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PERNILLA BJÖRK

SNART GÅR DET ATT transportera en-

Kommunikationsdirektör

ergi från havets vågor raka vägen in i våra
vägguttag. På västkusten skapas Sveriges
första kommersiella vågkraftspark, med bas
i forskning vid Uppsala universitet. Samtidigt pågår forskning kring andra energikällor, som ännu inte tagit steget ut på marknaden – till exempel artificiell fotosyntes,
drivhjul och en ny form av kärnkraft.
Frågan om framtidens energi är en av
våra stora samhällsutmaningar. Det handlar inte bara om tekniska genombrott, utan
kanske allra mest om oss människor och
vad vi förmår göra. Vi har intervjuat Peter
Juslin, professor i psykologi, som forskar om
människors energikonsumtion och förmåga
att ändra beteenden.
En annan stor omställning i människans
historia, var när vi tog klivet från jägare och
samlare till jordbrukare. Frågan är hur idén
att bruka jorden spreds i Skandinavien på
stenåldern. Genom att analysera 5 000 år
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Genom att vi valt att använda detta papper
har vår klimatpåverkan reducerats med drygt
35procent. Papperet är producerat i Sverige och
vattenförbrukningen vid pappersproduktionen
är unikt låg. Skogsråvaran kommer från
”FSC-skogar”.

gammalt DNA har forskare i Uppsala funnit att jägare-samlare och bönder hade olika
ursprung – ett viktigt genombrott.
I Nya Horisonter vill vi gärna lyfta forskningsresultat som kommer till nytta utanför universitetsmiljön. Ett exempel är Anna
Sarkadis forskning kring Triple P – en vetenskapligt framtagen metod att fånga upp
problem hos barn i förskolan. Genom att
utbilda förskollärare i metoden får barnen
hjälp, samtidigt som det drar ned vårdkostnaderna.
Vi möter också miljöentreprenören och
alumnen Christina Lampe Önnerud. Hon
berättar om vägen från forskarutbildningen
på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, till företagsledare i Boston. Hennes
affärsidé är just ”framtidens energi” – i form
av säkra och miljövänliga batterier.
”Om man vågar tänka annorlunda och
skapa nya system, så kan man förbättra världen”, säger hon. Läs och inspireras! n

Samtidigt pågår forskning kring
andra ENERGIKÄLLOR, som ännu inte
tagit steget ut på marknaden …
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DAGS ATT TESTA

TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: ANDREAS CARLSSON
ILLUSTRATION: SEABASED

vågkraften
i stor skala

I Lysekil läggs grunden till Sveriges första kommersiella vågkraftspark. Här serietillverkas
vågkraftverk, med bas i flera års
forskning vid Ångströmlaboratoriet. Nu återstår att visa att
konstruktionen från Uppsala
står pall för västkustens vågor
och stormar och kan bli lönsam
på längre sikt.
NÄRHETEN TILL HAVET är omedelbar i

FOTO: MATTON

vågkraftsfabriken i Norra hamnen i Lysekil.
En öppen dörr släpper in ljudet av vågor
och fiskmåsarnas skri. Det är just havets
kraft som ska tas tillvara och transporteras
raka vägen in i strömuttagen.
Bakom tekniken står företaget Seabased,
ett avknoppningsföretag från Uppsala universitet. De ska bygga en vågkraftspark åt
energibolaget Fortum, med delfinansiering
från Energimyndigheten. I höst drar tillverkningen igång av 42 vågkraftsaggregat,
som ska stå klara lagom till nästa sommar.
Sedan skeppas de vidare till Sotenäs utanför
Kungshamn där de ska sättas ned i sjön.
Varje aggregat vilar på en plattform i
betong och har en lina fäst vid en boj som
guppar på ytan. Det är vågens rörelser uppoch-ner, upp-och-ner, som omvandlas till
elström i linjärgeneratorn.
Försök med vågkraft har också gjorts i
andra länder, till exempel i Portugal och i
Frankrike. Det unika med den här modellen
är att den ”smutsiga” ström som kommer ur
generatorn omvandlas till 50 Herz – som
är standardfrekvensen i våra vägguttag – i
ställverk under havsytan. Sedan forslas elen
genom en sjökabel hela vägen in till land
och direkt in på elnätet.
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NÄR VI BESÖKER FABRIKEN pågår en
utbildning vid den nya lasermaskinen som
används för att skära i stål. En bit därifrån

– För att fungera krävs det ordning och reda, säger platschefen Hans Hillerborn.
Med en bakgrund på Saab i Trollhättan vet han hur viktigt det är att montera varje
del på ett standardiserat och förutbestämt sätt.

arbetar Daniel Käller från hög höjd, fäst i
en säkerhetslina i taket. Han monterar en
translator, byggd av tunna lager magneter
varvat med stålplattor. När den är färdig
kommer den att väga mer än fem ton och
utgöra själva kärnan i aggregatet.
Daniel Käller är montör och har tidigare
jobbat i olika forskningsprojekt vid Ångströmlaboratoriet. Nu ska han flytta till Lysekil och börja jobba heltid på Seabased.
Prototypen har han jobbat med i flera
månader, men framöver kommer det att gå
betydligt snabbare. Ett aggregat i veckan ska
monteras ihop här i fabrikshallen.
– För att fungera krävs det ordning och
reda, säger platschefen Hans Hillerborn.
– Vi ska försöka vara så resurssnåla som
möjligt och producera så effektivt som möjligt, enligt konceptet ”lean production”. Vi
monterar varje del på ett standardiserat och
förutbestämt sätt.
Med en bakgrund på Saab i Trollhättan
vet han hur viktigt det är.
– Det vi bygger ska vara fullständigt pro-

blemfritt i 20 år, så det är höga krav. Det
gäller att veta att det är tätt, att svetsen är
gjord på rätt sätt och att man har följt instruktionen.
BARA NÅGRA METER från fabrikslokalen
finns en kaj, där aggregaten ska skeppas iväg
så småningom. När de 42 första aggregaten
har placerats ut på havsbotten ska de testas
under en period. När testen genomförts och
eventuella smärre förbättringar gjorts ska
378 ytterligare aggregat produceras. Sammanlagt blir det 420 aggregat i Sveriges första, och världens största, vågkraftspark.
Bakom aggregaten ligger många års
forskning vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala, med professor Mats Leijon i spetsen.
Hans unika system för vågkraft bygger på
beräkningar och simuleringar och har också
testats i praktiken utanför Lysekil. Dessutom har forskarna utvärderat miljöpåverkan
och de marinbiologiska och marinekologiska aspekterna.
FORTS. NÄSTA SIDA

Sammanlagt blir det 420 aggregat
i Sveriges första, och världens
största, vågkraftspark.
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FORTS:

Dags att testa vågkraften i stor skala

År 2001 startade Mats Leijon bolaget
Seabased, men det tog tid innan företaget
fick finansiering för att bygga ut och testa
tekniken i stor skala. Först i december 2011
gav EU klartecken till delfinansiering med
statliga medel och ett avtal skrevs mellan
Seabased, Energimyndigheten och Fortum.
En som följt projektet sedan starten är
forskaren Jan Sundberg vid avdelningen för
elektricitetslära.
– När jag började år 2002 fanns det fyra
forskare och två doktorander här. Nu jobbar 90 personer på avdelningen, varav 46
doktorander.
FÖRUTOM VÅGKRAFT forskar avdelning-

en för elektricitetslära också om strömkraft,
vindkraft och elbilar. Det är inom vågkraf-

ten som de har kommit längst, men ämnet
är långt ifrån uttömt, menar Jan Sundberg:
– Nej, bara för att Henry Ford började
massproducera bilar på 1920-talet, stannade inte utvecklingen. Vi kommer att vara
sysselsatta under lång tid framöver.
Det finns många olika delar som kan
finjusteras och skruvas på, vilket förbättrar
effekten och ökar lönsamheten.
– Man kan tycka att en procent upp eller ned i energiproduktionen inte gör någon

skillnad, men om man räknar på hur mycket pengar det handlar om finns mycket att
vinna.
Jan Sundberg ser två klara fördelar med
vågkraften. Först och främst är det skonsamt för miljön. Forskningen visar att vågkraftsparker faktiskt kan främja djurlivet till
havs genom att skapa ett tryggat ”rev” där
fisk och skaldjur kan vara ifred från fiskebåtar och annan trafik.
– En annan stor fördel är att vågkraften
faktiskt har potential att bli lönsam. Det
går att serietillverka utrustningen och när

det väl fungerar krävs det minimalt med
underhåll.
I FABRIKEN I LYSEKIL kommer ett industriellt tänk att förbättra tekniken ytterligare, kanske främst genom effektiva arbetssätt och så lite materialåtgång som möjligt.
Men visst finns det svårigheter. Aggregaten
ska hålla i 20 år utan underhåll på 48–52
meters djup. Konstruktionen ska också tåla
höga vågor och stormar.

– Det gäller att den står pall även när
den enskilda höga vågen kommer, säger
Hans Hillerborn.
Med stormen Gudrun i färskt minne
gäller det att preparera aggregaten så att de
står stadigt på havets botten och inte behöver repareras på 20 år.
Nu följer en spännande, för att inte säga
avgörande, tid för vågkraften. Världen följer
med intresse vad som händer på västkusten. Och forskarna vid Uppsala universitet

fortsätter att besöka Lysekil titt som tätt.
De har ett nytt aggregat på gång som ska
sättas i sjön i oktober, i Islandsberg utanför
Lysekil.
– Det är egentligen konstigt att vi här i
Uppsala har kommit så långt med den här
havstekniken. Men kanske är det just för att
vi inte kommer från en kuststad som vi har
varit entusiastiska nog att kämpa på i alla år,
säger Jan Sundberg. n

Daniel Käller monterar en translator byggd av tunna lager magneter
varvat med stålplattor. Den utgör själva kärnan i aggregatet.

