma om cirka 
ett år. En annan utredning kommer tro-
ligtvis att på nytt undersöka frågan om 
ställföreträdare i vården och biobanks-
lagen är redan under revidering. n
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Vad är en biobank?

En organiserad samling prover som samlas 
in, förvaras och registreras med avsikt att 
bevaras för vetenskapliga studier, behandling 
och undersökning. Individerna är anonyma, 
eftersom allt material kodas. Proverna kan 
vara allt från blodprover till vävnadsprover. 
Biobanker finns på många olika ställen i 
Sverige, till exempel vid alla sjukhus med 
en patologisk avdelning.

Ta del av etikbloggen på Uppsala universitet: 
etikbloggen.crb.uu.se

– Man borde inte se sjukvård 
som en rättighet, utan som en 
möjlighet, och då måste vi hjäl-
pas åt så att medicinsk forsk-
ning kan komma till nytta för 
oss alla i samhället. Det säger 
Joanna Forsberg vid Centrum 
för forsknings- och bio etik vid 
Uppsala universitet. I vår dispu-
terar hon på en avhandling om 
biobanksetik.

huR FuNgERAR ETIK och juridik ihop 
när det gäller biobanker? Frågan aktualise-
rades nyligen när Datainspektionen stop-
pade forskningsprojektet LifeGene för dess 
”ospecifika syfte” att lagra biologiska prov 
för framtida forskning. Enligt läkaren och 
doktoranden joanna Forsberg, som spe-
cialiserat sig på biobanksetik, är problemen 
med LifeGene mer juridiska än etiska.

– Men det händer saker på de här om-
rådena. Biobankslagen från 2003 är till 
exempel på gång att ändras, kommenterar 
hon.

Enligt lagen måste varje patient tillfrågas 
om man får lagra ett prov i en biobank för 

bland annat framtida forskning. I  liggan-
de lagförslag utgår man däremot från att 
människor vill medverka till forskningen, 
men har rätt att säga nej.

joanna Forsberg har i sin forskning vänt 
och vridit på frågan om samtycke.

– Samtycke från patienten är en förut-
sättning för att man ska få lagra provet i en 
biobank. Men därefter, när man ska forska 
på det biologiska materialet, så måste en 
etikprövningsnämnd ge sitt godkännande. 
Nämnden beslutar ofta att personen mås-
te tillfrågas på nytt, en process som kostar 
både tid och pengar.

RäTTEN ATT BESTäMMA över sin egen 
kropp är stark, även när det handlar om 
enstaka cellprov. En del människors är 
nega tivt inställda till biobanker för att man 
tror materialet kommer att användas för 
forskning som man inte vill medverka till. 
Ett annat skäl är rädslan för att informa-
tion i provsvaren ska nå obehöriga.

– Säkerhetsaspekten är naturligtvis väl-
digt viktig för att människor ska kunna 
ge sitt samtycke till att medverka, menar 
 joanna Forsberg.

Efter mordet på statsrådet Anna Lindh 
tog polisen till exempel hjälp av informa-
tionen i en biobank för att hitta mördaren. 

Biobanker väcker debatt

En händelse som fick en del människor att 
ta avstånd från att lagra material i bio banker.

– Men jag tycker att vi alla har en skyldig-
het att medverka till forskning som i ett 
längre perspektiv leder till bättre medici-
ner och bättre sjukvård. Det ligger ju både 
i  mitt och andras intresse.

I USA diskuteras också frågan om eko-
nomisk ersättning till dem som bidrar till 
forskningens fromma, men de tankarna av-
färdar joanna Forsberg. Vilka skulle få er-
sättning? Bara de som bidragit till effektiva 
läkemedel, och inte de andra?

– Det skulle vara omöjligt att avgöra. 
Alla är lika viktiga. Nej, det enda tänkbara 
kunde vara en symbolisk gåva när man 
donerar prover, att jämföra med den som 
blod givarna får. n

TEXT: GUNILLA STHYR ILLUSTRATION: TORBjöRN GOZZI

Enligt lag måste varje patient tillfrågas om att lagra ett prov i en biobank.
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AKTuELLT

Rektor Eva Åkesson har nio års 
erfarenhet av ledningsarbete 
vid Lunds universitet bakom 
sig. Prorektor Anders Malmberg 
däremot är en ren produkt av 
Uppsala universitet. Den nya 
ledarduon ser en styrka i sina 
skilda bakgrunder.

I DECEMBER SLuTADE Eva Åkesson 
som prorektor vid Lunds universitet och 
styrde kosan mot Uppsala, lundensarnas 
 viktigaste konkurrent på nationell nivå. 

− Min bakgrund innebär vissa uppen-
bara fördelar. jag är van vid ett stort och 
komplext universitet. Och min stora erfa-
renhet av ledningsarbete gör att jag är väl 

på mikrobloggen Twitter lämnar hon näs-
tan dagligen små rapporter om vad som är 
på gång. 

– jag vill stå för en öppen och kommu-
nikativ ledarstil som kan bidra till att fler 
dörrar öppnas på vårt mycket ämnesbreda 
universitet. Om jag kan bidra till möten 
mellan olika ämnesdiscipliner så är det en 
roll jag gärna axlar. 

Hon drivs också av viljan att motverka 
klyftor, såväl mellan forskningen och ut-
bildningen som mellan den akademiska 
verksamheten och stödverksamheten. 

– Alla delar behövs för att ett universitet 
ska fungera. Inom forskning och utbild-
ning är det viktigt att vi har meriterings-
system som belönar både och. Vi ska lika 
ofta  prata om utbildningsbaserad forsk-
ning som om forskningsbaserad utbildning. 

NYA REKTOR OCH PROREKTOR: 

Olikheterna är deras styrka
TEXT: HELENA EDSTRöM FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

insatt i de förändringsfrågor som just nu 
påverkar den högre utbildningen i Sverige, 
säger Eva Åkesson som också är professor 
i kemisk fysik. 

Morgonpigga Eva Åkesson börjar jobba 
redan vid sjusnåret och har då en timme 
eller två för sig själv innan dagens möten 
drar igång. Gärna med dörren på glänt.

− Att ha dörren öppen är ett sätt att se 
och höra kollegorna komma till jobbet. Se 
dem sticka in huvudet och säga hej. Så en-
kelt är det – jag vill kunna se och prata med 
folk. Det är ett sätt att komma närmare 
organisationen. 

KAN MAN INTE komma förbi arbetsrum-
met så finns det fler sätt att följa den nya 
rektorn. Sedan i januari skriver hon i uni-
versitetets första rektorsblogg på nätet och 

Prorektor Anders Malmberg och rektor 
Eva Åkesson kompletterar varandra.
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AKTuELLT

Twitter & blogg

Följ rektor och prorektor på twitter:
@Eva_Akesson 
@Anders_Malmberg

Följ rektorsbloggen: 
rektorsbloggen.uu.se

Den olikheten ger fler navigationsmöj-
ligheter och innebär en styrka för univer-
sitetet. 

EN AV ANDERS Malmbergs hjärtefrågor är 
styrnings- och beslutsprocesser inom aka-
demin. Avregleringen av universiteten, den 
ökade friheten att själva bestämma över 
sina arbetsformer, ställer många viktiga 
frågor på sin spets, anser han. 

– Vad innebär det att vara ett universi-
tet? Hur ska en sådan organisation styras? 
Universitetet behöver långsiktiga spelreg-
ler, det ska bli spännande att jobba med så-
dana frågor. För det är ett intrikat samspel 
vi har här, där en linjeorganisation med 
tydlig chefsstruktur ska fungera tillsam-
mans med den kollegialt styrda utbild-
ningen och forskningen. 

Den nye prorektorn engageras också av 
karriär- och rekryteringsfrågor, som han ser 
som nyckelfrågor för universitetets lång-
siktiga utveckling, liksom av frågan om vad 
som gör att en forsknings- och utbildnings-
miljö blir världsledande inom ett om visst 
fält.

– Varför är Hollywood bäst på film och 
varför är man så stark inom IT i Silicon 
 Valley? Mitt eget forskningsområde hand-
lar om vad som ligger bakom framgångs-
rika kluster. Det ligger nära frågor om hur 
man inom ett universitet skapar och upp-
rätthåller kreativa och dynamiska miljöer 
där nya idéer uppstår och utvecklas.

TIDIgARE LEDARDuoS VID universitetet 
har ofta delat upp arbetsuppgifter mel-
lan sig och haft olika ansvarsområden. Eva 
 Åkesson och Anders Malmberg kommer 
inte att ha någon strikt uppdelning utan 
till en början jobba nära varandra.

– Om prorektor är insatt i stora delar 
av rektors arbete så innebär det förstås att 
ställföreträdarskapet blir starkare. Dess-
utom passar det nog både Eva och mig att 
jobba gemensamt, vi gillar att diskutera 
och att bjuda in flera perspektiv. Vi tror 
att universitetet har långsiktig nytta av 
flera synsätt på en och samma fråga, säger 
 Anders Malmberg. n

Medvind för 
Uppsala universitet
2011 VAR ETT bra år för Uppsala universi-
tet, som omsätter 5 300 miljoner kronor 
och visar ett positivt resultat för år 2011 
på 106 miljoner kronor, samtidigt som 
verksamheten expanderat. Antalet an-
ställda har ökat med 350 heltider. Sam-
tidigt var antalet helårsstudenter under 
2011 fler än någonsin, 23 426. Tyngd-
punkten för utbildningsutbudet har för-
skjutits mot en allt högre andel studenter 
på avancerad nivå, vilket är i linje med 
universitetets ambition. Den totala ök-
ningen är tre procent, mot sju procent på 
avancerad nivå.

– Vi är inne i en expansiv period och 
mycket pekar på en fortsatt positiv ut-
veckling. Årets resultat är en utveckling 
i rätt riktning. En större del av beviljade 
anslag och bidrag omsätts i högkvalitativ 
forskning och utbildning, säger rektor Eva 
Åkesson.

jag vill göra Uppsala känt som ett univer-
sitet där utbildning och forskning går hand 
i hand.

Eva Åkesson börjar som rektor i en tid 
då högskolelandskapet i Sverige föränd-
ras. Avregleringen av lärosätenas interna 
styrning och avgiftskravet på tredjelands-
studenter har till exempel vållat debatt på 
universitetet det senaste året. 

NyA REKToRN TyCKER att diskussioner är 
viktiga och välkomnar när debattfönstret 
kring en fråga är öppet. Lika viktigt är det 
att jobba vidare när ett beslut väl har tagits. 

– jag är inte en person som sitter och 
drömmer om de gamla goda tiderna. jag 
tittar framåt. 

Hon har kommit igång med strategiska 
diskussioner i ledningsrådet som består av 
rektor, prorektor, vicerektorerna, universi-
tetsdirektören och tre studenter. 

En nyckelperson vid hennes sida är nye 
prorektorn Anders Malmberg, med stor 
erfarenhet från Uppsala universitet. 

– Vi kompletterar varandra och kommer 
att ha ett kreativt samarbete. Framför allt 
hoppas jag att vi ofta tycker olika! Det är 
när man utbyter perspektiv som man når 
den bästa kvaliteten. 

Anders Malmbergs akademiska karriär 
tog fart i mitten av 1990-talet. Professor i 
ekonomisk geografi blev han 1999, några 
år senare föreståndare för forsknings-
centrumet CIND, som fokuserar på inno-
vationer och industriell dynamik. Nu har 
han just avslutat ett fyraårigt uppdrag som 
dekan för samhällsvetenskapliga fakul teten. 

Vilka fördelar innebär hans bakgrund 
inom universitetet? Anders Malmberg 
tror framförallt att styrkan ligger i den nya 
ledar duons olikheter. 

– jag har stor erfarenhet av Uppsala uni-
versitet och av hur man jobbar här. Rektor 
Eva Åkesson kommer från Lund och ser på 
vår organisation med nya, friska ögon. Hon 
är naturvetare och jag är samhällsvetare. 

ATT HA DöRREN 
 öPPEN ÄR ETT SÄTT 
ATT SE OCH HöRA 

KOLLEGORNA KOMMA 
TILL jOBBET. SE DEM 
STICKA IN HUVUDET 

OCH SÄGA HEj.

Samgående med 
Gotland diskuteras
uppSALA uNIVERSITET oCh Högskolan 
på Gotland har samarbetat sedan 2008 
och genomfört flera konkreta samarbets-
projekt. Nu undersöker de båda lärosä-
tena möjligheten till ett sam gående. Syf-
tet är att skapa en unik profilering inom 
Uppsala universitet och en långsiktigt 
hållbar och konkurrenskraftig verksamhet 
på Gotland. Tre områden är särskilt ange-
lägna att utveckla vidare – utbildnings-
modellen Liberal Education, nätbaserad 
utbildning och utbildning och forskning 
med regional och internationell förank-
ring. 

FO
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A
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Språkforskarna Beáta Megyesi 
och Christiane Schaefer har 
tillsammans med en amerikansk 
kollega dechiffrerat ett handskri-
vet manuskript från 1700-talet. 
Chiffret visade sig härröra från 
okulisterna, ett hemligt sällskap 
vars syfte bland annat var att 
kartlägga frimurarnas hemliga 
ritualer. 

MANuSKRIpTET SoM KALLAS ”The 
 Copiale Cipher”  är 105 sidor långt och 
innehåller cirka 75 000 tecken.  Bortsett 
från vad som är före detta ägarens  märke 
(” Philipp  1866”) och  en anteckning på 
slutet av den  sista sidan  (”Copiales3”) är 
manu skriptet helt kodat. 