… bara för att Henry Ford BÖRJADE
MASSPRODUCERA BILAR på 1920-talet stannade
inte utvecklingen. Vi kommer att vara sysselsatta under lång tid framöver.

Vågkraftsaggregaten ska placeras ut på havets botten på 48–52 meters djup.
Vågornas energi fångas upp av bojar på havsytan.

Så fungerar det
Vågkraftsaggregat, så kallade linjärgeneratorer,
placeras ut på havsbotten. Aggregaten är via
linor förbundna med bojar på ytan som fångar
upp vågornas rörelseenergi, som omvandlas
till elenergi i generatorerna. Aggregaten är
i sin tur sammankopplade med varandra
genom undervattensställverk till en vågkraftspark, från vilken en växelström kan levereras
via en sjökabel direkt till det landbaserade
elnätet.
Källa: Seabased

Bakom tekniken ligger många års forskning vid Ångströmlaboratoriet i
Uppsala, med professor Mats Leijon i spetsen. Systemet bygger på beräkningar
och simuleringar och har också testats i praktiken utanför Lysekil.

Vågkraftparken i Sotenäs
Seabased ska tillsammans med energibolaget
Fortum anlägga Sveriges första kommersiella
vågkraftpark utanför Kungshamn/Smögen
i Sotenäs kommun. Vågkraftsparken har en
drifttid på 20 år, beräknas ha en installerad
effekt på 10 MW och ska maximalt bestå av
420 generatorer.
Källa: Seabased
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Grön energi från
sol och vatten
TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

– CYANOBAKTERIER klarar av mycket

och är väldigt hållbara. De finns överallt på
vår jord, på land och i såväl kalla som varma
vatten, de växer snabbt och de är möjliga
att förändra, säger Karin Stensjö, forskare
vid institutionen för kemi på Ångströmlaboratoriet.
Det här är grön energi – i bokstavlig mening. I labbet står flera kärl fyllda med en
grönaktig, grumlig vätska. Där växer bakterierna. En gaskromotograf mäter exakt hur
mycket vätgas som kommer ur varje bakteriestam. Det är gentekniskt förändrade bakterier skapade i labbet av Karin Stensjö och
hennes forskarkolleger.
BAKOM EN BAKTERIESTAM ligger flera

års forskning. För att kunna utvinna energin har till exempel en upptagsmekanism i
cellerna stängts av. Det gäller att styra produktionen av vätgas, så att så mycket energi
som möjligt kan utvinnas.
– Vi testar vilka processer i cellerna vi

De kallas ”blågröna alger” i folkmun, men cyanobakterier är det korrekta namnet. Dessa levande bränslemaskiner kan omvandla sol och vatten till energi
genom fotosyntes. Resultatet kan användas som
bränsle, men först gäller det att optimera processen.

kan stänga av helt och vilka kan vi slå på.
Vi utgår från cellernas egen kapacitet men
optimerar dem genom att förändra den genetiska koden och finjustera systemen, berättar Karin Stensjö.
– Det gäller till exempel att få ut tillräckligt med energi utan att cellerna blir stressade. De ska vara så robusta som möjligt så
att de klarar variationer i solljus, vatten och
näringstillförsel.
De gröna bränslemaskinerna kan också
framställa kolbaserat bränsle, till exempel
genom att med klassisk genteknik och syntetisk biologi introducera biosyntesvägar
från växter.
Fördelen är att kolbaserat bränsle är lättare att få in i de system som finns i dag för
till exempel biodiesel och etanol. Men även
där är det en bit kvar innan storskalig produktion kan bli verklighet.
– En utmaning är att vi vill kunna producera bränslet direkt utan biomassa som
mellansteg. Det är viktigt, eftersom varje

extra steg kräver energi och minskar den
energimängd vi får ut.
KONSORTIET för Artificiell Fotosyntes
(CAP) bildades 1994 och finns sedan 2006
på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. De senaste åren har intresset växt för forskningsområdet och inom CAP jobbar ett sextiotal
forskare från olika länder.
– Solbränsleforskningen är ett väldigt
dynamiskt forskningsfält. I samarbete med
andra forskargrupper och företag i Europa
undersöker vi hur bakterierna skulle kunna
odlas i fotobioreaktorer.
På längre sikt skulle de kunna odlas i stor
skala i oceanerna för att inte lägga beslag på
viktig jordbruksmark.
– Det finns en otrolig potential i att använda cyanobakterier som en hållbar biobränslekälla, men det här är forskning som
tar tid. Vi jobbar ju med levande organismer som inte alltid beter sig som man vill.
Samtidigt gillar jag komplexiteten. n

– Det finns en otrolig potential i att använda cyanobakterier
som en hållbar biobränslekälla, säger Karin Stensjö.
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Längst ner i Ångströmlaboratoriet, gömt i ett virrvarr av gångar
och korridorer, ligger ett av
labben för elektricitetslära – en
verkstad belamrad med sladdar,
kablar, magneter och batterier.
Här tas betydande kliv framåt i
jakten på förnybar elproduktion
– med svänghjul som drivkraft.
TEXT: ANNELI BJÖRKMAN
FOTO: TEDDY THÖRNLUND
ILLUSTRATION: JOHAN ABRAHAMSSON

Johan Abrahamsson har en dröm: – Att Uppsala skulle ha en stadsbuss
som kör omkring med svänghjul – det skulle vara superkul!

Svänghjul i buss – ingen utopi
ETT SVÄNGHJUL är en roterande disk

kopplad till en energikälla, till exempel ett
batteri och en drivmotor. Batterienergin
lagras i disken som kan verka som motor eller generator.
– Det som är bra med svänghjul är förmågan att agera effektbuffert, säger Janaina
Goncalves, forskare vid institutionen för
teknikvetenskaper.
– Den genomsnittliga effekten för en bils
acceleration och inbromsning är normalt
bara 2,2 kilowatt; effekttopparna är emellertid mycket högre – upp till 40 kilowatt.
Problemet är att batteriet inte kan hantera
dessa höga effekter. Med ett svänghjul blir
den tekniska verkningsgraden högre plus att
man kan investera i billigare batterier som
ändå får längre livslängd. Det ger stora besparingar.
TVÅ LÅNGA SKRIVBORD täcks av hennes konstruktioner varav en komplett drivlina anpassad för en elbuss eller ett motorfordon. Tillsammans med kollegan Johan
Abrahamsson arbetar hon på flera prototyper. En dataskärm visar flöden av systemens
effekter för analysering.
– Målet är att ta tillvara bromsenergin
och lagra upp till en kilowattimme. Det kan
göras med större svänghjul eller en snabbare
roterande motor av samma storlek, säger Johan Abrahamsson.
Han designar och formar prototyperna
där rotorn hålls på plats med magnetlager,
allt omslutet av en vakuumkammare för
att minimera luftfriktionsförlusterna. Vikten för hela svänghjulssystemet för en buss

uppgår till runt 100 kilo. Ett kompositskal
sammanfogar delarna och ska klara höga
belastningar och rotationshastigheter.
– Kompositet har väldigt lång livslängd,
längre än fordonet det används i. Det har
dessutom fördelar både ur energilagringsoch säkerhetssynpunkt och lämpar sig därför bäst för en buss i stadstrafik, säger Johan
Abrahamsson.
– Systemet förbättrar effekterna av så
kallad ”stop-and-go”, som när en sopbil eller buss måste stanna och starta i stadsmiljö,

inflikar Janaina Goncalves.
Med tanke på intresset för förnyelsebar
energi, inte minst för framtidens transportsystem, borde sponsorerna knacka på dörren. Men båda forskarna menar att systemet
måste vara fullskaligt och implementerat
för att vara av kommersiellt intresse.
Drömmen sammanfattar Johan Abrahamsson lätt:
– Att Uppsala skulle ha en stadsbuss som
kör omkring med svänghjul – det skulle vara
superkul! n
Positionsensor
Radiellt magnetiskt lager

Kompositskal

Permanentmagneter
Axiellt magnetiskt lager

400 mm
Svänghjulet fixeras i vertikal riktning med hjälp av permanentmagneter, medan
rotorn stabiliseras i radial riktning med aktiva elektromagneter. Skalet är gjort av
ett kompositmaterial som ökar tröghetsmomentet i rotorn och gör den stark nog
att klara den höga rotationshastigheten.

9

TEMA: ENERGI

? 4 FRÅGOR TILL KJELL ALEKLETT

Vad händer när oljan sinar?
TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Hur länge har du forskat om det
här?
– I tio år. För att forska om världens oljetillgångar behöver man information som inte
är så lätt att få tag i och därför saknades
akademisk forskning. Jag upptäckte att det
fanns ett tomrum, trots att det här är en av
de viktigaste frågorna i världen.
– I dag är ”peak oil” ett känt begrepp.
Vi har byggt upp en unik databas, producerat fyra doktorsavhandlingar och över 30
vetenskapliga artiklar som fått stor spridning. Nu inrättas världens första professur
i ämnet ”globala energiresurser” i Uppsala
och inriktningen är hållbar utveckling med
inriktning mot globala energisystem. Jag är
väldigt stolt.

Vad kan man göra för att
ta itu med problemen?
– Problemen måste tas på allvar. Vi behöver göra en omställning av hela vår livsstil.
Uppbromsningen av oljeproduktionen är
till exempel en av anledningarna till de
ekonomiska problemen som vi just nu har
i Europa.
Ämnet är kontroversiellt,
eftersom alla inte är ense om
hur länge världens oljereserver
kommer att räcka. Hur har det
varit att ifrågasättas?
– Sista kapitlet heter ”den obekväme
svensken”. Jag har inget emot att kallas så.
Svenskar brukar ju vara så diplomatiska
men det gäller inte mig.
– Om man för fram något helt nytt och
inte blir sågat jämsmed fotknölarna så är
det inget stort man har att komma med.
Därför har det varit inspirerande med allt
motstånd. Nu verkar det som om många inser allvaret och då går det fort för idéerna
att spridas.
Vilka riktar sig boken till?
– Alla, men man måste förstås vara intresserad av problematiken och av energins
betydelse i samhället. Varje kapitel inleds
med en historia ur verkliga livet så det är
samtidigt en sorts biografi över de senaste
tio åren. n

Problemen måste tas på allvar,
menar professor Kjell Aleklett.
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FOTO: MATTON

Ingen armé kan stoppa den idé
vars tid är kommen. Citatet av
Victor Hugo finns med i slutet
av professor Kjell Alekletts nya
bok ”Peeking at Peak Oil”. Boken
sammanfattar tio års forskning
om vad som händer när produktionen av världens fossila bränslen börjar sina.

Framtidens kärnkraftverk
– en hybrid?
En kombination av fusion och
fission kan vara framtidens
melodi för kärnkraftindustrin.
Idén lyfts fram av professor Olov
Ågren, som ett alternativ till
fusionsreaktorn Iter som byggs i
Frankrike och till de nya snabba
reaktorerna som använder kärnavfall som bränsle.
TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: TEDDY THÖRNLUND

HYBRIDREAKTORN befinner sig ännu på
konceptstadiet, men forskarna på institutionen för elektricitetslära har tagit fram en
modell och räknat noga på hur det skulle
fungera. Det finns flera fördelar, menar
Olov Ågren.
– Framför allt ökar säkerheten. Stänger
vi av så stoppas tillförseln av neutroner på
en millisekund och eftersom den 25 meter
höga reaktorn byggs på höjden kan nedkylningen ske med självcirkulerande smält bly.
En annan fördel är att kärnavfall från
dagens kärnkraftverk kan användas som
bränsle till fusionsprocessen. Och det avfall

som bildas bryts ned snabbare.
– Dagens kärnkraftverk släpper ut avfall
som är radioaktivt i 100 000 år, men vi kan
få ned det till 500 år. Dilemmat är att om
klyvbara ämnen inte bränns bort kan avfallet användas till kärnvapen.
FORSKARNA HAR LÄNGE försökt få fusion att fungera, först i reaktorn Jet i England
och nu i Iter, som byggs i Frankrike. Men det
ställer höga tekniska krav och forskningen
är dyr. Iter kommer preliminärt att kosta
160 miljarder kronor att uppföra.
Hybridreaktorn använder också fusion,
men bara som ett tändstift som sätter igång
fissionen. Man kan styra tillförseln av neutroner, till skillnad från i dagens lättvattenreaktorer och morgondagens snabba reaktorer, där kärnbränslet brinner av sig självt.
Olov Ågren visar en modell av en hybridreaktor, som är tänkt att vara 25 meter
hög och sex meter i diameter.
– Den är väldigt kompakt. Det rör sig
om små volymer som kan ge 500 megawatt
elenergi. Det motsvarar ett halvt standardkraftverk.
ATT BYGGA REAKTORN skulle kosta
flera miljarder kronor, men Olov Ågren tror
att teknologin har framtiden för sig.

– Det kommer
inte att räcka
med förnyelsebar energi
för att ersätta
fossila bränslen
som olja och
kol.
OLOV ÅGREN

– I dag finns det ett stort intresse för
fusionsdrivna reaktioner, och det beror på
svårigheterna att lyckas med enbart fusion.
Det här är ett enklare alternativ.
För att lösa framtidens energiproblem
gäller det att utveckla säkrare reaktorer.
Det handlar dels om att förhindra risker för
härdsmälta, men också att förhindra att avfallet används till kärnvapen.
För kärnkraften kommer att behövas
även i framtiden, hävdar Olov Ågren.
– Det kommer inte att räcka med förnyelsebar energi för att ersätta fossila bränslen
som olja och kol. Kärnkraftverken har den
fördelen att de är kompakta, de är små i förhållande till hur mycket energi man får ut.
Men det behövs mera forskning. n
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Energifrågan handlar
om mer än teknik
Talar man om energiforskning handlar det oftast om olika energikällor och nya tekniker för
att utvinna och spara energi. Men som alltid är resultatet också avhängigt oss människor
– hur vi väljer att fatta beslut och leva våra liv. Och då behövs en helt annan kunskap.

TEXT: ANNELI WAARA
ILLUSTRATION: TORBJÖRN GOZZI

FÖR ATT VÄNDA en oönskad trend inom

klimat- och energiområdet behövs teknisk
utveckling men också beslut, både politiska
och sådana som fattas i vår vardag. Det är
här en fördjupad kunskap om människans
beteende blir viktig.
På många områden kan vi som konsumenter lätt se konsekvenserna av våra val.
I en mataffär kan vi till exempel jämföra
priser och kaloriinnehåll. Men som elkonsumenter får vi en räkning en gång i månaden, utan koppling till enskilda aktiviteter.
Hur påverkar en extra körning med tvätteller diskmaskinen kostnaden? Vad får det
för effekt att duscha snabbare, eller släcka
lampor? Om vi lättare kunde se direkta
konsekvenser skulle vi väl motiveras att
spara mer?
– Det finns just nu ett enormt intresse
från industrin att utveckla smarta elmätare
för att få konsumenterna att spara energi.
Men man vet väldigt lite om hur dessa mätare i så fall borde utformas eller om det
ens är rätt väg att gå. Här blir vår kunskap
jätteintressant, säger Peter Juslin, professor
i kognitionspsykologi, som i höst drar igång
ett tillämpat forskningsprojekt vid Uppsala
universitet.
HANS FORSKARGRUPP studerar inlär-

ning, feedback och hur människan använder tillgänglig information, egen kunskap
och tänkande som grund för sitt beteende.
Vad kan deras forskning säga om hur en
smart elmätare skulle fungera? Skulle det
vara kostnadseffektivt? Vissa grundläggande saker kan grundforskningen peka på,
konstaterar Peter Juslin. Det är till exempel
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långt ifrån alltid en fördel att få feedback
ofta och detaljerat, som ofta är fallet i smarta elmätare.
– Ett sådant feedbacksystem är inte utan
problem. Det är inte självklart att prestationen blir bättre eller att det är det mest
kostnadseffektiva sättet att ge människor
den kunskap de behöver för att kontrollera
sin elkonsumtion.
I värsta fall får man ett obegripligt system som triggar igång en jakt som leder till
fel uppfattning om vad som är viktigt. Eller så lär man sig snabbt att det som gäller

framför allt är att duscha mindre och dra
ner innetemperaturen och så vet man det
och tappar intresset. Och hur går det då på
sikt med marknaden för smarta elmätare?
TILLÄMPAD FORSKNING under kontrol-

lerade förhållanden saknas idag på detta
område. De studier som gjorts har framför
allt handlat om att låta personer prova en
viss elmätare och sedan undersöka hur nöjda de känner sig. Men om elkonsumtionen
sänktes och om det då berodde på elmätaren – och i så fall exakt vilken del – får man

– Skulle jag avstå min
kvällsdusch för att du
vill se en långfilm?

inte svar på. Inte heller vet man hur smarta
mätare fungerar jämfört med andra sätt att
ge elkonsumenten förutsättningar att förstå
och styra konsekvenserna av sin elkonsumtion.
Det är här det nya forskningsprojektet
kommer in, där forskarna under kontrollerade förhållanden ska låta försökspersoner
testa olika lösningar. Målet är att få en uppfattning om vad som gör en elmätare långsiktigt smart och att kunna jämföra med
andra system. Kanske är det lika effektivt
att ge direkta instruktioner om hur elkonsumtionen kan minskas? Eller ge en snabbträning i att översätta beteenden i pengar?
En annan idé bygger på simulering av den
egna elkonsumtionen.
– Man kan till exempel inkludera en
mjukvara i köp av nybyggda hus, där ägarna
på ett lekfullt sätt kan simulera beteenden
tills de fått en uppfattning om elkostnaderna i huset. En intressant möjlighet är
att samarbeta med experter på speldesign
för att utveckla sådana program som är effektiva och rimligt engagerande att arbeta
med, säger Peter Juslin.
EN STOR UTMANING, påpekar han, finns
i att försöka ändra människors beteende
långsiktigt. Vår mänskliga föreställningsförmåga är nämligen inte anpassad för de
globala konsekvenser och långsiktiga perspektiv som råder inom miljöarbete. Vårt
förnuft och rationalitet är starkt kopplat till
”här och nu”. Kanske är det grundläggande
problemet helt enkelt att elkonsumtionen
är för billig? En rimlig, om än inte särskilt
populär, tanke – för är det dyrt ökar motivationen att spara. En annan allmänmänsklig
drivkraft värd att fundera över är att vi vill
göra som andra gör.
– Det är nästan genant att se forskningen
som visar hur gärna vi gör som alla andra. Vi
är verkliga flockdjur, säger Peter Juslin med
ett leende.
Han konstaterar att frågan om framtidens energi bara är en av flera stora samhällsutmaningar som vid första anblicken
framför allt tycks handla om medicinska
och tekniska genombrott, men som till syvende och sist ändå handlar om oss människor och vad vi förmår göra.
– Det är nog den största samhällsvetenskapliga utmaningen för vår tid, att finna
sätt att koordinera olika aktörers beteenden
så att man uppnår det långsiktigt och kollektivt bästa. n

Steven Hartman leder
ett nordiskt nätverk för
”grön humaniora”.