Chiffret består av 98 olika tecken som 
omfattar  allt från  latinska och  grekiska 
bokstäver  till diakritiska tecken och mys-
tiska symboler, så kallade logogram. 

Det var tvärvetenskapligt samarbete och 
en rejäl dos nyfikenhet och envishet som 
ledde fram till knäckandet av chiffret förra 
året. 

– Det här var inget vi hade tid att jobba 
med på arbetstid. Det blev många sena 
kvällar och helger, förklarar språktekno-
logen Beáta Megyesi vid institutionen för 
lingvistik och filologi. 

FILoLogEN ChRISTIANE SChAEFER, vid 
samma institution, hade fått en kopia av 
manuskriptet av en god vän i Tyskland som 
avskedspresent inför sin flytt till Sverige. 
Hon hade tittat lite på det men inte riktigt 
kommit någon vart. När Kevin Knight vid 
Information Sciences Institute, University 
of Southern California, på besök vid Upp-
sala universitet för en workshop, behövde 
en längre text skriven med chiffer för att 

testa ett nytt dataprogram, kom hon att 
tänkta på sitt chiffer där hemma. 

Metoden bakom Kevin Knights pro-
gram skulle identifiera vilket språk som 
låg bakom chiffret och även berätta om 
innehållet. Manuskriptet transkriberades. 
Symboler och tecken skrevs om med 
bokstäver som dataprogrammet kunde 
behandla. Men chiffret bjöd på en hel 
del motstånd. 

– Efter många experiment som inte 
gav oss någon preferens för något sär-
skilt språk gissade vi på tyska, eftersom 
ägarmärket Philipp i boken hade tysk 
stavning och manuskriptet, såvitt vi vet, 
härstammar från Tyskland, säger Beáta 
Megyesi.

FöR SjäLVA KNäCKANDET av koden an-
vändes en teknik där de vanligaste tecken-
kombinationerna i ord i det chiffrerade 
dokumentet jämförs med de vanligast 
förekommande teckenkombinationerna 
i det underliggande språket.  Eftersom 
det använda språket var en äldre form av 
tyska än den som används idag krävdes 
särskilda språkkunskaper. Kevin Knight 
ställde upp hypoteser som Christiane 
Schaefer analyserade. 

Det visade sig bland annat att chiffret 
är homofonisk, vilket innebär att varje 
tecken kan kodas med flera olika tecken i 
chiffret. Forskarnas första antagande om 
att det var de latinska bokstäverna som 
innehöll själva meddelandet och inte de 
abstrakta symbolerna visade sig vara fel. 
De latinska bokstäverna står i själva ver-
ket för mellanslag i dokumentet, antagli-
gen för att vilseleda kodknäckare.

NäR FoRSKARNA BöRjADE få indikatio-
ner på att manuskriptet skrivits för ett 
hemligt sällskap ökade deras nyfikenhet. 
De ville läsa hela texten. En kväll kom 
Christiane Schaefer in till Beáta  Megyesis 

kontor och berättade att hon trodde att 
chiffret var framtaget av ett sällskap kall-
lat okulisterna.

– Det fanns en ändelse i texten som 
inte passade in på ordet frimurare och jag 
hade hört om okulisterna som var mycket 
fascinerade av ögat, berättar Christiane 
 Schaefer.

Chiffret visade sig mycket riktigt härröra 
från okulisterna, ett hemligt sällskap vars 
syfte bland annat var att kartlägga frimu-
rarnas hemliga ritualer. Nu stod det klart 
att symbolen, logogrammet, man tidigare 
tyckt sett ut som en mun och som transkri-
berats *lip* var ett öga. Logogrammen som 
står för hela ord kunde forskarna tyda sist 
utifrån kontexten. De står för olika roller 
och begrepp inom det hemliga sällskapet 
bakom manuskriptet.

Manuskriptets innehåll studeras nu av 
idéhistoriker och religionsvetare då det 
avslöjar information om hemliga sällskap 

Beáta Megyesi

– Det här var 
inget vi hade tid 

att jobba med  
på arbetstid.  

Det blev många 
sena kvällar  
och helger.

Christiane Schaefer

– Det fanns en 
ändelse som inte 

passade in på 
ordet frimurare 

och jag hade hört 
om okulisterna 

som var mycket 
fascinerade av 

ögat.

TEXT: LINDA KOFFMAR FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
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som var vanliga under 1700-talet och de-
ras inflytande bland annat på den franska 
och amerikanska revolutionen. 

oRIgINALMANuSKRIpTET äR  VACKERT 

inbundet och skrivet på papper av hög 
kvalité med två olika vattenmärken. Dessa 
har daterats till 1760–1780-talet av Per 
 Cullhed på universitetsbiblioteket  Carolina 
Rediviva. Men enligt Andreas önnerfors, 
idéhistoriker vid Lunds universitet, är tex-
ten ungefär 25 år äldre än boken. 

– Projektet är ett gott exempel på inter-
nationellt ämnesöverskridande samarbete 
som involverat datavetare, språkteknolo-
ger, filologer, kodikologer och idéhistori-
ker. Vårt syfte har varit att använda den 
senaste tekniken för att avslöja innehållet i 
och återge det historiska manuskriptet för 
experter i olika vetenskapsgrenar och den 
breda allmänheten, säger Beáta Megyesi.

Knäckandet av Copialekoden fick stor 
uppmärksamhet i media i många länder. 
Möjligen gjorde mystiken kring det hem-
liga sällskapet sitt till. Många ur allmän-
heten hör nu av sig till forskarna och vill 
ha deras hjälp med eller synpunkter på 
knepiga chiffer. Men Christiane Schaefer 
och Beáta  Megyesi är inte intresserade av 
att jobba med enskilda manuskript. De har 
sökt forskningsmedel för att bygga upp en 
infra struktur för att mer systematiskt sam-
la, transkribera, digitalisera och analysera 
chiffer. n

Copiale-manuskriptet

Mer precis information om hur forskarna 
gått till väga för att transkribera och avkoda 
manuskriptet finns på webbsidan nedan. Där 
finns också en översättning av texten från 
tyska till engelska. 
stp.lingfil.uu.se/-bea/copiale

Originalmanuskriptet är vackert inbundet och helt kodat, bortsett från den före 
detta ägarens märke och en anteckning på sista sidan: ”Copiale3”.

Kofot – historiskt 
skällsord
ATT MäNNISKoR FöRoLäMpAR varandra 
verbalt är ett tidlöst fenomen. I sin av-
handling ger Erik Falk vid institutionen 
för nordiska språk en historisk dimension 
åt förolämpningar genom att undersöka 
deras funktion i 1630-talets Uppsala. 
I äldre tid togs verbala angrepp oftare till 
domstol som ärekränkningsbrott. En jäm-
förelse visar att rådmännen i staden såg 
allvarligare på språkbrotten än professo-
rerna vid universitetet. 

– Skällsordet tjuv har toppnoteringen 
bland stadsborna som uppfattade föro-
lämpningarna som ogrundade anklagelser, 
berättar Erik Falk. Studenterna föroläm-
pade också med skällsorden tjuv och hora 
utan att straffas särskilt hårt, det uppfat-
tades mer som allmänna kränkningar och 
personlig frustration. De universitets-
specifika förolämpningarna pennal (penn-
skrin) och kofot användes i pennalistiska 
sammanhang mot recentiorer.

Sociala medier 
r atas av många
håKAN SELg, VID institutionen för in-
formatik och media och Nationellt IT-
användarcentrum (NITA), visar i en ny 
studie hur olika typer av sociala medier 
används av dem som jobbar med IT och 
telekomfrågor. Undersökningen bekräftar 
visionerna om sociala medier som publi-
ceringsverktyg och diskussionsplattfor-
mar. Men det är en ganska liten andel av 
samtliga användare som är aktiva på dessa 
arenor. 

– Sociala medier som professionella 
verk tyg är nog främst intressant för vissa 
yrkeskategorier och i specifika situationer, 
menar Håkan Selg.
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Navelsträngen har stor betydelse 
för nyfödda barns hälsa, även ef-
ter att de har lämnat livmodern. 
Om navelsträngen får sitta kvar 
en stund efter födelsen minskar 
risken för järnbrist radikalt, 
vilket kan rädda tusentals liv. 

I SToRA DELAR av världen avnavlas barn 
direkt efter födseln och går därmed miste 
om ett viktigt blodtillskott. Om man lå-
ter navelsträngen sitta kvar i tre minuter, 
fortsätter blodet att strömma in i barnets 
blodomlopp.

– För ett 3,5 kilos barn blir det en deci-
liter extra blod. Det låter kanske inte så 
mycket, men om man skalar upp det till 
en vuxen på 70 kilo motsvarar det två liter 
blod, alltså en fyra påsars blodtransfusion, 
säger Ola Andersson, överläkare vid Hal-
lands sjukhus och doktorand vid Uppsala 
universitet.

Han har jobbat som barnläkare i Halm-
stad i flera år. En dag berättade hans fru, 

som är barnmorska, att sjukhuset skulle 
börja med tidig avnavling, vilket fick Ola 
Andersson att reagera.

– jag tyckte att det lät jättekonstigt och 
kände att det behövdes mer kunskap om 
detta, så jag tog kontakt med olika fors-
kare inom området.

EN AV DEM var Lena Hellström-Westas 
och med henne som handledare skrev 
han in sig på forskarutbildningen vid in-
stitutionen för kvinnors och barns hälsa i 
Uppsala.

Tillsammans med docent Magnus 
Dome löf vid Umeå universitet, gjorde 
Ola Andersson en klinisk studie av 400 
nyfödda barn, som avnavlades vid olika 
tidpunkter. Resultaten visade att barn som 
avnavlats tre minuter efter födseln i färre 
fall hade järnbrist vid fyra månaders ålder, 
än barn som avnavlats direkt.

Forskningsresultaten fick stor uppmärk-
sam het och spreds över världen. Ola 
 Andersson intervjuades både i New York 
Times och The Economist. Hans Rosling, 
professor i internationell hälsa vid Karo-

linska institutet, uppskattade att upptäck-
ten skulle kunna rädda 35 000 liv i världen 
varje år. Av DN blev studien utvald till en 
2011 års största vetenskapliga upptäckter.

I TREDjE VäRLDEN är tidig avnavling stan-
dard på många håll, trots att det livsviktiga 
järnet behövs för att öka överlevnaden 
bland spädbarn. 

I västvärlden är det också vanligast med 
tidig avnavling, till exempel i England, 
USA och Frankrike. Här får inte järnbris-
ten lika tydlig effekt på barnen, men mer 
kunskap behövs om effekterna, menar 
Ola  Andersson.

– Vi har hypotesen att järnbrist kan 
påverka barns utveckling, genom att det 
ändrar de kemiska förutsättningarna i 
hjärnan. Till exempel visade nyligen en 
studie på ett samband mellan järnbrist 
och adhd. 

Barnen i Ola Anderssons studie fyller 
fyra år nu i maj, och han kommer att fort-
sätta följa dem i sin forskning, för att se 
om järntillskottet i början av livet också 
har effekter på längre sikt. n

Barnläkaren Ola Andersson har 
visat på navelsträngens betydelse. 

Navelsträngen kan rädda liv 
TEXT: ANNICA HULTH FOTO: FRöKEN FOKUS
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”DET SuNDA LIVET” är på modet igen. 
På Facebook redovisas varje gymsession, 
kring fikaborden analyseras nya dieter 
och under rubriken Kroppen som varu-
märke förklarar Dagens  nyheter att det 
inte är fråga om att träna eller inte träna 
längre – nu går livsstils idealen mot extrem-
sundhet och elitnivå. 

Men så finns ju den andra sidan av myn-
tet också. Den vi inte lika gärna exponerar 
privat, men som syns desto tydligare i statis-
tiken. Det faktum att vi rör oss mindre och 
väger mer än någon generation före oss.

– Aktuella studier visar hur en stillasit-
tandets pandemi just nu sprider sig över 
världen. 69 procent av u-ländernas befolk-
ning och 37 procent i i-länderna uppger att 
de knappt rör sig alls på fritiden. Följderna 
är påtagliga med allt fler fall av övervikt, 
diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, sä-
ger forskaren Claes Held.

Fetma beskrivs i dag som en global epi-
demi. Utan intervention beräknas bortåt 
en miljard människor vara överviktiga år 
2030. Till problemet hör även dess  snabba 
spridning bland yngre. I Sverige börjar 
kurvan plana ut men situationen är allt-
jämt mycket allvarlig. Vart femte barn och 
ungdom räknas i dag som överviktigt och 
i Uppsala bedrivs sedan 2009 speciellt 
riktad vård och forskning kring gravt över-

viktiga ungdomar i åldrarna 3 till 18  år, 
varav flera redan börjat utveckla typ 2-dia-
betes.

– ju längre ner i åldrarna problemet når 
desto allvarligare blir såväl komplikatio-
nerna som kraven på samhällets hälsoeko-
nomiska resurser. Det behövs mer kunskap 
kring tidiga skeden av fetma och mekanis-
merna bakom viktrelaterade sjukdomar, 
och vi ser nu hur denna forskning får allt 
högre prioritet inom EU, menar professor 
Peter Bergsten.

BETA-juDo äR ETT aktuellt exempel på 
EU-finansierade satsningar i kampen mot 
övervikt bland barn och ungdomar. I feb-
ruari samlades trettio toppforskare från sju 
länder i Uppsala för att dra upp riktlinjer 
för projektet.

– Vi kommer att fokusera på de insu-
linproducerande beta-cellernas roll vid 
utveckling av övervikt och typ 2-diabe-
tes. Kan vi hitta en metod att dämpa in-
sulinpåslaget och därmed hungerkänslan, 
inte minst för unga i riskzonen, tar vi ett 
stort och viktigt steg på vägen, säger Peter 
Bergsten som koordinerar projektet.

Beta-jUDO samlar elva prekli niska och 
kliniska partners, ett upp lägg som kräver 
god kommu nikation för att harmoniera de 
skilda  aktiviteter som ska genomföras över 
Europa.

– Gruppen består av forskare med stor 
erfarenhet och kunskap. Min ambition är 
att i mötet mellan grundforskning och kli-
nik kunna generera nya angreppsvinklar 
för behandling av denna patientgrupp, sä-
ger Peter Bergsten.

DET äR ALLTSå ingen slump att övervikts-
relaterade rön just nu fyller våra media. En 
studie som nyligen väckt stor internatio-
nell uppmärksamhet visar att även sömn-
brist påverkar människans energiomsätt-
ning och matvanor.

– En sömnlös natt sänker kroppens 
energi förbrukning med fem procent, 
samtidigt som vi lagrar 20 procent mer 
energi än normalt. Dessutom ökar blod-
flödet i de delar av hjärnan som påverkar 

Christian Benedict

– Vårt sömnbehov 
är individuellt, 
men vi måste  
alla fylla det.

peter Bergsten

– Kan vi hitta en 
metod att dämpa 

insulinpåslaget 
och därmed 

hungerkänslan, 
inte minst för 

unga i riskzonen, 
tar vi ett stort och 

viktigt steg på 
vägen.

Claes held

– Redan enkla  
aktiviteter 

som yoga eller 
promenader 

ger märkbart 
minskad risk för 

hjärtinfarkt. 

TEXT: MAGNUS ALSNE FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT, STAFFAN CLAESSON, FRANZISKA BENEDICT ILLUSTRATION: TORBjöRN GOZZI

Forskare om övervikt: Bryt stillasittandet!

EN SöMNLöS NATT 
SÄNKER KROPPENS 

 ENERGIFöRBRUKNING, 
SAMTIDIGT SOM VI  

LAGRAR 20  PROCENT  
MER ENERGI ÄN   

NORMALT.

Redan Platon konstaterade att fysisk aktivitet är bra för hälsan. 2 400 år senare sitter 
vi mer stilla och är tyngre än någonsin. 

– Det här är en akut utmaning för vårt samhälle, säger Claes Held, forskare vid 
institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
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hur vi förhåller oss till mat på ett sätt 
vi tidigare bara sett hos kraftigt över-
viktiga. Det visar att sömnbrist förvirrar 
meta bolismens klocka, säger forskaren 
 Christian  Benedict.

Vår tids krav på övertidsarbete och stän-
dig uppkoppling innebär emeller tid att allt 
fler får svårare att komma i säng. Statisti-
ken visar att genomsnitts europén sover en 
timme mindre per natt i dag än för tjugo 
år sedan.

– Vårt sömnbehov är individuellt, men 
vi måste alla fylla det. Ett enkelt sätt att 
räkna ut ditt behov är att mäta hur länge 
du sover tre nätter utan väckarklocka. 
Den genomsnittliga tiden motsvarar hur 
 mycket du borde sova per dygn, säger 
Christian  Benedict.

oCh huR VAR det då med stillasittandets 
inverkan på midja och hälsa? jodå, några 

dagar in på nyåret rapporterade världs-
pressen att ägande av bil och tv ökar ris-
ken för hjärtinfarkt med hela 27 procent i 
låg- och mellaninkomstländer. Hög tid att 
parkera för gott alltså?

– Nja, snarare att inte köra mer än nöd-
vändigt. Studien bekräftar i första hand 
vårt behov av fysisk rörelse. Redan enkla 
aktiviteter som yoga eller promenader ger 
märkbart minskad risk för hjärtinfarkt, 
varpå effekten ökar med mängden fysisk 
aktivitet, säger Claes Held. 

Resultaten, som bygger på data från 
29 000 deltagare i 52 länder, är en fördjup-
ning av 2004 års Interheart-studie. Denna 
redovisade hur nio riskfaktorer, alla påverk-
bara med vår livsstil – som rökning, stress, 
diabetes och just fysisk aktivitet – förklarar 
upp till 90 procent av alla hjärtinfarkter.

– Allt tv-tittande, bilåkande och skriv-
bordsarbete har gjort stillasittandet till 

en akut utmaning för vårt samhälle. Ska 
vi klara hälsa och vårdkostnader måste 
vi föra tillbaka de fysiska aktiviteterna i 
vårt vardagsliv. Cykla till jobbet eller kliv 
av bussen en hållplats i förväg, vad du 
vill som passar din livssituation, så hål-
ler du hjärtat i trim, menar Claes Held. 
Lägg därtill att en fysiskt aktiv tillvaro in-
verkar positivt även på flertalet av de öv-
riga nio riskfaktorerna så är insatsen låg. 
Belöningen är ett längre, slankare och mer 
välmående liv. n

TEXT: MAGNUS ALSNE FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT, STAFFAN CLAESSON, FRANZISKA BENEDICT ILLUSTRATION: TORBjöRN GOZZI

Vägen till välmående

•   Färre blodfetter och mer frukt och grönt 
håller hjärtat i trim.

•   30 minuter fysisk aktivitet per dag är 
tillräcklig dos.

•   God sömn förbättrar både immunförsvar 
och prestationsförmåga.

Forskare om övervikt: Bryt stillasittandet!
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”Bra forskning föds 
i forskarhjärnor”

Vice ordförande i European Research 
Council, en av vårdsveriges mäkti-

gaste, chef vid Ludwiginstitutet – och en 
 entusiast i snowboardpisten. Häng med 

när Nya Horisonter  träffar  
Carl-Henrik Heldin.

FoRSKNINg

TEXT: MAGNUS ALSNE 

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT



 21

Då DAgENS MEDICIN lanserade 2012 
års lista över de 100 största makthavarna 
i den svenska vården dominerade de väl-
kända namnen Göran Hägglund, Filippa 
Reinfeldt och Christina Åkerman. Men 
här profilerade sig även 24 nya ansikten, 
bland dem Ludwiginstitutets Carl-Henrik 
Heldin, en utnämning han tycks ta med ro.

Kursen är klar: bra forskning föds då idéer 
tillåts uppstå i den enskilda forskarhjärnan.

– ERC ska vara en effektiv finansiär utan 
snåriga regelverk. Varje projekts poten-
tial ska bedömas av forskare och beviljade 
medel ska förfogas över utan onödig byrå-
krati. Det har inneburit att vi i viss mån 
frigjort oss från EU-kommissionen. Samti-
digt har vi på kort tid etablerat oss och får 
programperioden 2014–2020 höjd bud-
get, vilket varit ett centralt delmål.

uTöVER ChEFSKAp oCh förtroendeupp-
drag hinner Carl-Henrik Heldin även med 
en oavlönad professur i molekylär cell-
biologi. Eventuella luckor i schemat täpps 
 effektivt igen med utvärderingar, kon-
ferenser, handledning … och då har listan 
bara börjat, men hur räcker arbetsveckans 
40 timmar till?

– Nja, en genomsnittlig vecka arbetar jag 
nog närmare det dubbla. Samtidigt vill jag 
vara tydlig med att det är helt och hållet 
självvalt. För mig är mitt arbete och min 
forskning en ständig källa till inspiration. 
Vore det nödvändigt kan jag minska dosen 
redan i morgon, men jag vill helt enkelt 
inte.

Följdfrågan är given. När såg i så fall  nästa 
generation Heldin senast till sin  pappa? 
jodå, Carl-Henrik har definitivt fått sin 
beskärda del av både dagishämtningar och 
middagslagningar. Med åren har han även 
hunnit plocka upp snowboarding – han 
 ville åka i samma pister som sina barn – och 
så sent som i vintras ställde sig professorn 
för första gången på en windsurfingbräda 
under ett besök i  Fuerteventura.

– Dessutom är jag hyfsat duktig på att 
följa sport på tv. Gärna fotboll och  ishockey  
även om jag ofta kommer in först mot 
 slutet av matcherna. Men återigen, för mig 
är forskningen en livsstil. Tillåter hälsan så 
räknar jag med att jobba till 67 och i den 
här världen finns många möjligheter att 
fortsätta längre än så. Vill någon bara ha 
mina tjänster så … n

Carl-Henrik Heldin

Ålder: 59
Yrke: Chef vid Ludwiginstitutet i Uppsala, 
vice ordförande i ERC.
Efter arbetstid: Motion och umgänge med 
familjen.
En fena på: Är varken bra på att sjunga eller 
laga mat, däremot är jag rätt hemma på 
skridskoisen och i snowboardpisten.

– Ärligt talat kände jag faktiskt inte till 
det, och om jag har makt? Tja, jag kan bidra 
till att föra ut bra forskning vid vårt institut, 
jag har inflytande i vissa externa aktiviteter, 
och framför allt kan jag påverka European 
Research Councils (ERC) utformning. I po-
litisk bemärkelse rör jag mig däremot helt 
utanför maktens korridorer, möjligen kan 
jag framföra forskningens betydelse.

25 åR hAR gått sedan Carl-Henrik Heldin 
utnämndes till förste chef vid Ludwig-
institutets Uppsalafilial. Han tar emot i ett 
blygsamt rum vid BMC. Väggarna upptas 
av pärmar, en skämtteckning som anspelar 
på långa företagstraditioner och självklart, 
vi befinner oss ju i Uppsala, cykelhjälmen.

– jag trivs oerhört bra i den här staden. 
Vi har ett utmärkt värduniversitet, bra 
geografiskt läge och inte minst den fantas-
tiska infrastrukturen. jag kan cykla överallt 
och behöver aldrig förlora värdefulla forsk-
ningstimmar i långa bilköer.

Som mest sysselsatte verksamheten i 
Uppsala närmare 80 medarbetare. År 2005 
avböjde Carl-Henrik ett förslag om att gå 
upp i Stockholmsfilialen, varpå budgeten 
krympte. I dag är personalstyrkan halverad 
men några retrospektiva tvivel finns inte.

– Vår filial är en fruktsam forsknings-
miljö där specialister från olika fält sam-
verkar och bidrar till gemensam slagkraft. 
Vi gör framsteg och är mycket motive-
rade att fortsätta vår kartläggning av hur 
störningar i cellernas signalsystem orsa-
kar utveckling av cancer.

TILL uppSALAS FöRDELAR hör även när-
heten till Arlanda. Inte minst när man räk-
nar till 90 resdagar per år. Den här veckan 
väntar tre dagar i Nordnorge. Dessförinnan 
blir det en övernattning i Bryssel, en stad 
Carl- Henrik Heldin haft gott om tid att 
lära känna de senaste åren.

– jag har varit med och utformat ERC 
från grunden och är sedan 2007 koordina-
tor för Life Science-domänen. I april 2011 
utnämndes jag till vice ordförande, så visst 
blir det en hel del resor till Bryssel. Samti-
digt är mitt uppdrag i ERC något jag verk-
ligen tycker är viktigt.

Programperioden 2007–2013 ska Carl-
Henrik Heldin och hans kollegor fördela 
närmare 70 miljarder kronor. Enligt bot-
tom up-principen ansöker och premieras 
forskare utifrån egna idéer och kvaliteter. 

FoRSKNINg
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– EKoSySTEMET BLIR kraftigt skadat ge-
nom att vattenregleringen leder till nä-
ringsutarmning och effekten på fiskepo-
pulationen är drastiskt försämrad tillväxt, 
säger Tobias Vrede, docent i limnologi vid 
SLU dit han kom från Uppsala universi-
tet. Till skillnad från vad som påstås ser vi 
heller ingen återhämtning i rödingtillväxt 
med tiden.

Projektet startade vid Uppsala universi-
tet för snart tio år sedan och sedan dess har 
professor Göran Milbrink på Evolutions-
biologiskt centrum oförtrutet arbetat med 
näringsexperiment, provfiske, insamling av 
data och ålderbestämning av fiskfjäll till-
sammans med kollegorna Tobias Vrede 
och Emil Rydin. 

Nu är det dags att publicera de viktiga 
resultaten som omfattar ett 90-tal under-
sökningar i nio reglerade och åtta oregle-
rade fjällvatten. Förutom egna studier har 
man inkluderat data ända från 1930-talet 
och framåt.

– Det har vi kunnat göra tack vare ett 
unikt material insamlade fiskfjäll som finns 
på sötvattenlaboratoriet i Drottningholm, 
ett resultat av en envis sikforskare – profes-
sor Gunnar Svärdson. Metoden att ålder-
bestämma genom att räkna linjer på fjäll 
har inte gjorts sedan 1950-talet, men den 
fungerar, säger Göran Milbrink. Från mit-
ten av 1960-talet läser man huvudsakligen 
fiskens ålder med hjälp av deras hörsel-
stenar, otoliter.

gENoM åLDERBESTäMNINgEN hAR fors-
karna kunnat jämföra längd och vikt hos 
femåriga rödingar i olika sjöar i norra Sveri-
ge under en 70-årsperiod. Resultatet är dra-
matiskt. I reglerade sjöar visade sig röding-

arna vara i genomsnitt 35 procent kortare 
och 72 procent lättare än i naturliga vatten. 
Istället för 200–300 gram kan en fyraårig 
röding alltså väga så lite som 50 gram.