Gröna humanister ger
sig in i miljödebatten
I miljö- och klimatdebatten tas ofta vetenskapsmän in som experter.
Men glöm för all del inte humanisterna! – Vi kan bidra med expertis
om hur människor fungerar, säger forskaren Steven Hartman.
TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: JIM ELFSTRÖM

I MILJÖDEBATTEN behövs flera olika perspektiv, menar Steven Hartman.
– Naturvetenskapliga forskare spelar en
viktig roll för att informera om läget, men
ofta har de begränsad kunskap om de rent
mänskliga dimensionerna. Hur kopplar vi
ihop de vetenskapliga insikterna med människors beteende i vardagen? Vi behöver
en mer nyanserad bild av hur människors
värderingar och trossystem påverkar omvärlden.
Sedan några år tillbaka finns ett nordiskt
nätverk för ”grön humaniora”, NIES, som
leds av Steven Hartman, forskare i amerikansk litteratur vid Uppsala universitet.
– När nätverket startade för fem år sedan
var vi tio. Nu är vi 100 och vi har inte slutat
växa än! Vi har fått en överväldigande respons inom humaniora, det var många fler
än vi trodde som jobbar inom det här fältet,
men inte hade haft någon chans att träffa
andra tidigare.
Sedan starten 2007 har det blivit sex internationella konferenser, med teman som
”kulturella perspektiv på miljön”, och ”mil-

jömässighet i den offentliga sfären”. Nästa
konferens i Sverige kommer att handla om
relationen mellan människor och djur.
Enligt Steven Hartman har miljörörelsen fört med sig en ny syn på världen och
människan, som lett till att man i dag pratar
om ”miljö” istället för ”natur”.
– I begreppet miljö ingår både natur och
kultur och det begreppet går att applicera
både på nuet, framtiden och historien. Vi
kan se spår av samspelet mellan natur och
kultur långt tillbaka i människans förhistoria. Sådana observationer och insikter behöver vi använda mer i dagens miljödebatt
och där kan grön humaniora spela en viktig
roll.
I Uppsala finns en bra grund, där Cemus,
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier,
spelar en viktig roll. Även vid historiskfilosofiska fakulteten satsar man på miljöforskning och håller på att bygga upp noden ”Mind and Nature” där forskning ska
integreras med masterutbildningar. Bland
annat planeras ett nytt masterprogram i
miljöhistoria. n
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Det byggs för fullt vid Uppsala universitet. Våren 2012 sattes spaden i jorden
både vid Biomedicinskt centrum, där fyravåningshuset Navet uppförs, och vid
Ångströmlaboratoriet där Freialaboratoriet ska ta plats.

Akademiska hus regionchef Hans Antonsson, SciLifeLabs föreståndare
Kerstin Lindblad-Toh och prorektor Anders Malmberg tar första spadtaget
för Navet, ett nytt fyravåningshus vid Biomedicinskt centrum.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Här byggs nytt
för forskningen

Navet för livsvetenskap
Navet kommer att präglas av ett
stort mötestorg som ska uppmuntra
möten mellan de olika forskningsdisciplinerna inom SciLifeLab. Glasväggar ska öppna upp och ge insyn
mellan de olika kontorsutrymmena.
Dessutom ska det finnas gott om
plats för gästforskare.
SciLifeLab Uppsalas plattformar
erbjuder infrastruktur och kompetens
inom många olika områden till forskare
på nationell basis och hade redan 2011
mer än 500 projekt.

SKISS: WERKET ARKITEKTER

bas för verksamheten inom Science for Life
Laboratory, SciLifeLab, i Uppsala. Det är
Sveriges hittills största satsning på forskning
inom life science i samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, KTH
och Stockholms universitet. För Uppsala
universitet är satsningen strategiskt viktig.  
– Verksamheten vid SciLifeLab är redan
nu intensiv och framgångsrik inom ett av
universitetet allra starkaste forskningsområden. Med denna satsning ökar kontaktytorna mellan forskarna och det kommer att
stimulera den fortsatta utvecklingen ytterligare, säger Britt Skogseid, vicerektor för
vetenskapsområdet medicin och farmaci.

Samtidigt pågår ett byggprojekt vid
Ångströmlaboratoriet, nämligen Freialaboratoriet som ska användas för att utveckla
acceleratorteknik, bland annat till ESSanläggningen (European Spallation Source)
i Lund.
– Acceleratorteknologi är ett forskningsområde i stark utveckling som får
allt större och bredare användning inom
grundforskningen och även inom industrin
och sjukvården, vilket gör detta utvecklingsprojekt extra spännande, säger Tord
Ekelöf, professor i elementarpartikelfysik
och initiativtagare till projektet. n

Syftet med Navet är att skapa en
stimulerande miljö där forskare
kan mötas. Totalt omfattar
projektet 11 000 kvadratmeter
och fastigheten beräknas vara
färdig hösten 2013.

ANNICA HULTH

Det nya Freialaboratoriet ska användas till att utveckla acceleratorteknik,
bland annat till den framtida ESS-anläggningen utanför Lund.

FOTO: TORBJÖRN GOZZI

FYRAVÅNINGSHUSET Navet ska bli en

Freialaboratoriet för acceleratorteknik
Den planerade ESS-anläggningen blir världens mest högintensiva protonaccelerator.
Uppsala universitet ska bidra med ny acceleratorteknik och bygger därför ett nytt
tusen kvadratmeter stort laboratorium. Akademiska Hus ansvarar för uppförandet
av laboratoriebyggnaden, som skall stå färdig att tas i bruk sommaren 2013. Laboratoriet kommer också att användas även för andra acceleratorutvecklingsprojekt,
bland annat vid partikelfysiklaboratoriet Cern i Genève.
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FORSKNING

DNA-teknik ger ny bild
av livet på stenåldern

Mest
populär

TEXT: HELENA EDSTRÖM, KERSTIN CARLFORS VIRGIN
FOTO: MATTON

En miljon nedladdningar – så populära var Uppsala universitets
forskningspublikationer på nätet förra året. I snitt laddades varje
alster ner 100 gånger och 75 procent av nedladdningarna sker
från utländska domäner.
VID SIDAN OM Sverige är det internetanvändare i USA, Kina, Storbritannien, Spanien, Indien och Tyskland som oftast laddar ner digitala versioner av universitetets
forskningspublikationer.
– Men spridningen är större än så. Vi kan
idag säga att vi når världens alla hörn – från
Västerås till öriket Tonga i Stilla havet, säger
Stefan Andersson, chef för enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek, med viss stolthet i rösten.
När Uppsala universitets system för digital publicering av vetenskapliga publikationer sjösattes år 2000 var det främsta syftet
just att öka tillgängligheten för och spridningen av universitetets avhandlingar.
– Förr skickade man ut böcker till bibliotekshyllor runtom i Sverige och kanske
Europa. Med digital publicering blir spridningen gränslös, säger Stefan Andersson.
DIGITALA VETENSKAPLIGA ARKIVET,

förkortat DiVA, drivs av Uppsala universitet men är en gemensam söktjänst och
ett öppet arkiv för forskningspublikationer
och studentuppsatser producerade vid 30
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lärosäten i Sverige. 10 000 av publikationerna i DiVA har Uppsala universitet som
avsändare. Hälften är forskningspublikationer – främst avhandlingar – och hälften är
studentuppsatser. En miljon nedladdningar
innebär att varje publikation i genomsnitt
laddats ner 100 gånger på ett år.
Sedan 2009 har antalet nedladdningar
fördubblats och den främsta anledningen
stavas Google. 75 procent av publikationerna hämtas direkt via sökmotorer på internet
och där är Google dominerande.
– Vi har jobbat hårt för att synas i Google och det är roligt att se att det har gett
resultat, säger Stefan Andersson. n
DiVA
Står för Digitala Vetenskapliga Arkivet.
Totalt 107 000 fulltextfiler, drygt 10 000 har
Uppsala universitet som avsändare.
75 procent av nedladdningarna sker från
utländska domäner.
75 procent av nedladdningarna sker via
sökmotorer som Google.
Sök i DiVA-portalen:
› www.diva-portal.org
Källa: Uppsala universitetsbibliotek,
› www.ub.uu.se

TEXT: ANNETTE ULVENHOLM WALLQVIST
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

När Pontus Skoglund påbörjade sin doktorsavhandling i evolutionär
genetik, kunde han inte ana att en del av hans arbete skulle ge eko i
hela den internationella forskarvärlden.
– Vår studie tyder på att de jägar-samlare och jordbrukande grupper
som levde i Skandinavien under stenåldern har olika ursprung. Det
har flyttat forskningen ett steg framåt, säger han.

Forskarlaget har utvecklat en helt
ny teknik för att analysera det
genetiska materialet, vilket lett till
ny kunskap om hur jordbruket
spreds på stenåldern.