Forskargruppen ser en logisk förklaring 
till utvecklingen: den tilltagande urlak-
ningen av näring orsakad av regleringen. De 
första åren efter dammbygget blir effekten 
på fisktillväxt kortvarigt positiv eftersom 
bevuxen mark läggs under vatten och ger 
ett näringstillskott. Men regleringen med 
ömsom tappning och magasinering leder 
till erosion och stränderna förblir kala efter 
att de periodvis blottläggs och fryser och 
periodvis hamnar djupt under vatten. Sjön 
blir allt mer näringsfattig.

– Försök med stödisättning av fisk har 
gjorts, men inte lett till någon varaktig 
förbättring. I vårt projekt har vi istället 
undersökt om det går att återställa fisk-
produktionen genom att kompensatoriskt 
tillföra gödning som stimulerar tillväxt av 
plankton, alltså fiskföda. Det skulle inne-
bära en möjlighet till hållbar fiskproduk-
tion i ekosystem som är kraftigt skadade, 
säger Göran Milbrink.

METoDEN äR ETABLERAD i Kanada och 
stöds där av kraftbolag och myndigheter 
och även om inte naturförhållandena är 
helt jämförbara kunde det vara värt att 
prova, menade forskarna. Förslaget möttes 
inledningsvis av skepsis, för att inte säga 
rejält motstånd. Inte ska väl kristallklara 
fjällsjöar gödas med näring? Leder inte det 
till algblomning och igenväxning? Men det 
handlar om att till föra små, och väl balan-
serade mängder näring vid rätt tidpunkt. 
Forskargruppen kan nu utvärdera resulta-
tet av nio års försök. 

Rödingen krymper 
i utbyggda älvar
När en älv regleras och en damm skapas för att utvinna vattenkraft 
leder det till kraftigt skadade stränder och en biologiskt utarmad livs-
miljö. Uppsalaforskare har följt vad som hänt med rödingen i fjäll-
nära sjöar efter regleringen av flera svenska vattendrag och föreslår 
kompenserande åtgärder.

FoRSKNINg

TEXT: ANNELI WAARA FOTO: TOBIAS VREDE, GöRAN MILBRINK
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– Sjön blir fortfarande inte näringsrik, 
utan man kan säga att vi gör en extremt 
näringsfattig sjö till en mycket närings-
fattig sjö. Resultaten är mycket positiva 
och nu är det ingen som skakar på hu-
vudet längre.  Effekten blev mer plankton 
med oförändrad artsammansättning, och 
röding tillväxten blev högst påtaglig, säger 
Tobias Vrede.

Inte heller har farhågor om ökad nä-
ringstillförsel till östersjön via älvens ut-
lopp besannats, den är helt försumbar i 
jämförelse med påverkan från jordbruket 
till exempel. Näringstillsatserna är små 
och utspädningseffekten på vägen ned-
ströms mot havet är enorm. 

INNEBäR Då DETTA att man kan komma 
till rätta med skadorna så att fler möjlighe-
ter för vattenkraft öppnas? Nej, inte med 
automatik, betonar Tobias Vrede bestämt.

– Nej, regleringen har extremt stor på-
verkan, det är kraftigt störda ekosystem. 
Det ska snarare ses som en åtgärd man kan 
kunde kräva som kompensation för den 
förstörda miljön, säger han.

Visst intresse från kraftbolagens finns, 
projektet har till exempel fått välkommet 
finansiellt stöd av jämtkraft AB, men utan 
opinion och politiskt tryck kommer moti-
ven till att ta extra kostnader för kompen-
serande åtgärder inte att finnas, tror Tobias 
Vrede.

– Vattenkraften, med den miljöpåverkan 
den medfört, är viktig för Sverige men det 
känns rimligt att ställa krav på kompensa-
tion med tanke på att kunskapen har ökat 
väsentligt sedan tillstånden gavs för många 
år sen. n

Populära fiskevatten

De studerade sjöarna finns framför allt i 
Ånger manälvens och Indalälvens vattensys-
tem i jämtland, och i Torne älv – områden 
som är populära fiskevatten. De har alla en 
eroderad strandzon på 10 – 30 meter.

Försöken med tillförsel av näring har gjorts 
norr om Åre (Offerdal) i den reglerade sjön 
Stormjölkvattnet med den närliggande oreg-
lerade sjön Burvattnet som referens. Båda 
är cirka 1 500 hektar stora och mycket lika 
i utgångsläget.

 

Följa John  
i fiskstimmet
DET hANDLAR oM att leka Följa john och 
hålla sig till reglerna. Matematiker vid 
Uppsala universitet har med hjälp av en 
kombination av dataanalys och matema-
tisk modellering, lyckats visa vilka regler 
fiskarna i ett stim egentligen följer för att 
röra sig på ett så samordnat sätt. 

– Reglerna visade sig vara påfallande 
enkla, men effektiva. En fisk försöker att 
komma ikapp fiskar framför dem, men 
saktar ner när de kommer för nära, likt bil-
förare som försöker hålla ett fast avstånd 
till bilen framför. Fiskarna vände sig mot 
sina grannar och reagerade främst på sin 
närmaste granne, säger David Sumpter, 
professor i tillämpad matematik i Uppsala.

FoRSKNINg

Projektmedarbetarna Jonas Persson och Bo Säll (som håller  i hämtaren).

Människans för-
historia skrivs om
DE FLESTA NEANDERTALMäNNISKoR 

i Europa dog ut redan för 50 000 år se-
dan. Det visar nya resultat från forskare 
vid Uppsala universitet och Naturhisto-
riska riksmuseet. Det ändrar bilden av ett 
 Europa befolkat av en stabil neandertal-
befolkning under hundratusentals år fram 
tills moderna människor anlände. Analy-
serna som presenteras i studien är helt ba-
serade på hårt nedbrutet DNA från nean-
dertalfossil i norra Spanien. Det har krävt 
både avancerade laboratoriemetoder och 
dataanalyser och forskargruppen har där-
för engagerat expertis från en rad länder.
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uTBILDNINg

ETT TäTT SoRL av röster bäddar in 
översta våningsplanet på Uppsala Kon-
sert och Kongress där en ovanlig grupp 
studenter samlats för kursstart. Det 
handlar om flera hundra enhetschefer, 
 biståndshandläggare, medicinskt ansva-
riga sjuksköterskor och medicinskt an-
svariga för rehabilitering – alla anställda 
i ansvarspositioner inom äldreomsor-
gen. De ska gå Uppsala universitets ut-
bildning i nationell värdegrund inom 
äldreom sorgen och redan innan första 
föreläsningen har hunnit börja uppstår 

spontana gruppdiskussioner. Höstens och 
vinterns mediestorm kring vårdbolaget 
Carema har påverkat de flesta.

– Det är bra att debatten om situatio-
nen på äldreboenden har kommit igång. 
Skuggan har fallit över privata utförare nu, 
men vi ser ju samma spariver i den offent-
ligt drivna verksamheten, säger Hedvig 
 Schriever, utredare inom äldreomsorgen 
i Sundbybergs stad.

Tarana Bagirbayova, biträdande verk-
samhetschef vid det privata vårdbolaget 
Äldreliv i Stockholm, håller med.

– Risken är att folk tror att det fungerar 
dåligt bara för att det är privat. Så enkelt är 
det inte. Många av våra anhöriga hörde av 
sig till tidningarna om att det fungerar bra 
på våra boenden, men det var media inte 
intresserade av, säger hon. 

uTBILDNINgEN på 7,5  högSKoLEpoäNg 

handlar om att lära deltagarna leda äldre-
omsorgen utifrån en ny nationell värde-
grund för äldre. Den ges på uppdrag av 
Socialstyrelsen med anledning av nya be-
stämmelser i socialtjänstlagen, som sedan 

Tarana 
 Bagirbayova och 
Hedvig  Schriever 

 arbetar båda 
inom äldre-

omsorgen. 
En värdig äldreomsorg
Fler än 700 anställda inom äldreomsorgen pluggar just nu vid 
Uppsala universitet. Universitetets hittills största uppdragsutbildning 
handlar om en högaktuell fråga – värdegrund i äldreomsorgen. 

TEXT: HELENA EDSTRöM FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
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2011 på ett tydligare sätt lyfter fram 
vikten av välbefinnande och värdighet i 
omsorgen av äldre. Universitetets mål är 
att nå minst 2 000 deltagare. Redan under 
den första utbildningsomgången deltar 
750 personer. 

Med undantag för fysiska träffar vid 
start och avslutning sker utbildningen 
på webben. Deltagarna ska lära sig att 
reflektera kring exempelvis värdegrund, 
etik och kommunikation i äldreomsorgen 
och beskriva ett möjligt förbättringsar-
bete på den egna arbetsplatsen. En viktig 
pusselbit är verklighetstrogna filmer med 
etiska dilemman kring exempelvis mat-
vanor, hygien rutiner, religionsutövande, 
språkförbistringar och kommunikation 
mellan personalen och de äldre eller de-
ras anhöriga. 

Vad hoppas du att utbildningen ska ge 
dig?

– jag som så många andra lider av sju-
kan att man ytligt läser sammanfattningar 
eftersom man inte har tiden att sätta sig 
in ordentligt i frågor. Här hoppas jag att 
vi ska få fördjupa oss ordentligt, säger 
 Hedvig Schriever. n

uTBILDNINg

60 doktorander från 13 läro-
säten deltar just nu i den natio-
nella forskarskolan Management 
och IT, som drivs av Uppsala 
universitet. Syftet är att utbilda 
doktorander inom ett framväx-
ande tvärvetenskapligt forsk-
ningsfält. 
 Nya horisonter ringde upp 
Lars Engwall, seniorprofessor i 
företagsekonomi och ordförande 
för forskarskolan.

Vad är en forskarskola?
En forskarskola är unik på så sätt att den 

samlar doktorander från flera lärosäten 
och fokuserar inom ett visst ämnesområde. 
I vårt fall har vi i dagsläget 60 doktoran-
der från 13 lärosäten från Umeå i norr till 
Lund i söder. Samtliga är inriktade på äm-
nena företagsekonomi och informatik. 

Varför behövs forskarskolor? 
Det handlar mycket om att få en större 

volym på utbildningen. Det är bättre både 
ekonomiskt sett och ur kvalitetssynpunkt 

Forskarskolan bidrar till utvecklingen av forskningsfältet, anser Lars Engwall.

Forskarskola lockar doktorander  
från hela landet
TEXT: HELENA EDSTRöM FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

att hålla en kurs för 10–20 doktorander 
än för fyra. Via forskarskolan kan dokto-
randerna ta del av ett nationellt nätverk av 
professorer, vilket är viktigt framförallt för 
doktorander vid små lärosäten. 

En annan viktig poäng med forskarsko-
lor är att de kan bidra till ett dynamiskt 
forskningsfälts utveckling. 

Varför kombinerar ni företagsekonomi 
och informationsteknologi?

Företagen använder datasystem för såväl 
den interna kommunikationen som för att 
ha kontakt med omvärlden. För att vara 
lönsamt och klara sig i konkurrensen måste 
ett företag ha datasystem som på ett smidigt 
sätt kan hantera information inom och mel-
lan olika produktions- och leverantörsled. 

Hur går det för forskarskolan?
Vi har sedan starten år 2000 haft to-

talt 145  inskrivna doktorander, produce-
rat 35 doktorer och 38 licentiater. Några 
engagerade alumner startade på eget ini-
tiativ en alumnförening som nu har nära 
50 medlemmar. Några av dem publicerade 
just en bok på det välrenommerade brit-
tiska förlaget Routledge. Sådant är roligt 
och ett gott tecken på att forskarskolan når 
framgångar. n

Uppdragsutbildning

Uppsala universitet vann Socialstyrelsens 
upphandling i fyra av sex svenska regioner. 
Målet är att nå minst 2 000 anställda på 
ansvarspositioner inom äldreomsorgen från 
Skåne i söder till Norrbotten i norr. I och 
med detta är satsningen universitetets hittills 
största uppdragsutbildning.

Hedvig Schriever hoppas 
på  fördjupning.

4 FRågOR
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hAN hAR ETT gediget påbrå: Med lärare 
i fem generationer bakåt i släkten var det 
ganska givet vad johan Gärdebo skulle 
ägna sig åt. Ändå blev det bara ett kort be-
sök på lärarprogrammet. Historieintresset 
tog snart överhanden och han sadlade om, 
skräddarsydde en egen historikerutbild-
ning.

– jag har alltid varit fascinerad av histo-
rier, berättelser, förklarar han. Att kunna 
sätta in saker och ting i ett sammanhang. 

Man måste säga att han har lyckats. Med 
råge. Efter sex år på akademien, är johan i 
dag spindeln i ett antal nätverk inom och 

utom universitetet. Han till och med lever 
i ett kollektiv.

Om det är någonting som är en bristvara 
i hans liv är det egentid. Engagemanget tar 
ut sin rätt. Och johan är verkligen en per-
son som brinner för att bidra – på ett sätt 
som inspirerar andra att bidra.

”AKTIV STuDENTMEDVERKAN”  KALLAS 

konceptet som han varit med att ta fram. 
Grunden är att studenter ska ges möjlighet 
att ta ansvar för varandras och det egna lä-
randet. Därmed blir de effektivare och kan 
påverka utbildningen mer.

Vad betyder det rent konkret?
– Så här kan det gå till, förklarar johan, 

och ritar upp en schematisk bild i anteck-
ningsblocket som han alltid har med sig. 

– Tänk dig att en senior student leder mö-
ten varje vecka med de nya studenterna och 
agerar som mentor. Han eller hon behöver 
inte kunna allt i kursen, men vet hur man 

ställer akademiskt relevanta frågor som le-
der vidare – och som efter hand lotsar de 
nya till ett analytiskt tänkande. Samtidigt 
som samtalsledaren får träning i ledarskap.

Nej, passionen för lärandets principer 
och dynamik har inte mattats, så historie-
student han är.

Vilka är de viktigaste komponenterna 
i ett effektivt lärande?

– Krav och stöd, svarar johan snabbt. 
Men på bägge dessa punkter menar han 

att högskolan lämnar en hel del att önska. 
– Det sorgliga är ju att studiemotivatio-

nen ofta försvinner under studiernas gång. 

I aktiva studenters sällskap

Högre kvalité på högskoleutbildningen, utan att det kostar något extra? Det låter otroligt. Men 
Johan Gärdebo är övertygad om att det är fullt möjligt. Med hjälp av aktiv studentmedverkan.
– En resurs som vi har i överflöd på universitetet är ju studenterna! Och faktum är: man lär 
sig bäst när man själv är aktiv.

TEXT: CATARINA BALDO ZAGADOU FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Johan Gärdebo

Utbildning: Historiker (efter personlig studie-
plan, 307,5 p hittills).
Ålder: 26 år.
Historisk favoritperiod: ”Ska vi lösa energi-
frågan är det 1800-talet vi behöver förstå.”
Gör också: ”Förutom att jag pluggar historia 
på heltid kompletterar jag med kurser i ekologi 
och miljö för att bredda perspektiven. Sedan är 
jag väldig mån om en utbildning på lika villkor, 
vilket är grunden till mitt engagemang för 
aktiv studentmedverkan, mentorprogrammet 
vid historiska och filosofiska fakulteten och 
Humanioradagarna.” johan har också startat 
ett ska-band som heter Skansen, där han 
sjunger och spelar trumpet.
Tränar: Parkour, en träningsmetod som går 
ut på att utan hjälpmedel ta sig förbi hinder 
snabbt. Hindren kan vara allt från trottoar-
kanter till hustak. Träningen är inte bara fysisk 
utan också mental och filosofisk.
Dold talang: Kan gå och läsa samtidigt, snabbt.
Favoritnation: Västgöta. ”Sjukt bra luncher.”
Beskriver sig själv: ”Det är nog lättare för 
andra att beskriva vem jag är. Men så mycket 
kan jag säga: jag är en person som älskar att 
diskutera med människor.”
Det gör mig glad: ”Att vara med min dotter, 
Elsa, 5 år. När hon inte gör som jag säger.”
Det gör mig arg: ”Att vara med min dotter! 
När hon inte gör som jag säger!” 

DET SORGLIGA 

ÄR jU ATT STUDIE-

MOTIVATIONEN OFTA 

FöRSVINNER UNDER 

STUDIERNAS GÅNG. 

MÅNGA BöRjAR MED 

HöGA AMBITIONER 

– OCH TRILLAR UT UR 

SYSTEMET LÄNGS VÄGEN, 

TAPPAR SUGEN. SÅ 

SKULLE DET INTE 

BEHöVA VARA.

uTBILDNINg
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Många börjar med höga ambitioner och 
trillar ut ur systemet längs vägen, tappar 
sugen. Så skulle det inte behöva vara.

Vad är felet?
– Att kraven är för lågt ställda. Och stö-

det för svagt.
Varför är det så?
– För att undervisningen inte är priori-

terad. Det som verkligen betyder något är 
i akademien är forskningen. Den motsätt-
ningen ska vi ändra på.

SjäLV äR hAN mer engagerad än någonsin. 
 Ivrigt berättar han om planerna på att för-
söka sprida aktiv studentmedverkan. 

Att konceptet har en fantastisk poten-
tial är lätt att förstå. Särskilt i det rådande 
belöningssystemet – ju fler högskolepoäng, 
desto högre anslag. Det gynnar ju de uni-
versitet som har många lätta kurser med 
många studenter, som i värsta fall inte lär 
sig särskilt mycket och nöjer sig med det. 

Tänk om den trenden kunde vändas –  
utan att det kostar ett öre extra …

– En resurs som vi har i överflöd är ju 
studenterna! Det behövs en attitydför-

ändring på högskolan. Det är inte antalet 
lärarledda timmar som avgör kvalitén på 
utbildningen. 

Djuplärande, betonar johan, alltså in-
lärning som varar och sätter spår över tid, 
som ger bildning, handlar nästan alltid just 
om att själv vara aktiv, gärna tillsammans 
med andra. Till exempel i seminarieform.

Hur pluggar du själv?
– jag har en whiteboard i mitt rum där 

jag skriver upp allt jag ska göra i 50-minu-
terspass. När passet är slut sammanfattar 
jag supersnabbt. Det är väldigt effektivt.

ExAKT VAD DET blir härnäst i johans liv 
är inte bestämt. Kanske tar han en master-
examen, kanske vill han forska. 

– Men jag kan också tänka mig att ut-
veckla olika former för lärande. Bygga 
nätverk. Fortsätta på spåret med aktiv stu-
dentmedverkan. 

Sedan lägger han till:
– Eller så kompletterar jag med en ut-

bildning till. Att plugga är inget problem 
för mig. jag gillar det. jag pluggar lite på 
sommaren också. n

Titel för  
skickliga lärare
Nu BLIR DET lättare att meritera sig som 
duktig lärare vid Uppsala universitet. Ti-
teln ”excellent lärare” har införts för sär-
skilt skickliga lärare. De nya riktlinjerna 
gäller över hela universitetet och innebär 
att en tillsvidareanställd lärare kan ansöka 
om att bli excellent lärare, en nivå som 
ska skilja sig tydligt från grundnivån på 
samma sätt som en docenttitel skiljer sig 
från doktorstitel. Titeln ”excellent lärare” 
medför också ett automatiskt lönelyft. 

 

Många vill läsa 
 sommarkurser
Universums byggnad, Speldesign, Dino-
sauriernas tidsålder … Uppsala  universitet 
erbjuder ett brett och varierat utbud av 
sommarkurser. Och intresset är större än 
någonsin. 4 891 personer har sökt till de 
63 olika kurserna. Det är en ökning på 
48 procent sedan förra året.

Mest eftersökt är kursen ”Användning 
av MATLAB” (som är ett datorprogram). 
Andra populära kurser är ”Helig terror: 
religioners roll i våld, konflikter och kon-
flikthantering” och ”Grundkurs i retorik”.

uTBILDNINg
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INNoVATIoN

– Frågeställningar kommer från kliniken 
och sedan gäller det att para ihop fråge-
ställningarna med tekniken. Det kallas för 
”translationell forskning”, forskning som 
kommer från kliniken och går via labbet 
och tillbaka till kliniken.

För Anne-Lis del innebär det att hon 
bedriver sin forskning på tre olika ställen. 
En vanlig arbetsdag kan börja med att hon 
hämtar prover från patienter vid smärt-
kliniken på Akademiska sjukhuset. Sedan 
packar hon proverna i en islåda och tar 
dem till Rudbecklaboratoret. Efter att pro-
verna har centrifugerats sätter hon igång 
ett experiment med den så kallade PLA-
tekniken som utvecklats i Uppsala. Det är 
en metod som med stor träffsäkerhet kan 
hitta olika proteiner och nu har tekniken 
anpassats för att hitta 47 proteiner som ti-
digare har kopplats ihop med smärta och 
inflammation.

På eftermiddagen cyklar hon till BMC 
för att ha möte kring hur nya experiment 
ska sättas upp – den här gången med mass-
spektrometri. Det är en annan, mer förut-
sättningslös, teknik för att hitta proteiner 
i proverna.

FoRSKNINgEN hANDLAR BLAND annat 
om att jämföra en grupp patienter som li-
der av långvarig smärta med en grupp som 
inte gör det. 

– jag försöker hitta en eller helst flera 
molekyler som hänger ihop med långvarig 
smärta.

Patienterna som ingår i hennes studier 
lider av olika problem, såsom fibromyalgi, 
ischias eller ryggssmärta. just nu under-
söker hon prover från patienter med 
neuro patisk smärta. 

Nya metoder att 
hitta bot mot smärta

Långvarig smärta är ett vanligt tillstånd, men smärtan är svår-
behandlad. Doktoranden Anne-Li Lind försöker hitta mönster av 
biomarkörer i prover från smärtpatienter, med hjälp av ny teknik  
vid Rudbecklaboratoriet och Biomedicinskt centrum. Hon hoppas  

att smärtbiomarkörer kan ge upphov till nya behandlingsprinciper.

TEXT: ANNICA HULTH FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

ANNE-LI LINDS FoRSKNINg ingår i 
forskningsprogrammet Berzelii  Center 
som ska knyta samman kliniska behov 
med ny teknik som utvecklas vid uni-
versitetet. Hon förklarar:
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riktigt hur det kommer sig att smärtan 
kan kvarstå hos patienter efter en olycka 
eller operation, trots att skadan ser ut att 
ha läkt. 

En teori är att det kvarstår en liten in-
flammation i kroppen, en annan att något 
händer i hjärnan och ryggmärgen.

På senare tid har intressanta fynd gjorts, 
där man kunnat visualisera smärta i bilder 
som tagits med PET-kamera av whiplash-
patienter. Anne-Li angriper samma pro-
blem från ett annat håll, då hon letar efter 
mönster, så kallade biomarkörer, i prover 
av ryggmärgsvätska och blod från smärt-
patienter. 

– Biomarkörer för kronisk smärta är ett 
spännande och outforskat område med 
stor betydelse, bland annat för att öka för-
ståelsen för smärtans biokemi och för att 
hitta nya, mer effektiva behandlingar.

på SMäRTKLINIKEN FINNS i dag olika ty-
per av behandling mot smärta, till exem-
pel mindfulness och sjukgymnastik. Med 
större kunskap om smärta öppnas möj-
ligheter till nya behandlingsformer, men 
långvarig smärta är ett komplext tillstånd, 
konstaterar Anne-Li Lind.

– Vi vet till exempel att sömn och all-
mäntillstånd påverkar smärta, så det finns 
många olika faktorer att ta hänsyn till.

INNoVATIoN

Från kliniken till labbet. Anne-Li Lind 
är snabbfotad i sin forskning.

 

Långvarig smärta
Ungefär 20 procent av befolkningen lider av 
olika typer och grader av smärtproblem. Vid 
långvarig smärta är läkemedel ofta ineffek-
tiva. Nya behandlingsprinciper behövs.
 
Två analysmetoder
PLA-metoden: En analysmetod som med 
hög träffsäkerhet och känslighet kan mäta 
mängden av olika proteiner i prover. Tekni-
ken utnyttjar antikroppar för att identifiera 
proteinerna.
Masspektrometri: Bestämmer molekylers 
koncentration, vikt och struktur genom att 
separera dem baserat på deras massa och 
laddning.

Anne-Li är utbildad på biomedicinpro-
grammet, en fyraårig utbildning som för-
bereder för medicinsk forskning. Idén att 
forska om långvarig smärta fick hon under 
ett utbytesår vid Harvard i USA, då hon 
intervjuade smärtpatienter.

– jag blev tagen av det osynliga lidandet 
och imponerad av människorna som levde 
med detta. Det var starkt – deras sätt att 
hantera smärtan. Det fanns knappt någon 
hjälp för dem att få i sjukvården. Det kän-
des skevt att vi forskare inte vet hur detta 
fungerar i människor. Det var starten för 
mitt intresse. n

– De har en skada på nervsystemet, ef-
ter en skada, infektion eller operation, som 
gjort att deras smärtsystem blivit hyper-
reaktivt. De får till exempel ont av att bära 
kläder eller av att något stryker dem på 
huden, berättar Anne-Li.

En del av patienterna behandlas med 
en ryggmärgsstimulator, som opereras 
in i kroppen och dämpar smärtan. När 
 patienterna stänger av stimulatorn kvarstår 

smärtlindringen upp till 48 timmar, vilket 
tyder på att det händer något i kroppen.

– Det som intresserar oss är vad som 
händer under den här ”laggtiden”. Är det 
ett protein som frisätts eller uppregleras? 
Eller är det en helt annan typ av meka-
nism? Vi vill förstå mer.

I DAg VET forskarna mycket om smärta i 
djurmodeller och en hel del om inflam-
mationer. Men man vet fortfarande inte 

➔

– jAG BLEV TAGEN 
AV DET OSYNLIGA 

 LIDANDET OCH 
 IMPONERAD AV 

 MÄNNISKORNA SOM 
LEVDE MED  DETTA.
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Berzelii Center kopplar  
nya rön till tekniska behov

INNoVATIoN

Kronisk smärta och Alzheimers 
sjukdom står i centrum för forsk-
nings- och utvecklingsprojekten 
inom Berzelii Center i Uppsala. 
Uppsala universitet är värd 
för programmet, som ska pågå 
fram till 2017. 
SATSNINgEN STöDS BåDE av Vinnova 
och Vetenskapsrådet, i ett pilotförsök 
att kombinera excellent grundforsk-
ning och behovsstyrd forskning.