Vad handlar avhandlingen om?
– Främst om två olika hormoner, obestatin och ghrelin. Ghrelin produceras främst
i magsäcken och stimulerar aptiten. Vi har
tittat på uttryck av peptiderna i normal vävnad, neuroendokrina tumörer samt i bröstcancer och bland annat funnit att uttryck
av ghrelin har betydelse för hur en individ
klarar sig mot bröstcancer.
Varför tror du att just den är mest nedladdad?
– Jag tror att orsaken är att vi i Uppsala
ligger i framkanten när det gäller forskningen på detta område. Det vi producerat
intresserar andra i deras forskning. n
Många vill läsa Malin Grönbergs
avhandling.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Gränslös spridning
av publikationer

Den mest populära publikationen 2011 skrevs av Malin
Grönberg, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper.
Hennes avhandling ”Expression
of Neuroendocrine Markers in
Normal and Neoplastic Tissue
with an Emphasis on Ghrelin
and Obestatin” laddades ned
13 479 gånger.
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DNA-teknik ger ny bild av livet på stenåldern

Pontus Skoglund ingår i ett tvärvetenskapligt forskarlag som genom att utveckla
och använda ny DNA-teknik har bidragit
till en djupare kunskap om stenåldern. Den
nya tekniken har gjort det möjligt att kartlägga hur stenåldersmänniskor flyttade över
Europa och hur det skandinaviska jordbrukarsamhället växte fram.
Jordbrukets spridning på stenåldern är
en viktig vändpunkt i mänsklighetens historia. Enligt tidigare arkeologiska studier tog
det cirka 5 000 år för jordbruket att komma
från södra Europa till norra Europa. Men
hur övergången från en jagande och samlande livsstil till en jordbrukande tillvaro
gick till har varit flitigt debatterat inom
forskarvärlden.
– Den stora frågan har varit om jordbruket i Europa främst spreds som en kulturell
idé eller om det var människor som förde
med sig kunskaper om jordbruket när de
flyttade norrut, säger Pontus Skoglund som
är verksam vid Uppsala universitet.
Mattias Jakobsson, docent i evolutionär genetik och huvudansvarig för studien,
menar att diskussionen säger en del om oss
människor.
– Det är intressant att se hur idéer breddes ut i en tid då det inte fanns mobiltelefoner och andra moderna kommunikationsmedel. Vår studie visar att den praktiska
kunskapen i första hand spreds i takt med
att människor flyttade istället för att spridas
från mun till mun, säger han.

en jordbrukande kultur. När det genetiska
materialet från stenåldersskeletten jämförts
med genetiska data från nu levande människor i Europa har ett mönster trätt fram.
– Stenåldersböndernas genvarianter är
mest lika de moderna människor som lever i södra Europa, medan jägarsamlarnas
genetiska uppsättning är mest lik genuppsättningen som många av oss i norra Europa
har, berättar Mattias Jakobsson.
Det tolkar forskarna som att jordbruket
fördes till Norden av jordbrukande individer som sökte sig norrut för att hitta ny
mark att odla på. Och att jordbrukarna sedan länge levde sida vid sida med det jägarsamlande folk som redan fanns i området
innan jordbrukarna kom, troligen i mer än
tusen år.
Forskarna har också tittat på genetiska
variationer hos människor som lever i Sverige nu. De som kommer från södra Sverige är mer genetiskt lika de människor som
levde på jordbruk under stenåldern, medan
människor i norra Sverige är mer lika de
stenåldersmänniskor som levde i en jägarsamlande kultur.
Det är en helt ny teknik, som det tvärvetenskapliga forskarlaget utvecklat och använt för att analysera det genetiska materialet från de femtusen år gamla benen. Benen
grävdes upp redan på 1980-talet, men det
är först nu som den detaljerade genetiska
analysen varit möjlig.

arbeta fram en metod som kan hjälpa forskarna att skilja gammalt DNA från DNA
som blivit kontaminerat av människor som
arbetar i labbet.
RESULTATET AV FORSKNINGEN presenterades under våren i den välansedda
vetenskapliga tidskriften Science. Tidskriften bedömde upptäckten som så viktig att
de valde att resa till Sverige för att hålla en
presskonferens kring upptäckten där. Och
forskarlaget stod plötsligt inför hela världens ögon.
– Det var väldigt roligt med all den
uppmärksamhet vi fick. Men den stora tillfredsställelsen ligger ändå i att vår forskning
flyttat kunskapen ett stort steg framåt, säger
Pontus Skoglund.
Med de nya analysmetoderna och den
nyvunna kunskapen öppnar sig också möjligheter att få svar på många fler frågor om
den moderna människans förhistoria.
– Kanske blir det möjligt att gå ännu längre tillbaka i tiden, säger Mattias Jakobsson. n

MED LITE BENPULVER, inte mer än 200
TILL SIN HJÄLP har forskarna genetiskt

material från fyra svenska stenåldersindivider. Tre av skeletten kommer från en jägarsamlarkultur på Gotland och ett skelett, från
en kvinna från Västergötland, kommer från

– Det var väldigt roligt med
all den uppmärksamhet vi fick,
säger Pontus Skoglund.
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milligram från varje skelettdel, har forskarna lyckats plocka ut och sekvensera stora
mängder DNA. En stor del av Pontus Skoglund och Mattias Jakobssons arbete har bestått i att med hjälp av avancerade statistiska
analyser hantera det stora datamaterialet.
Från var och en av de fyra stenåldersindividerna har det rört sig om miljontals
DNA-sekvenser som ska sorteras upp. Ett
arbete som är både kostsamt och datorintensivt.
– En stor del av forskningen bygger på
statistiska analyser. Eftersom det genetiska
materialet från stenåldersindividerna inte
är fullständigt, har vi istället utvecklat metoder som gjort det möjligt att kombinera
de sekvenser DNA vi hittat, för att få en så
fullständig bild av de olika individerna som
möjligt, berättar Pontus Skoglund.
En annan viktig del i arbetet har varit att

Mattias Jakobsson visar en
5 000 år gammal käke. Den
är en del av det genetiska
material från fyra svenska
stenåldersindivider som
forskarna har analyserat.

Jordbruk på stenåldern
Den jordbrukande kulturen uppstod för
cirka 11 000 år sedan i Främre Orienten.
Cirka 5 000 år senare kom jordbruket
till norra Europa. Med hjälp av 5 000
år gammalt DNA från svenska individer har nu det tvärvetenskapliga
forskarlaget visat hur lantbruket
förflyttade sig norrut.
I forskarlaget ingår också docent
Anders Götherström som är forskare
i arkeogenetik och Jan Storå som är
arkeolog och universitetslektor, båda
vid Stockholms universitet.
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TEXT: ANNETTE ULVENHOLM WALLQVIST
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

”Jag blev starkt
berörd av forskningen”
Psykologen Suzanne Kaplan
har vigt sin forskarbana åt att
undersöka vad som händer med
människor som överlevt folkmord
och massivt våld.
I botten ligger en vilja att få svar
på frågan: Hur är det möjligt att
leva med så extrema trauman?
En fråga som också bottnar i
Suzanne Kaplans egen familjehistoria.
NÄR ANDRA VÄRLDSKRIGET bröt ut

flydde Suzanne Kaplans judiska mormor
från Norge till Sverige. Efter kriget flyttade
hon tillbaka till sitt hus utanför Oslo, som
nu var märkt av kriget med flera skotthål.
Suzanne Kaplan tillbringade sin barndoms alla somrar i huset hos sin mormor.
Kring skotthålen vävdes många berättelser om hur mormodern upplevt judeförföljelsen.
– Då väcktes många av de frågor som
jag nu söker svar på, säger hon.
Numera arbetar Suzanne Kaplan som
psykolog och docent i pedagogik vid Hugo
Valentin-centrum. I början av sin forskarbana intervjuade hon personer som överlevt förintelsen, ett arbete som hon kom att
bygga sin avhandling på. I ett annat forskningsprojekt fick hon möjlighet att åka till
Rwanda för att träffa unga människor som
varit barn när de förlorade sina familjer under folkmordet i landet 1994.
Gemensamt för intervjupersonerna i
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båda projekten var att de hade utsatts för
allvarliga trauman när de var unga, eller
mycket små.
– Jag ville förstå hur barnens svåra erfarenheter påverkat deras liv och deras självbild, säger Suzanne Kaplan.
Det visade sig att bäst psykisk hälsa
hade de överlevande som haft en förmåga
att hitta stunder i kaoset då de kunde avskärma sig från omvärlden och istället leva
sig in i sin egen fantasi. Verklighetsflykten
blev ett sätt att skapa ett avstånd till det som
hände i omgivningen.
PÅ SENARE TID har Suzanne Kaplan forskat alltmer på vad hon kallar för ”affektpropellern”. Det vill säga hur vi människor klarar av att hantera starka känslor.
Hon berättar att vissa människor tappar
kontrollen över sitt känsloliv, medan andra
kapslar in sina upplevelser – med risk för att
istället få psykosomatiska problem.
– Det bästa är att lära sig kontrollera och
umgås med de känslor som traumat väcker,
så att det blir möjligt att gå in och ut ur
känslorna, säger Suzanne Kaplan.
På Suzanne Kaplans arbetsplats, Hugo
Valentin-centrum, är all forskning koncentrerad till folkmord, grova brott mot
mänskliga rättigheter och den etniska dimensionen av folkligt liv. Det betyder att
de verksamma forskarna ständigt lever
nära berättelser om brutala och extrema
händelser i människors liv, vilket i förlängningen också påverkar forskaren själv. Det
fick Suzanne Kaplan erfara redan när hon
arbetade med sin doktorsavhandling om
överlevare från förintelsen.
– Jag blev starkt berörd och intensiteten

i det jag kände påverkade också min egen
familj.
Det Suzanne Kaplan upplevde var så
kallad sekundär traumatisering. Det vill
säga att hon som forskare reagerade känslomässigt på de berättelser hon studerade.
– Forskarens reaktioner speglar de påfrestningar som informanterna varit med
om och de känslor som traumat väckt. Det
måste vi lära oss att hantera. Samtidigt är
det en kvalitet att vara rädd om eftersom
forskarens reaktioner också ger information
om informanternas känslor och upplevelser,
berättar Suzanne Kaplan.
FÖR ATT HANTERA de starka känslor som

kan väckas av forskningen är det viktigt att
omge sig med kunniga kolleger och diskutera de erfarenheter som forskningen ger.
Sedan några år tillbaka finns ett formaliserat utbyte, nätverket TRAST (trauma
och sekundär traumatisering) vid Hugo Valentin-centrum, för forskare och andra som
möter traumatiserades berättelser. Nyligen
arrangerade nätverket ett internationellt
symposium på temat sekundär traumatisering. Där presenterade forskarna inte i
första hand sin forskning, utan snarare hur
forskningen påverkar dem själva och hur
det i sin tur kan befrukta forskningen.
Det var också inom ramen för nätverket
TRAST som Suzanne Kaplan kunde fördjupa sig i sina upplevelser och drivkrafter till
den egna forskningen. Då fick hon på allvar
syn på sin egen familjehistoria och hur somrarna hos mormodern påverkat henne.
– När det fungerar som bäst får vi i gruppen möjlighet att bättre förstå både våra informanter och oss själva. n

– Det bästa är att lära sig kontrollera
och umgås med de känslor som traumat
väcker, säger Suzanne Kaplan.