Centrumdeltagarna kommer från 
nio olika institutioner inom medi-
cin, naturvetenskap och teknik, men 
också från sjukhuset och bioteknik-
företag. Konceptet har fungerat bra, 
konstaterar centrumföreståndaren 
Fredrik Nikolajeff:

– I dag har vi en bra kontaktyta 
med sjukhuset som inte fanns för-
ut. Vi jobbar mycket med teknik-

Berzelii Center

I centret ingår nio institutioner inom 
medicin-farmaci och teknik-naturvetenskap. 
Vid Akademiska sjukhuset ingår smärt-
kliniken, geriatriken, NIVA, klinisk kemi och 
det  centrala laboratoriet för provtagning. 
Dessutom ett antal bioteknik företag.

Totalt ingår närmare 70 personer i 15 olika 
projekt som hittills har resulterat i 150 pu-
blikationer och 12 doktorsavhandlingar.

Centrumet beräknas omsätta cirka 
200 miljoner kronor under en tioårsperiod. 
Anslagen kommer från Vinnova och Veten-
skapsrådet. Uppsala universitet, Akademiska 
sjukhuset och deltagande företag bidrar 
med olika former av stöd.

utveckling, och då gäller det ju att det 
finns någon som vill använda tekniken. 
Det har hela tiden varit vårt fokus att para 
ihop medicinska behov med nya tekniska 
rön och samla alla runt samma bord, berät-
tar  Fredrik  Nikolajeff.

I gränslandet mellan teknik, klinik och 
industri har flera samarbeten uppstått. 
Bioteknikföretaget Dipylon tillverkar till 
exempel prober som lämpar sig väl för 
att komma åt biologisk vätska och mäta 
på plats vad som händer i kroppen. Idag 
har de nära samarbete med NIVA, Neu-
rologisk intensivvårdsavdelning, vid Aka-
demiska sjukhuset samt institutionerna för 
teknikvetenskaper och analytisk kemi.

ETT ANNAT SAMARBETSpRojEKT drivs 
mellan professor Ulf Landegrens forskar-
grupp, före taget Olink och GE Healthcare. 
Tillsammans har de testat en ny metod för 
proteinanalys. 

– Den nya metoden har slagit världs-
rekord i känslighet och ger utslag vid lägre 
koncentration. Kanske resulterar det i en 
ny produkt, säger Fredrik Nikolajeff.

En del av de samarbeten som har upp-
stått har varit mellan olika företag med 
gemensamma forsknings- och utvecklings-
intressen. Även för dem har Berzelii 
 Center varit en bra mötesplats.

– Vi har en neutral plattform, så det är 
lättare för företagen att komma in den 
vägen. Det är mer förutsättningslöst. Och 
det är enkelt att starta forskningsprojekt 
inom ramen för vårt centrumavtal. n

TEXT: ANNICA HULTH FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
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Från examensarbete till växande 
företag med 15 anställda och le-
verantörer över hela världen. Så 
kan man beskriva Rolling Optics 
resa de senaste åren. Forskarna 
bakom företaget, Axel Lundvall 
och Fredrik Nikolajeff, belönades 
med årets Hjärnäpple, som delas 
ut till framstående innovationer 
vid Ångströmlaboratoriet. 

DET BöRjADE REDAN 2002, när Axel 
Lundvall gjorde sitt examensarbete i mik-
rosystemteknik. Hans handledare docent 
Fredrik Nikolajeff ledde forskningen kring 
optiska material, ljusspridning och nano-
teknik i tunna filmer. 

Det var med utgångspunkt från  Axels 
lovande resultat som idén kom – att fram-
ställa tredimensionella bilder i tunn plast-
folie. Sedan dess har de byggt upp ett av 
Sveriges mest lovande högteknologiska 
företag med egen produktionsanläggning.

Rolling Optics tar fram tunna filmer 
vilka upplevs som om de hade en 3D-

struktur. Det största användningsområdet 
är genomskinliga etiketter som sätts på 
förpackningar av olika slag. Till exempel 
på läkemedelsförpackningar, där etiketten 
sätts av säkerhetsskäl, eller på exklusiva 
hårvårdsprodukter, där etiketten stärker 
varu märket.

– Eftersom vi är de enda som använder 
den här tekniken har vi skapat en unik 
produkt, som inte går att kopiera. Det ger 
både autenticitet och ett visuellt värde för 
våra kunder. Ett nytt område vi tittar på är 
att märka produkter med extra hög säker-
het, såsom pass och ID-kort, berättar Axel 
Lundvall. 

Han har tidigare jobbat som företagets 
forskningschef och är numera ansvarig för 
produktutveckling och nya produkter.  n

Hjärnäpplet

Varje år delar Uppsala universitet ut priset 
”Vision” ut till alla dem som, via universite-
tets innovationssystem, tagit patent på sina 
idéer under året. Prisstatyetten ”Hjärnäpplet” 
delas ut av rektor Eva Åkesson till en tidigare 
”visionär” som kommit längre och som kun-
nat visa upp en kommersialisering av sin idé.

TEXT: ANNICA HULTH FOTO: ROLLING OPTICS

INNoVATIoN

Det går bra för Uppsala uni-
versitets holdingbolag UUAB. 
 Under 2011 gjordes tre fram-
gångsrika ”exits” då UUAB 
sålde sitt aktieinnehav i fram-
gångsrika forskningsnära företag. 
Vinsten på 25 miljoner kronor 
kan nu investeras i nya företag.

– VI hAR FåTT bekräftelse på att vår  strategi 
fungerar – att varje år gå in med en liten 
summa pengar i flera nystartade företag, 
säger näringslivschefen Lars jonsson.

Genom enheten UU Innovation inom 
universitetet, som är ett av landets åtta 
Innovationskontor, får forskare hjälp att 
söka patent och starta företag. De får pa-
tentrådgivning, affärsrådgivning och hjälp 
till finansieringskällor helt kostnadsfritt.

– Sedan är det upp till forskarna själva 
om de vill att holdingbolaget ska bekosta 
patent. Då har vi också rätt till uppfin-
ningen och 25 – 40 procent av de framtida 
intäkterna, säger Lars jonsson. UUAB kan 
också investera pengar och bli delägare om 
man startar ett avknoppningsbolag. När 
företagen sedan har vuxit sig starka nog 
att attrahera andra köpare, är det dags för 
UUAB att dra sig tillbaka. 

– Vi ska inte spekulera utan när vi får bra 
möjligheter att kliva av med bra förökning 
av pengarna så gör vi det. 

Ett exempel är bioteknikföretaget Olink, 
som startades av professor Ulf Landegren 
år 2004. Företaget har vuxit snabbt och 
nyligen gick företagsledaren Bengt Ågerup 
in som huvudägare i firman. Olinks dot-
terbolag Halo Genomics köptes upp av ett 
amerikanskt bolag.

– I båda de här företagen har UUAB 
varit med från första början, från samtal 
med forskarna kring affärsiden till att de 
står på egna ben. Båda bolagen har också 
valt att utnyttja det värdefulla stöd som 
vår affärsinkubator Uppsala Innovation 
 Centre, UIC, kan ge. n

Etiketter med  
optisk effekt

Stöd till 
 företag 
ger resultat

Tunna filmer med 
3D-effekt är en 

lönsam affärsidé. 
I bakgrunden: 
Axel  Lundvall.



 32 N Y A  H O R I S O N T E R  1 : 2 0 1 2

SAMVERKAN

Ett jobb på Svenska Handels-
kammaren i New York och ett 
uppdrag att starta en verksamhet 
för Uppsala universitets alumner 
i USA. Både en bra merit för 
framtiden och en fantastisk upp-
levelse, tycker Carole  Ginman, 
den första som fått ett nytt stipen-
dium som handelskammaren 
och Uppsala universitet instiftat 
tillsammans.
CARoLE gINMAN VAR just färdig med 
sin ekonomexamen när hon efter några 
månaders praktik på en PR-byrå i Stock-
holm hittade informationen om det nya 
stipendiet på nätet. Hon sökte och blev 
den som fick det glada beskedet. När jag 

träffar henne på våning 20 på svensk-
amerikanska handelskammarens kontor på 
Lexington Avenue har hon gjort sin första 
månad av det år hon ska vara här. Arbetet 
på kontoret handlar om att stimulera han-
delsutbytet mellan Sverige och USA.

– Helt fantastiskt, jag vet inte om jag rik-
tigt fattat det än. Bara själva upplevelsen 
att vara här! jag trivs och det är helt under-
bart, säger hon.

När beskedet kom befann hon sig på 
Stockholm Open där hon jobbade extra. 
Det blev något kaosartat att fortsätta jobba 
mitt i glädjeruset, minns hon. Hon skulle 
flytta hemifrån direkt till Manhattan – och 
inte för att jobba som servitris, utan för ett 
meriterande arbete på Svenska handels-
kammaren. 

Varför blev det hon, frågar jag, för en 
motivering fanns det såklart till beslutet.

American Friends

En icke vinstdrivande organisation som 
stödjer forskning och utbildning vid  Uppsala 
universitet. Den är knuten till svenska 
 ambassaden och Svensk-amerikanska 
 handelskammaren i New York.

Det nya stipendiet instiftades 2011 av 
 Uppsala universitet och Svenska Handels-
kammaren i samarbete, på initiativ av 
American Friends. Stipendiaten får värdefull 
erfarenhet av amerikanskt näringsliv och 
svensk-amerikanska relationer, men också 
möjlighet att bidra med sin kunskap till 
organisationen.

– jag måste erkänna att jag inte minns. 
Under ceremonin där över 100 personer 
deltog var jag fullt upptagen med att tänka 
på vad jag själv skulle säga i mitt tacktal, 
säger hon med ett skratt.

TEXT OCH FOTO: ANNELI WAARA
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SAMVERKAN

FöRuToM EKoNoMExAMEN hAR Carole 
Ginman läst medie- och kommunikations-
vetenskap vid Uppsala universitet och 
skrivit uppsats om varumärkesbyggande i 
sociala medier. Det har hon nytta av nu när 
hon startar handelskammarens Facebook-
sida. På 75 procent av tiden ska hon jobba 
med kommunikation och marknadsföring 
av handelskammarens arbete och evene-
mang.

– Det är ett roligt och kreativt jobb. 
Dessutom får jag träffa så många spännan-
de personer på mottagningar och events. 
Man får verkligen lära sig vikten av att nät-
verka och göra ett bra intryck.

På resterande 25 procent ska hon för 
organisationen American Friends of Upp-
sala University hjälpa till att bygga upp en 
alumnverksamhet i USA. Många amerika-
ner har läst i Uppsala, men det finns idag 
ingen förening som sammanför dem. Det 
finns också uppsalabor som nu bor i USA. 
Målet är på sikt att arrangera träffar varje 
vår och höst på plats i USA.

– Fram till nu kan alumner gå med i 
universitetets alumnnätverk, men få har 
möjlighet att åka till Sverige för att delta 
i olika evenemang. Därför känns det roligt 
att få vara med och starta verksamhet här, 
säger Carole.

DET äR MyCKET hon vill hinna med det-
ta år, utöver arbetet. Nyligen såg hon till 
exempel New York Giants vinna ”Super-
bowl” i amerikansk fotboll, finalmatchen i 
ligan. Carole har tidigare tyckt att sporten 
är svår att förstå men som med allt blir det 
roligare ju mer man lär sig. 

– Och vi vann ju! säger Carole och skrat-
tar när hon inser att hon sagt ”vi”. Det 
var en otrolig stämning. Inte bara under 
matchen utan efteråt, på gatorna. n

VID AKADEMISKA SjuKhuSET i Uppsala 
används en ny metod där man behandlar 
sjukdomen multipel skleros (MS) genom 
stamcellstransplantation. 

– Behandlingen är effektiv, men riskfylld 
och ges därför bara till patienter med den 
mest aggressiva formen av MS, berättar 
docent jan Fagius, som är överläkare vid 
neurologiska kliniken.

– Med mer kunskap om hur immunför-
svaret reagerar på behandlingen, kan me-
toden användas på fler patienter.

En sådan studie pågår just nu, i sam-
arbete mellan neurologiska kliniken och 
institutionen för immunologi, genetik 
och patologi. Nu kommer forskningen att 
gå fortare framåt, tack vare bidraget på 
500 000 kronor från Lasse Tenerz. 

pENgARNA KoMMER ATT gå till att an-
ställa en laboratorieassistent på deltid, 
vilket är en stor avlastning för doktoran-
den  joachim Burman, som parallellt med 
forskningen också arbetar som läkare.

– Vi är oerhört glada för donationen som 
stödjer oss i vårt arbete att bättre förstå 

den komplicerade immunologi som ligger 
bakom multipel skleros, MS. Vi hoppas att 
resultaten ska leda fram till bättre behand-
ling och livskvalitet för alla som lider av 
sjukdomen, säger joachim Burman.

Lasse Tenerz har en närstående som 
drabbats av MS och ville gärna stödja 
forskningen. Han såg ett teveinslag om 
stamcellstransplantationer och  kontaktade 
därefter överläkare jan Fagius.

– jag ville stödja forskningen, men först 
förvissa mig om att pengarna verkligen 
skulle göra en tydlig skillnad – och det vi-
sade sig det fanns ett behov av att stärka 
det laborativa arbetet. n

MAN FÅR VERK-

LIGEN LÄRA SIG 

VIKTEN AV ATT NÄT-

VERKA OCH GöRA 

ETT BRA INTRYCK.

Vill du bidra?

Många angelägna projekt och viktig forsk-
ning som bedrivs idag har kunnat initieras 
tack vare välvilliga donatorer. 
Kontakta Uppsala universitets fundraiser 
Thomas Fredengren, för en diskussion om 
hur du vill medverka och hur ditt bidrag kan 
göra stor nytta. 
E-post: thomas.fredengren@uadm.uu.se

Lasse Tenerz (t v) ville stödja MS-forskningen och kontaktade Jan Fagius.

Välkommet bidrag 
till MS-forskningen
TEXT: ANNICA HULTH FOTO: jIM ELFSTRöM

Forskningen om MS, multipel skleros, vid Uppsala universitet 
har fått ett välkommet resurstillskott genom en donation på 
500 000 kronor. Det är företagsledaren och tidigare Uppsala-
studenten Lasse Tenerz som på detta sätt vill stödja forskningen.
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Mynt från 1600-talet, mumier, sällsynta växter, dinosaurieskelett … 
Allt fler upptäcker Uppsala universitets museer. Framför allt har 
antalet unga besökare ökat.

– VI hAR helt klart en uppåtgående trend 
vad gäller besökare. Vi har också fler sko-
lor och förskolor som har kommit hit, vil-
ket är oerhört positivt, säger jesper Bohm, 
informatör vid Museum Gustavianum.

Museet som är inrymt i universitetets 
äldsta byggnad Gustavianum, har både 
fasta och tillfälliga utställningar.

Även Medicinhistoriska museet, som 
visar föremål från medicinens historia, har 
märkt av ett ökat intresse. Under 2011 kom 
500 fler besökare än året dessförinnan.

– Våra föreläsningar en gång i månaden 
är ofta välbesökta och allt fler skolor be-
söker oss. Vårt samarbete med Psykiatri-

historiska museet är nog också av positiv 
betydelse, säger föreståndaren Eva Ahlstén.

I Linnéträdgården ökade besöksantalet 
med 3 000 personer och i Botaniska träd-
gården med 22 000 under 2011. En trend 
går att se: allt fler barn besöker Uppsala 
Linneanska trädgårdar.

– I Botaniska trädgården har vi sedan 
2007 bjudit in förskolor att  plantera som-
marblommor och tulpanlök i trädgården. 
Vi har också arbetat med tema veckor 
för skolorna. Vi har nu fyra gånger fler 
besökande barn i Botaniska trädgården 
än innan 2007, säger informatören Lotta 
 Saetre. n

Mycket att upptäcka
TEXT: ANNICA HULTH

Myntkabinettet

Visar
Sveriges första mynt från 990-talet, 
världens tyngsta myntsort (16 kilo), 
världens första sedlar från 1660-talet 
och mycket mer.

Aktuellt
Den permanenta utställningen besöks 
ofta av lärare och studenter. Här ges 
kursen ”Mynt, ekonomi och propa-
ganda”. 

www.myntkabinettet.uu.se

Museum Gustavianum 

Visar
Augsburgska konstskåpet, vikingatida 
fynd, universitetets historia, mumier 
och mycket mer. 

Aktuellt
Utställning om etrusker fram till 3 juni. 

www.gustavianum.uu.se
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Varför ska man fira Strindberg i år?
– Enligt min åsikt är han en av våra allra 

största dramatiker och prosaförfattare. Det 
speciella med Strindberg är att allt det han 
gjorde var så mycket uttryck för en tid. 
Genom honom får vi veta mycket om det 
europeiska samhället under en föränderlig 
tid. Dessutom är han väldigt aktuell idag. 
Hans pjäser och hans prosatexter fungerar 
bra även för 2010-talets människa.

Några höjdpunkter under året?
– Stockholms stadsteater levererar höjd-

punkt efter höjdpunkt. Spöksonaten på 
Dramaten är en annan höjdpunkt. Vi i 
Strindbergsällskapet märker att det händer 
saker i hela landet – utställningar, föredrag 
och annat – tack vare hjältemodiga biblio-
tekarier och kulturkonsumenter.

– Kulturrådet har fått 200 000 kr för att 
bygga upp en nationell webbsida, men an-
nars ges inga statliga bidrag. Det blir ingen 
stor Strindbergfest, som när Linnéjubileet 
firades, men det bubblar av aktiviteter ut i 
landet och det är vi glada för.

Strindberg studerade i Uppsala från 
1867 till 1872, men trivdes visst inte så bra?

– Han har sagt både det ena och det an-
dra, i ett brev till en Stockholmskamrat 
berättar han att i Uppsala kan han leva 
fritt, så han har också uttalat sig positivt. 

jag tror att han 
längtade hem. 
Han var bara 
18  år när han 
kom hit och en 
utpräglad stock-
holmare. En sak 
som fördystrade 
hans tillvaro var 
att hans pappa 
var väldigt eko-
nomisk – och peng arna skulle räcka till att 
betala mat, ved och nationsavgift. Därför 
levde han väldigt spartanskt. 

– Men han hade kamrater här, flera som 
han sedan hade kontakt med. En av dem 
gifte sig med hans syster. Han var också 
med och bildade en fornnordisk förening, 
han var förtjust i det fornnordiska.

Var i Uppsala bodde han?
– På flera platser i staden. Första bosta-

den var vid Odinslund, i ett hus som sedan 
revs. Han har också bott på övre Slotts-
gatan, vid Stora Torget och på S:t Olofs-
gatan unge fär vid Stadsbiblioteket. Ett tag 
bodde han på vinden ovanför Ofvandahls, 
i ett rum han kallade för ”likkista”. Det 
gällde att hitta ett ställe där det fanns en 
hygglig hyresvärd och där det inte var för 
kallt. n

Katarina Ek-Nilsson, avdelningschef vid institutet för språk- och folkminnen och 
timlärare i etnologi, framför en av Strindbergs bostäder på Övre Slottsgatan.

… till Katarina Ek-Nilsson, lärare i etnologi 
och ordförande i Strindbergssällskapet:
TEXT: ANNICA HULTH  

FOTO: SVEN ÅSBERG, MIKAEL WALLERSTEDT

Carolina Rediviva –  
universitetsbiblioteket

Visar
I utställningssalen visas helt unika 
verk ur universitetsbibliotekets 
samlingar, till exempel Silverbibeln, 
vid sidan av tillfälliga utställningar.

Aktuellt
En utställning om bokband, ägande 
och bruk invigs den 24 maj och 
visas under sommaren.

www.ub.uu.se

Medicinhistoriska museet

Visar
Instrument, apparater och andra 
 typer av material från läkarveten-
skapen, till exempel förlossnings-
konst, intensivvård och klinisk kemi.

Aktuellt
Utställningar om psoriasis och 
tuberkulos samt en utställning om 
Landstinget som fyller 150 år i höst.

www.medicinhistoriskamuseet.uu.se 

Uppsala linneanska 
 trädgårdar

Visar
Linnéträdgården och botaniska 
träd gården är Sveriges äldsta bota-
niska trädgårdar. Linnés Hammarby, 
carl von Linnés sommarresidens, är 
en unik 1700-talsmiljö.

Aktuellt
Linné firas 23–27 maj i Linnéträd-
gården, botaniska trädgården, på 
Hammarby och i stan.

www.botan.uu.se

Evolutionsmuseet

Visar
Växter, djur, fossil och mineral – 
sammanlagt mer än fem  miljoner 
föremål. bland dem ett unikt 
dino saurieskelett och tänder från 
Pekingmänniskan.

Aktuellt
I höst firas Geologins dag och 
Kultur natten, som sammanfaller på 
samma dag den 8 september.

www.evolutionsmuseet.uu.se

4 FRågOR 3

 4

 5

 6



 36 N Y A  H O R I S O N T E R  1 : 2 0 1 2

ALuMN

FöR FEM åR sedan tog Ann-Charlotte 
 Eklund sin civilingenjörsexamen vid Upp-
sala universitet. Hennes inriktning var 
material kemi. Att hon efter några år skulle 
vara konsult inom projektledning och ut-
veckling, på teknikföretaget Semcon, hade 
hon inte tänkt sig. 

just att det till stor del är tillfälligheter 
som avgör var man hamnar inom yrkes-
livet, liksom att det mer sällan är alla ens 
kunskaper som efterfrågas av arbetsgiva-
ren, är något hon gärna delger sina vet-
giriga adepter.

 – jag ville bli mentor främst för att jag 
själv hade behövt en när jag var student, 

säger hon. Som nästan färdig civilingenjör 
hade jag stor kunskap inom mitt specifika 
område, men att jobba mellan åtta och fem 
innebär väldigt mycket mer än att sitta och 
räkna på hållfasthet. 

– Det jag inte var beredd på var att men-
torskapet skulle betyda så mycket för min 
personliga utveckling. Genom samtalen 
med adepterna får jag perspektiv också på 
mitt eget arbete och mina egna val.

SEDAN TRE åR sker mentorskapet vid tek-
nisk-naturvetenskapliga fakulteten i grupp 
med 2–3 mentorer och 5–6 adepter. Ann- 
Charlotte har varit med sedan verksamhe-

ten startade och för varje år ökar intresset 
bland både studenter och alumner. 

Grupperna är sammansatta så att infalls-
vinklarna och frågorna kring det komman-
de yrkeslivet ska bli så vida som möjligt. 

Det första mötet handlar om förvänt-
ningar och val. Hur tänker studenterna om 
framtiden? Vilka val har de gjort och vilka 
har de framför sig?

Vilka val har alumnerna gjort? Hur fick 
de sitt första jobb? Hur hamnade de där 
de är nu? 

– Som mentor är det en fördel att inte 
ha utbildningen alltför långt bakom sig, sä-
ger Ann-Charlotte. jag minns fortfarande 

Mentorskap ger nya perspektiv

TillfälligheTer 

avgör …

hur påverkar jag själv min framtid?

har jag valT 

rätt utbildning …

Behövs män och 

kvinnor olika i 

arbetslivet?

TEXT: MARIA LEIjONHIELM FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Mentorskap blir alltmer populärt inom Uppsala universitet. Ofta är det alumner, alltså tidigare 
studenter, som återvänder till universitetet för att förbereda studenter för yrkeslivet. En av dem 
är civilingenjören Ann-Charlotte Eklund, som fått nya perspektiv i mötet med studenterna.
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– FöR MIg SoM varit i yrket i snart 30 år 
så är det väldigt stimulerande att höra hur 
unga studenter tänker kring yrket. Det är 
dessutom tillfredsställande att känna att 
jag kan bidra till en verklighetsbild av vad 
yrket kan innebära. jag har ett visst social-
psykologiskt intresse och tycker därför 
också att det är intressant att höra hur vär-
deringar förändras över tiden. Arbetet är 
helt ideellt. 

– Studenterna ställer många frågor som 
blir intressanta diskussioner. Vi brukar sitta 
några timmar på ett kafé ett par gånger per 
termin. Det kan handla om hur man orkar 
och hur man hanterar det svåra man får ta 
emot, vilka olika situationer man kan råka 
ut för eller oro för att man gör rätt bedöm-
ning och hjälper på rätt sätt. Det kan va-
riera lite beroende på hur långt de kommit 

i sin utbildning, men det är fokuserat kring 
upplevelsen och hanteringen av det man 
möter som yrkesverksam psykolog. n

ALuMN

vad vi studenter oroade oss för och kan 
lugna adepterna med att det inte är så 
kinkigt om man någon gång väljer ”fel” 
kurs. Man får jobb ändå.

VID gRuppENS ANDRA möte dryftas ar-
betslivet i praktiken. Vilka är arbetslivets 
villkor? Kan man arbeta flextid? Bemöts 
män och kvinnor olika? Är det klokt att 
disputera? Hur får man användning av 
sina starka sidor och hur hanterar man 
sina svaga?

– För många är det svårt att tala om 
vad man inte är så bra på, säger Ann- 
Charlotte. jag berättar gärna att jag tyck-
er att det är svårt med konflikthantering. 
jag vet ju att jag inte är ensam om det! 
Och det man inte kan, kan man lära sig.

Den tredje träffen handlar om företa-
gens organisation och ledarskap. Hur är 
det med hierarkier och medinflytande? 
Vad utmärker en bra ledare? Måste man 
alltid anpassa sig till den rådande före-
tagskulturen? Hur går ett projektarbete 
till? 

  – Utan att riktigt förstå det är adep-
terna redan vana vid att arbeta i projekt-
form, dessutom är de bra på att göra pre-
sentationer inför grupp. De vet inte hur 
duktiga de är, säger Ann-Charlotte. 

på DET SISTA mötet diskuteras vikten av 
ett liv i balans. Hur hittar man jämvikten 
mellan arbete och fritid? Hur fortsätter 
man att utvecklas? Hur undviker man 
att bli utbränd? Hur säger man nej? Vad 
är viktigt i livet?

  – Min medmentor är systemutveck-
lare och vi kompletterar varandra väldigt 
bra, säger Ann-Charlotte. Medan jag är 
karriärsinriktad, har han en mer avslapp-
nad inställning till arbetslivet. jag gillar 
möten, medan han tycker att de kan vara 
störande avbrott. Våra olikheter är inte 
bara givande för adepterna utan också 
för mig. När det gäller coachning har jag 
mycket att lära av honom. 