Namn: Suzanne Kaplan.
Titel: Docent i pedagogik, psykolog,
psykoanalytiker.
Aktuell: Under hösten ordförande för
en öppen föreläsningsserie om försoning.
På fritiden: Gå långpromenader, se på film,
umgås med familjen.
Senast lästa bok: Ett kort uppehåll på
vägen från Auschwitz av Göran Rosenberg.
Ser helst på tv: Bra dokumentärfilmer
och musikprogram
Dold talang: Är bra på att teckna och dansa.
Gör mig glad: När människor försonas.
Gör mig arg: När barn utnyttjas.
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Miniatyrinstrument
utforskar vattenmiljöer
VISSA VATTENMILJÖER är svåra att ut-

forska, till exempel när man behöver ta sig
igenom ett mycket tjockt istäcke eller navigera i trånga grottsystem. För det är dagens
undervattensfarkoster ofta för stora. Jonas
Jonsson, doktorand i mikrosystemteknik,
har utvecklat instrument som mäter djup,
temperatur och elektrisk ledningsförmåga i
vatten och ändå ryms på en lillfingernagel.
För att rymmas på farkosten, som är stor
som två läskburkar, måste instrumenten
förminskas till en hundradel eller tusendel
av sin normala storlek. n

Majoriteten av
unga har stark tro
på möjligheten att
påverka sitt eget
liv, men inte samhället i stort.

Är du troende eller icke-troende? För dagens unga är det
viktigt att göra ett aktivt val.
– Religion handlar allt mer om att få ihop det moderna livet
med sin tro, säger Mia Lövheim, professor i religionssociologi.

Religion som livsstil
TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

PÅ SENARE TID har det skrivits i medi-

erna om att intresset för religion ökar bland
unga. Till exempel lockas många av nya frikyrkliga rörelser. Mia Lövheim, professor i
religionssociologi, tycker att bilden är något
överdriven.
– Sekulariseringen har inte avstannat i
Sverige. Det är fortfarande bara omkring
10 procent av ungdomarna som är religiösa.
Däremot är det viktigt för den här gruppen
att göra religionen till sitt eget val.
Att välja religion innebär för många av
dagens unga att välja en livsstil, men inte
en radikalt annorlunda livsstil, menar Mia
Lövheim.
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– Vi ser inte några generella tendenser till
politisk radikalisering bland religiöst aktiva
ungdomar. Majoriteten av unga har stark
tro på möjligheten att påverka sitt eget liv,
men inte samhället i stort.
Mia Lövheim har forskat mycket kring
unga och religion. Till en början studerade
hon samtal om religion och livsfrågor på Internet. I studien ”Religion som resurs?” borrade hon vidare i ämnet i samarbete med
andra ungdomsforskare.
DE GJORDE EN ENKÄT till ungdomar i

åldern 16–24.
– Andra undersökningar hade visat på
ökad ohälsa, oro och stress bland unga, men
man hade inte kopplat samman det med
religion. Vi ville ta reda på vilken roll religionen spelade i ungas vardag.
På frågan ”Var möter du religion i din

vardag?” svarade de flesta ”teven, skolan och
vännerna”. Det var färre som mötte religion
i kyrkan.
– Religiösa ungdomar blir mer och mer
av en minoritet och ofta lyfter de fram tron
som ett eget val. Det har skett en tillspetsning av hur man uttrycker sig om sin tro.
Det speglar att gruppen befinner sig i en
majoritetskultur där det är viktigt att göra
egna val och förverkliga sig själv, säger Mia
Lövheim.
Är då religionen en resurs? Ja, för den
religiöst aktiva gruppen fanns vissa fördelar.
De var mer toleranta och hade ett starkt
nätverk av familj och vänner. Riskfaktorer
som alkohol och tobak förekom mindre i
den här gruppen. Men annars skilde de sig
inte mycket från andra ungdomar. Oro,
stress och ensamhet förekom även här.
Däremot verkar det som om religionen

har betydelse för fler än den lilla gruppen av
troende. Trots allt svarar en tredjedel av alla
15-åringar ja, när de får inbjudan till konfirmationsundervisning.
– Även de som säger sig inte alls vara
troende känner någon form av tillhörighet,
framför allt i kristendomen. Kyrkan är fortfarande en kulturellt formande kraft. Där
vill vi gärna gå vidare med fler studier.

Parallellt med det har religionen blivit
alltmer en fråga om livsstil.
– Religionen handlar för många om att
få ihop livspusslet – familj, yrkesliv och
samhällsliv. Det går ut på hur man ska leva
ett bra liv här istället för att separera sig från
världen. Det kan man se som en modernisering, där individens tankar och behov får
större utrymme, säger Mia Lövheim. n

DE FLESTA UNGA är alltså inte religiösa

Religion och samhälle
Mia Lövheim är en av forskningsledarna i The
Impact of Religion, en excellenssatsning vid
Uppsala universitet under åren 2008–2018.
Forskningsprogrammet infattar över 40
forskare från 6 skilda fakulteter och behandlar
ekonomiska, sociala, politiska och religiösa
förändringar i Sverige i början av 2000-talet.
Satsningen stöds av Vetenskapsrådet med så
kallat Linnéstöd.

men har en kulturell känsla för kristendomen. Frågan är vad det betyder i mötet med
andra religioner i samhället? En sak är säker, religionen spelar en allt större roll i det
offentliga samtalet.
– Sverige har vaknat upp och idag har
vi en diskussion där religionen står på agendan. Religion har fått en ny synlighet och
kanske en större betydelse.

› www.impactofreligion.uu.se

”Svenskhet” nyckeln
till Ikeas framgång
IKEAS REKLAMFILMER i Tyskland har

nästan fått kultstatus och företaget har
etablerat sig som Tysklands ledande möbelkedja. I en avhandling i tyska analyserar
Jennie Mazur hur Ikea ytterst medvetet arbetar med föreställningar om ”svenskhet” i
sina reklamfilmer för den tyska marknaden.
Reklamfilmerna, som visats mellan 1997
och 2007, handlade till exempel om vem
som ska vara föräldraledig, kvinnors yrkeskarriär och välbärgade män som intresserar
sig för heminredning. Filmerna anspelade
på nordisk jämställdhet mellan könen och
progressiv svensk socialpolitik. n

Lokala nyckelgrupper
räddar liv i Vietnam
VARJE ÅR DÖR 3,3 miljoner barn i värl-

den. Leif Eriksson vid institutionen för kvinnors barn och hälsa visar i sin avhandling
hur överlevnaden drastiskt kan förbättras
i Quang Ninh-privinsen i Norra Vietnam.
Genom att bilda lokala grupper av politiker
och sjukvårdspersonal som stöttas av en så
kallad faciliterare, har dödligheten sjunkit
bland nyfödda med nära 50 procent. Det
kan handla om amning från födseln, värmehållning och utbildad personal i samband
med förlossningar. n
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TV-serien Dallas, som nu visas igen,
sågs av varannan svensk på 80-talet.

Dukat för romantik
DRAKFENAN är en liten sötvattensfisk som

Från Bröderna Cartwright,
Fantomen och Dallas till Idol.
Populärkultur från USA har
länge flödat in i Sverige och håller ett stadigt grepp om publiken.
– Det började redan på 1800talet med ”Den siste mohikanen”,
berättar professor Jonas Björk.
TEXT: ANNICA HULTH
BILD: WARNER/TV 4

– VILDA VÄSTERNBERÄTTELSERNA

fortsatte sedan att spridas, i bokform, film
och serietidningar. Det var en unik omgivning som hade en särskild attraktionskraft.
Nu har intresset för indianer och cowboys
nästan försvunnit, men det lade grunden för
svenskarnas intresse.
Jonas Björk har tillbringat vårterminen
som gästande ”Fulbrightprofessor” vid Uppsala universitet. Till vardags undervisar han
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vid journalistutbildningen vid Indiana University i USA.
Under uppväxten i 60-talets Sverige
missade han ogärna ett avsnitt av ”Bröderna
Cartwright” i TV. Senare förstod han, genom sina föräldrar, att även på 30-talet var
det amerikanska inflytandet stort på biograferna. För att inte tala om 20-talets stumfilmer …
Han började forska om amerikansk populärkultur i Sverige, från 1800-talet och
framåt.
Vad beror det starka inflytandet på?
– En förklaring är att svenskarna behövde importera mycket till biografer och
TV-sändningar. Inte ens när den svenska
filmindustrin gick på högtryck på 40-talet
så räckte den inhemska produktionen till.
Sveriges television köpte in populära amerikanska TV-serier som Bröderna Cartwright

för att fylla programtablåerna. När Dallas
kom på 80-talet sågs varje avsnitt av 4 miljoner människor – alltså varannan svensk!
Andra teveprogram kopierades, till
exempel Hylands hörna och 10 000-kronorsfrågan. Ett annat exempel är Partaj, ett
humorprogram på 60-talet, som var en blåkopia på den amerikanska förlagan LaughIn.
– Så är det fortfarande. Jag blir förvånad
när jag kommer hem och ser alla kopior, till
exempel Idol och Whipe-Out. De kommersiella programmen från USA är ofta
billiga att göra. Det behövs inga manus och
inga skådespelare.
Och vad har det fått för effekter?
– Vi tror att vi kan så enormt mycket om
USA, men vi kan inte lika mycket om andra
länder. Det stora inflödet sker kanske på
bekostnad av historier och berättelser från
andra delar av världen. n

Hemligheten
bakom passgång
TEXT: ANNICA HULTH
BILD: MATTON

En specifik genvariant har
avgörande betydelse för om en
häst kan gå i passgång och trava
rent i hög fart.
BAKOM UPPTÄCKTEN står forskare vid
Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskning på möss har
lett till nya rön om de nervkretsar som styr
benrörelser hos häst, mus och sannolikt alla
ryggradsdjur.
När häststudien inleddes 2010 vid SLU
ville forskarna kartlägga den genetiska bakgrunden till varför bara vissa islandshästar
klarar av att gå i passgång. Forskarna fann
att en specifik gen, DMRT3, hade en avgörande betydelse.  
Samtidigt hade Klas Kullanders forskargrupp i neurovetenskap vid Uppsala universitet upptäckt att samma gen fanns i en
hittills okänd typ av nervcell i ryggmärgen
hos möss. Denna nervcell har en karaktär

och placering som kan förklara hur det
nervnätverk som koordinerar rörelser är
uppbyggt och fungerar.
DE TVÅ forskargrupperna ingår båda i
forskningssatsningen Science for Life Laboratory (SciLifeLab). När de jämförde sina
resultat blev det uppenbart att en viktig
upptäckt fanns inom räckhåll.  
– Vi förstod att vi hade kommit samma
gen på spåren med helt olika utgångspunkt
i forskningen. Den nervcell vi har upptäckt
är beroende av DMRT3, och är uppkallad
efter genen, säger Klas Kullander.  
Forskarna fann att genvarianten var vanlig hos flera hästraser med avvikande rörelsemönster, men också bland travhästar.  
– Vi har visat att DMRT3-mutationen
finns i travhästar som kan trava rent i hög
fart och att de bästa travhästarna har denna
mutation i dubbel uppsättning, säger Leif
Andersson, professor i funktionsgenomik,
som ledde jakten på DMRT3-mutationen
i häst. n

är vanlig i floder och åar på Trinidad och i
Venezuela. Hannen lockar till sig honan
med en flaggliknande dekoration. En studie
från Uppsala universitet visar att hanarna i
olika populationer utvecklar ornament som
liknar den mat som just deras honor äter.
Hannen imiterar honornas favoritföda: myror och andra insekter. Hannen ”viftar” med
ornamentet framför honan, som intresserat
biter mot det, i tron att det är mat. Detta
ger hannen möjlighet att närma sig honan
för att snabbt kunna para sig. n

Kaffedrickande
ökar inte frakturer
HÖG KAFFEKONSUMTION ökar inte
risken för benskörhet och frakturer – något
som föreslagits i tidigare forskning. Det visar
en studie från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. De som drack mer än
fyra koppar per dag hade visserligen en 2-4
procent lägre bentäthet jämfört med dem
som drack mindre än en kopp om dagen.
Men inte ens hos den andel kvinnor som diagnostiserats med osteoporos (benskörhet)
kunde något samband visas mellan frakturrisk och hög kaffekonsumtion. n

Utanförskap
för papperslösa
SVERIGE är ett väl fungerande, tryggt och

effektivt välfärdsland. Men utan personnummer hamnar man snabbt helt utanför.
Kulturgeografen Erika Sigvardsdotter har i
sin avhandling undersökt vad det betyder
att vara papperslös i Sverige, i laglig, samhällelig och existentiell mening.
– Ett första viktigt steg är att formellt erkänna deras existens. Först därefter blir det
möjligt att hitta lösningar på de problem
som uppstår när människor kommer i kläm
mellan länders konflikter, lagstiftning och
politik, säger Erika Sigvardsdotter. n
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Akutsjukvård kräver träning
TEXT: MAGNUS ALSNE
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

VÄL DOLT i Akademiska sjukhusets kul-

vertar ligger Kliniskt träningscentrum, KTC.
Här drillas morgondagens läkare och sjuksköterskor i realistiska akuta situationer.
Man vill tro att det är ett självklart inslag i läkares utbildning, men faktum är
att Uppsala universitet är ett av endast två

Uppsala universitet har som första lärosäte i världen infört
övningar över professionsgränserna i akutsjukvård för alla
sistaårsstudenter på läkar- och sjuksköterskeprogrammen.
– Vi förbereder studenterna för verkligheten, säger Martin
Wohlin, läkare och universitetslektor.
i Sverige där akutsjukvård ingår som eget
ämne i grundutbildningen.
Uppsalas läkarutbildning är dessutom
den enda i världen med interprofessionell
träning för alla läkar- och sjuksköterskestudenter på sista terminen.
Just i dag väntar tre läkarstudenter i säll-

skap med fem sjuksköterskestudenter på
dagens simuleringar.
– World Health Organisation har länge
betonat vikten av interprofessionell utbildning, alltså att olika yrkeskategorier lär av
och med varandra. Det bidrar till att effektivisera vården, hjälper hälso- och sjukvården

att hantera den globala bristen på kompetent personal och är ett sätt att skapa högre
kvalitet på vården, berättar Martin Wohlin,
läkare och universitetslektor i akutsjukvård.
I GRUPPRUMMET har instruktörerna

Elisabeth Haddleton och Annika Norrbo,
båda med bred och djup kunskap om simulering, hunnit såväl ansluta som avsluta den
teoretiska genomgången. Studenterna ska
delta i tre akuta scenarier. Lärandemålen
är tydliga roller och kommunikation. Övningarna spelas in på video för gemensam
genomgång, därefter råder tystnadsplikt på
individnivå.
– Vår ambition är att allt ska vara så
nära verkligheten som möjligt, säger Martin
Wohlin.
I träningsrummet väntar Simon Carlsson, född -55, normalbyggd och med stabil

puls. Studenterna får några minuter att bekanta sig med rum och simulator. Den här
dagen har Simon ramlat tre meter från en
stege och skadat axeln. Efter tre timmar i
väntrummet har Simon plötsligt bleknat
och placerats i ett rum. Instruktörerna tar
plats bakom kontrollpanelen och två sköterskor inleder undersökningen. Då hugger
det till i patientens mage.
– Ååååhh, det gör så ont, vad är det som
händer, stönar Simon med hjälp av Annika
Norrbo som ger röst åt patienten via trådlös
högtalare.
Då ytterligare en sköterska tillkallas för
att ge syrgas försvinner Simons puls. Nu
blir stämningen betydligt mer spänd, men
då Annika meddelar att patienten visst har
puls om man bara undersöker honom ordentligt övergår stress i fniss.
SKÖTERSKORNA VÄLJER att kalla på

jourhavande läkare men bara minuter senare får Simon problem med luftvägarna.
En blödning konstateras och fyra påsar blod
beställs.
– Vi har bara 15 minuter per scenario
så det måste gå undan. Patienten insjuknar
och tillfrisknar relativt snabbt, förklarar Elisabeth Haddleton samtidigt som hon blåser
av den första övningen och kallar till debriefing i rummet intill.
I en debattartikel i Läkartidningen* presenteras en studie som visar att endast 46

procent av landets läkarstudenter är helt
eller delvis nöjda med utbildningen i akutsjukvård på sina läkarprogram. Flest nöjda
studenter, hela 90 procent, finns i Uppsala.
– Vi har även hunnit utvärdera våra interprofessionella simuleringsövningar. Studenterna visar sin uppskattning över att få
öva samarbete och kommunikation i en
stressande situation, vilket ger dem viktiga
erfarenheter inför yrkeslivet, säger Martin
Wohlin.
UNDER TIDEN har gruppen samlats till
debriefing. De som deltagit praktiskt återger hur de använde sina nyvunna erfarenheter under övningen. De som agerat observatörer redovisar sina iakttagelser utifrån
givna instruktioner. På tv-skärmen återges
fragment ur det faktiska skeendet. De flesta
tycks överens om att kommunikationen
fungerade bra, men att ansvarsfördelningen
mellan läkare och sköterska kunde ha varit
tydligare.
– Jag ville inte komma in i den här situationen och börja med att ge order, utan väntade på ett godkännande från sköterskan att
överta ledarskapet, förklarar läkarstudenten,
men mycket längre än så når inte diskussionen. Ett från början snävt schema har redan
spruckit. Nästa scenario är bara minuter
bort och den planerade kafferasten ersätts
av en kopp på stående fot. Plötsligt känns
verklighetens sjukvård väldigt nära. n

* Fotnot: Debattartikeln publicerades i Läkartidningen 3/2012.

Studenterna har 15 minuter på sig att lösa akuta patientscenarier i
träningsrummet på Kliniskt träningscentrum på Akademiska sjukhuset.
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SAMVERKAN

Det mediala intresset under rättegången i Oslo mot Anders Behring
Breivik var enormt. Sveriges Radio fick förstärkning från Uppsala universitet när juristen Eric Bylander ställde upp som expert i P4 Extra.

Han kommenterade
Breivikrättegången
TEXT: HELENA EDSTRÖM
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

– HÄNDELSERNAS DRAMATIK och tra-

Bäst i landet på trivsel
TEXT: HELENA EDSTRÖM
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

FLER ÄN 200 000 studenter som pluggar

utomlands, vid 238 lärosäten i 16 länder,
har svarat på företaget I-graduates enkät
International Student Barometer. Av dessa
pluggar 8 500 vid 14 olika lärosäten i Sverige varav nära 1 300 vid Uppsala universitet.