 För några månader sedan flyttade 
Ann-Charlotte från Uppsala till Stock-
holm, där hon också har sin arbetsplats. 
Trots den långa resvägen känns mentor-
skapet alltför meningsfullt för att släppa.

 Nästa vecka är det dags för nästa möte.
– Då kommer vi prata om organisation 

och ledarskap, säger hon. jag har redan 
börjat fundera på vad jag tycker definie-
rar en bra ledare. n

FRågAN

Vad ger det dig att vara mentor?  
Vad kan du bidra med?
TEXT: ANNICA HULTH FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT, PRIVAT

Mentorskap

Vid många utbildningar vid Uppsala univer-
sitet finns mentorsprojekt, som är kopplade 
till alumnverksamheten. Några exempel är 
mentorsprogrammet vid TekNat  Samverkan, 
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse och 
Alumnföreningen vid institutionen för 
psykologi.
www.uu.se/alumn

– DET äR SKojIgT att träffa nya studenter 
och få inblick i hur utbildningen har för-
ändrats sedan jag själv läste. I dag är det 
stort fokus på den europeiska gemenska-
pens lagstiftning och immaterialrätt i de 
nya kommunikationsmedierna. Dagens 
studenter får helt andra erfarenheter än på 
min tid. Det är mer regel än undantag att 
man studerar utanför Sverige någon ter-
min, det hade vi inte en tanke på. 

– Som mentor kan jag ge dem en inblick 
i hur arbetslivet fungerar till vardags för en 
jurist. De får en känsla för hur det fungerar 
på olika arbetsplatser. Mina adepter brukar 
komma hit till Vattenfall och träffa mina 
kolleger. De får också följa med mig på 
rätte gång eller interna möten. Det är i stort 
sett den inriktning jag har som mentor, att 
ge studenterna en handfast inblick i mina 
vardagliga arbetsuppgifter. n

Marie-Louise Rasch,  
leg psykolog och konsult.

Christer Ruden,  
bolagsjurist på Vattenfall.
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I höstas fick de priset Framtidens 
Innovatörer. Deras metod för 
utvinning av dricksvatten från 
solenergi fick stor uppmärksam-
het även utanför Sverige. Nu 
satsar de två Uppsalaalumnerna 
på en kondenseringsteknik som 
skyddar mot rost och fukt.

DET VAR STIFTELSEN Skapa som belönade 
de två civilingenjörerna Fredrik Edström 
och jonas Wamstad med titeln Framtidens 
Innovatörer 2011 och 75 000 kronor. Med 
deras metod kan man kondensera vatten-
ånga till flytande vatten med hjälp av 
värme energi. Värmeenergi kan till exem-
pel genereras från solen eller tas från andra 
processer.

– Vår metod bygger på att luftfuktighet 
når sådan övermättnad att vattendroppar 
skapas, vilket kan göras med hjälp av olika 
energikällor såsom värme. Tekniken är väl-
digt lätt att bygga och dessutom av billiga 
material, säger Fredrik. 

Rent dricksvatten är en sinande tillgång 
på många håll i världen och möjlighe-
ten till vattenframställning även på torra 

 platser gav internationellt eko. Gulf News 
skrev om Uppsalaingenjörernas innovation 
och Fredrik och jonas tog de första stegen 
mot att lansera sitt företag Airwatergreen 
globalt. De fanns även representerade 
vid den internationella miljökonferensen 
 Responding to Climate Change 2012 i 
Sydafrika i november.

– VI VAR REjäLT nerringda ett tag. Men det 
är en utmaning att springa på rätt boll vid 
rätt tillfälle, säger Fredrik. just nu ligger 
vattenprojektet längre fram i tiden.

I stället satsar de initialt på avfuktnings-
marknaden. Här finns en marknad som är 
etablerad i Sverige och Norden samt med 
ett behov av energieffektivisering, menar 
Fredrik.

De har redan sålt två provmaskiner till 
Statens fastighetsverk och fått förfrågning-
ar om avfuktning av bland annat båtar och 
lager lokaler.

– Drömscenariot vore att få till ett ut-
vecklingsprojekt med till exempel Ikea där 
vi använder solenergi för att avfukta deras 
lager runt om i världen, säger Fredrik. 

– Det är ett svenskt företag med resur-
ser och som verkar arbeta hårt med miljö-
frågor. n

De fixar dricksvatten 
med solenergi

Jonas Wamstad och Fredrik Edström har fått uppmärksamhet över hela världen.

Mötesplats 
för  forskare
uppSALA uNIVERSITET äR värd för allt 
fler vetenskapliga möten. Under 2011 
stod Uppsala universitet för värdskapet 
för 35 vetenskapliga kongresser och kon-
ferenser. Antalet deltagare uppgick till 
7 300, vilket är en ökning på 25 procent 
jämfört med året innan. Akademikonfe-
rens, som står för statistiken, är Uppsala 
universitets och Sveriges lantbruksuniver-
sitets gemensamma enhet för professio-
nellt stöd i samband med kongresser och 
konferenser.  www.akademikonferens.uu.se

TEXT: ANNELI BjöRKMAN FOTO: PATRIK LUNDIN

ALuMN

Alumnnätverket 
växer utomlands
uppSALA uNIVERSITETS ALuMNER är 
verksamma över hela världen. I flera län-
der har grunden till lokala alumnnätverk 
(chapters) med alumner från  Uppsala 
universitet vuxit fram, bland annat i Kina 
(Beijing och Shanghai), USA och Viet-
nam. De internationella alumnerna är 
viktiga ”ambassadörer” för Uppsala uni-
versitet och alumnerna bidrar till att stär-
ka universitetets varumärke långt utan för 
Sveriges gränser.

Nya i kunglig 
 akademi
TRE FoRSKARE VID Uppsala universitet 
har nyligen blivit invalda i Kungliga Veten-
skapsakademien i klasserna för biologiska 
vetenskaper och humaniora: Per Ahlberg, 
professor vid institutionen för organism-
biologi, evolution och utvecklingsbiologi, 
Kerstin Lindblad-Toh, professor i kompa-
rativ genomik vid institutionen för medi-
cinsk biokemi och mikrobiologi och Sven 
Widmalm, professor vid institutionen för 
idé- och lärdomshistoria. Kungliga Veten-
skapsakademien har i dag ca 420 svenska 
och 175 utländska ledamöter.
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Möte mellan  
religioner
oM VI hAR en religiös tro hur ska vi då 
förhålla oss till människor som har en an-
nan religiös tro? Det diskuterar Mikael 
Stenmark, professor i religionsfilosofi, i sin 
nya bok Religioner i konflikt om relationer 
mellan kristna och muslimer.

Mikael Stenmark tar med läsaren på en 
filosofisk vandring genom en kristen och 
muslimsk föreställningsvärld.

Hur ska en kristen tänka om innehållet 
i en muslims tro, och omvänt, hur ska en 
muslim se på en kristens tro? Finns här en 
oundviklig konflikt mellan två helt skilda 
världsbilder eller är kontaktytor värda att 
undersöka och vidareutveckla? 

uppSNAppAT

Bloggfönstret  
är öppet
VILL Du TA del av funderingar från huma-
nister och samhällsvetare? Humaniora- 
bloggen är ett fönster in till humaniora 
och samhällsvetenskap vid Uppsala uni-
versitet. Varje vecka bidrar en ny bloggare 
med inlägg från forskningsfronten. 

– Tyvärr når inte alltid humanister och 
samhällsvetare ut med de spännande tan-
kar och perspektiv deras forskning kan 
bidra med. Detta vill humaniorabloggen 
råda bot på, skriver en av bloggarna Maria 
Liljas Stålhandske, forskare i religionspsy-
kologi.

– Kanske kan vi till och med skapa lite 
korsdrag i gränsen mellan det akademiska 
tänkandet och det samtal vi alla deltar 
i – vid kaffebord, tvättmaskiner, i dagis-
vestibuler och sängkammare? 

Värd för humaniorabloggen är SALT –  
Forum for Advanced  Studies in Arts, 
Languages and Theology i samarbete med 
Upsala Nya Tidning. www.unt.se

Hur forskar man? Och vad kan 
forskning användas till? 600 av 
landets högstadieelever är in-
bjudna att delta i Nobelmuseets 
forskningsprojekt Forskarhjäl-
pen, som i år organiseras från 
 Ångströmlaboratoriet. 

I åRETS FoRSKARhjäLpEN, Nobelmuseets 
forskningsprojekt för skolelever i årskurs 
7–9, samarbetar Nobelmuseet alltså med 
Uppsala universitet, närmare bestämt av-
delningen för nanoteknologi och funktio-
nella material vid institutionen för teknik-
vetenskaper. 

Professor Maria Strømme och nanofors-
karen johan Forsgren leder projekt Guld-
jakten där eleverna får prova på att forska 
och framställa nanopartiklar av guld.

– Det roliga med guldnanopartiklar är 
att de går att identifiera med blotta ögat 
i en vätska eftersom vätskan ändrar färg 
beroende storlek och form hos partiklarna. 
Det är en egenskap som går att utnyttja 

i olika sammanhang, till exempel för att 
upptäcka makromolekyler och göra effek-
tiva solceller. Tanken är att det här är något 
som kan ha en nytta även för oss forskare 
eller för samhället i stort, säger projekt-
ledaren johan Forsgren. 

ELEVERNA göR LABoRATIoNERNA på 
sina skolor och sänder in sina experiment 
till avdelningen för nanoteknologi och 
funktionella material. Under projektets 
gång får de också kunskap om hur man för 
forskningsprotokoll och tillverkar forsk-
ningsposters. 

Projektet avslutas med en tävling om 
bästa poster och rapportering om forsk-
nings resultat. Vinnarna presenteras på 
Nobel museet den 7 december och belönas 
med biljetter till Nobelprisutdelningen. n

TEXT: ANNELI BjöRKMAN FOTO: NOBELMUSEET, PER ERIK BERGLUND

Högstadieelever får 
prova på att forska

Guldjakten

Starten för Guldjakten går efter som-
marlovet med en uppstartskonferens för 
högstadie lärare i maj på Nobelmuseet. 
Stiftelsen för strategisk forskning och värd-
universitetet, i år alltså Uppsala universitet, 
finansierar projektet. www.forskarhjalpen.se

Mikael Stenmark 
är professor i 

 religionsfilosofi 
och dekanus 

för teologiska 
 fakulteten.



Sista 
ordet

I höSTAS FyLLDE jAg fyrtiosju år. Därmed 
har jag precis passerat den punkt i livet då 
risken statistiskt sett är störst för att man 
råkar ut för en svår depression. Den punk-
ten infaller nämligen strax efter fyrtio-
sjuårsdagen. Många förvånas över denna 
uppgift. I fyrtioårsåldern har ju människor 
i regel hälsan i behåll, hyfsad ekonomi 
och ett ordnat yrkesliv. Men kanske spelar 
sjuka föräldrar och skilsmässor en roll, och 
många fyrtiosjuåringar har dessutom barn 
i tonåren …

Ibland lanseras emellertid en annan 
förklaring. När man är yngre pareras mot-
gångar av känslan att man har gott om out-
nyttjad potentialitet. För den som närmar 
sig femtio är det svårare att vidmakthålla 
föreställningen om ospelade trumfkort. 
Samtidigt har många kvar de ideal om 
social och materiell framgång som ofta 
okritiskt absorberats från omgivningen. 
Konflikten mellan ideal och verklighet blir 
frustrerande. När man blir ännu äldre ökar 
förmågan att distansera sig till sådana ideal, 
och man blir mindre benägen att värdera 
sitt liv utifrån andra värderingar än de man 
själv valt. Det är tänkvärt att i alla fall man-

FOLKE TERSMAN, PROFESSOR I PRAKTISK FILOSOFI:

Livet blir bättre med åren
nens lyckligaste ålder tycks vara den mel-
lan sextio och sjuttio, åtminstone för dem 
som slipper hälsobekymmer.

Denna förklaring passar bra ihop med 
vissa resultat från den så kallade ”lycko-
forskningen”, som bedrivs av bland andra 
psykologer och neurovetare. Resulta-
ten går i korthet ut på att mycket av det 
många strävar efter, såsom status och högre 
inkomst, inte gör oss ett dugg mer nöjda. 
Givet att det ytterst är personlig tillfreds-
ställelse vi är ute efter så är många av våra 
strävanden därmed irrationella. Men det 
gör dem inte oförklarliga. Evolutionen har 
favoriserat egenskaper som ökar individens 
chanser att föra sina gener vidare. Under 
lång tid har detta gällt viljan att otåligt 
sträva vidare snarare än benägenheten att 
vara belåten med det man har.

Idag är överlevnadsvärdet emellertid 
begränsat, med tanke på konsekvenserna 
av den resurskrävande livsstil som otålig-
heten mynnar ut i. Det är kanske dags för 
att samhället i stort erövrar sextioåringens 
förmåga att stå friare gentemot gamla ideal 
så att de yngre delarna av hjärnan äntligen 
kan få övertag över de äldre. n

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

DET ÄR TÄNKVÄRT ATT I ALLA FALL 

 MANNENS LYCKLIGASTE ÅLDER TYCKS 

VARA DEN MELLAN SEXTIO OCH SjUTTIO.

FOTO: STAFFAN cLAESSON