Internationellt
136 (av 238)
31
59
124

Uppsala universitet får fina placeringar
när det gäller hur studenterna ser på lärarnas insatser, utbildningens innehåll och
universitetets lokaler och utrustning. De
genomsnittliga placeringarna för universitetet när det gäller lärandet är 31 i världen
och fyra i Sverige. Resultatet överraskar inte

Nationellt
7 (av 14)
4
6
8

* medeltalet är beräknat på studenternas svar på flertalet frågor inom ett och samma område

Några toppnoteringar:

Utbildningsmiljö
Bra plats att vara
Studentnationer

Internationellt
2
2
11

KÄLLA: I-graduates: International Student Barometer
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om 77 döda, en stor mängd vittnen och anhöriga, direktsändningar och säkerhetskontroller, säger Eric Bylander, docent i processrätt och lektor vid juridiska institutionen.
P4 Extra är ett av Sveriges Radios mest
populära program med närmare en miljon

Uppsala är världens näst bästa plats att vara på som utländsk
student. Detta enligt en internationell studentenkät som ger Uppsala
universitet gott betyg när det gäller utbildningsinnehåll, lärares
insatser och stadens studentliv.

Genomsnittliga placeringar*:

Ankomst
Lärande
Leva och bo
Stödstrukturer

Matthias Schramm och
Kostas Tsougas pluggar
på masterprogrammet
i matematik.

gedi och den enorma efterföljande uppmärksamheten gör fallet speciellt. Det är
också rättsvetenskapligt intressant eftersom
tillämpningen av normala rättegångsregler
har satts på prov i och med att det handlar

Nationellt
2
1
1

grekiske Kostas Tsougas och tyske Matthias
Schramm som pluggar på masterprogrammet i matematik.
– Utbildningen, tentorna och utrustningen i lokalerna fungerar mycket bra, säger Matthias Schramm.
Uppsala universitet hamnar på andra
plats i världen och första plats i Sverige när
studenterna fått svara på om studieorten är
en bra plats att vara på. När det gäller synen
på studentnationerna placerar sig Uppsala
universitet etta i Sverige och elva i världen.
– Det är lätt att ha ett aktivt och socialt
liv här, säger Kostas Tsougas.
När det gäller tillgång, kostnad och kvalitet på boendet får Uppsala universitet
sämre placeringar.
– En förbättring jämfört med året innan
är att studenterna är relativt nöjda med den
direkta ankomsten till Uppsala. 73 procent
av studenterna svarar 2011 att de är nöjda
eller mycket nöjda med den upplevelsen,
att jämföra med 57 procent 2010, säger
Thomas Öst, projektledare vid planeringsavdelningen. n

För juristen Eric Bylander var det självklart
att ställa upp som radions expert.

lyssnare dagligen. Eric Bylander var som
klippt och skuren för uppdraget som programmets expert. Han har tjänstgjort som
domare och rättegångar är hans specialområde som forskare. Dessutom har han stor
kännedom om det norska rättsväsendet och
utsågs nyligen till ny ordförande i Nordiska
föreningen för processrätt.
Eric Bylander är van vid att delta i nyhetsmedier. Fildelningen inom Pirate Bay
och barnamorden i Arboga är rättegångar
han tidigare kommenterat.
Varför ställer du upp som expert?
– Jag tror och hoppas att jag med min
sakkunnighet kan bidra till ett mervärde i
nyhetsrapporteringen.
Han tycker generellt att forskare bör engagera sig mer i den så kallade tredje uppgiften, alltså när forskare går ut och bidrar
med kunskap utanför universitetets väggar.
– Det är en lyx att få forska, vi får förmånen att fördjupa oss i ett ämne som vi i
bästa fall älskar. Och man vill ju gärna berätta för omvärlden om det som ligger en
varmt om hjärtat. Samtidigt ser jag det som
återbetalning till samhället som gett mig en
lång forskarutbildning. n
Domen mot Breivik
Den 24 augusti 2012, meddelade Oslo
tingsrätt i sin dom att Anders Behring
Breivik ses som tillräknelig och döms till 21
år i förvaring, ett annat ord för fängelse, för
sprängningen vid regeringskvarteret i Oslo
och masskjutningen på Utøya i juli 2011.
I P4 Extra kommenterade Eric Bylander
domen såhär:
– Jag är egentligen inte förvånad, hade föreställt mig att det skulle bli fängelse. Och med
tanke på hur fast Anders Behring Breivik är i
sin övertygelse skulle det förvåna mig om han
kommer ut tidigare än om 21 år, om ens då.
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Hämta kraft i det
nordiska skafferiet

Vår psykiska
hälsa i unga år spelar
stor roll för oss även i
vuxen ålder. I Uppsala provar
forskare och förskolepedagoger nya
metoder att hjälpa föräldrar finna
verktygen att hantera vardagens
utmaningar.

FORSKARE VID Uppsala universitet har

Miljonsatsning på
barns psykiska hälsa

Positivt föräldraskap
Bygger på fem kärnprinciper:
• försäkra sig om en säker, intressant miljö
(för barnet)
• skapa en positiv inlärningsmiljö
• använda bestämd gränssättning
• ha realistiska förväntningar
(både gentemot barnet och sig själv
som förälder)
• ta hand om sig själv som förälder
(och sin parrelation).
Källa: Uppsala kommun

TEXT: MAGNUS ALSNE • FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

redan tidigare slagit fast att mat lagad på
nordiska livsmedel kan sänka kolesterol och
blodtryck och minska kroppsvikten. Nu
finns en kokbok där råvarorna från den vetenskapliga studien komponerats till läckra
rätter. I boken Nordens bästa mat – det nyttiga nordiska skafferiet, finns såväl huvudrätter som efterrätter, bröd och drycker. Bokens
författare Viola Adamsson är doktorand vid
institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och före detta
kostansvarig för svenska längdskidlandslaget. Katja Palmdahl är matkreatör och har
skapat recepten i kokboken.
– Recepten innehåller samma råvaror
som i studien men vi har tagit ut svängarna
lite mer, säger Viola Adamsson. n

› www.uppsala.se
HUR MÅR EGENTLIGEN våra barn och

ungdomar? Så sent som 2009 kartlade Statens Folkhälsoinstitut, FHI, den psykiska
hälsan hos 172 000 elever i skolår 6 och 9
och redovisade stora skillnader mellan enskilda skolor såväl som enskilda kommuner.
Hur barn längre ned i åldrarna mår vet vi
betydligt mindre om. Likaså råder brist på
vetenskapligt beprövade metoder att förebygga psykisk ohälsa i gruppen.
För att öka kunskapen anslogs nyligen 30
miljoner kronor till en forskargrupp i Uppsala som arbetar med att utvärdera tidiga,
generella insatser för förskolebarn. Gruppen har redan överfört den australiensiska
metoden Triple P – Programmet för positivt
föräldraskap – till svenska förhållanden. Härnäst ska de utreda hur Triple P, eller annat
motsvarande program, ska genomföras för
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att ge bäst effekt på befolkningsnivå samt
vilken hälsoekonomisk effekt det skulle ge.
– I det Triple P-projekt vi genomförde i
samarbete med Uppsala kommun utbildade och ackrediterade kommunen ett antal
förskolepedagoger. Upplägget är att ge personalen förutsättningar att hjälpa föräldrar
att hitta rätt verktyg att hantera vardagens
utmaningar, säger Anna Sarkadi, docent vid
institutionen för kvinnors och barns hälsa,
som leder forskargruppen.
VID DE FÖRSKOLOR som valde att delta
i Triple P-projektet inbjuds föräldrarna till
föreläsningar och diskussioner kring positivt föräldraskap. De erbjuds även möjlighet till fördjupning vid fyra enskilda samtal.
Hittills har drygt 30 procent av föräldrarna deltagit i aktiviteter av någon form.

– Andra föräldrastödsprogram drivs via
socialtjänsten vilket ger en målgrupp som
generellt mår sämre. Uppföljningar av vårt
pilotprojekt visar att även om förskolebarnen och deras föräldrar generellt mår bättre
och gruppen som helhet inte förbättras, så
reducerar Triple P i förskolemiljö andelen
barn med svåra problem med 40 procent,
vilket kan ses som ett viktigt resultat, säger
Anna Sarkadi.
Även programmets hälsoekonomiska effekter tycks betydande. På kort sikt ger ett
minskat behov av elevassistenter och psykiatrisk vård en årlig besparing på 162 000
kronor per barn med beteendeproblem.
Föräldrarnas minskade användning av psykologsamtal och familjerådgivning sparar
270 000 kronor per år.
På längre sikt riskerar barn med svåra

dan lämnat förskolan, berättar Anna Hanning, samordnare av Uppsala kommuns
fortsatta arbete med Triple P.

beteendeproblem att i vuxen ålder ha fortsatta besvär, detta kan leda till bland annat
missbruk vilket beräknas kosta samhället en
miljon kronor per missbrukare och år, något
som kan undvikas med tidiga insatser.

MED DET NYA miljonanslaget i ryggen

DET ÄR BESPARINGAR som vida överstiger de 940 000 kronor som Triple Pprojektet kostat per år, vilket bidragit till
att Uppsala kommun valt att driva arbetet vidare på egen hand i ytterligare två år.
– Vi ser ett stort behov av det här stödet
bland förskoleföräldrar. Metoden är lätt att
ta till sig och de som deltagit menar att det
här är något alla borde få ta del av. Nu har vi
barn- och ungdomsnämndens uppdrag att
nå 1 000 familjer de kommande två åren,
vilket ger oss utrymme att vända oss även
till familjer med barn utanför, eller som re-

fortsätter Anna Sarkadi och hennes forskargrupp att utveckla arbetet med generellt
föräldrastöd genom Triple P. Projektet beräknas löpa i sex år och halvvägs kommer
en internationell panel att bedöma arbetets
utveckling.
– Barnhälsovården i Uppsala har en stark
forskningstradition och erbjuder en god
miljö för verksamhetsnära forskning, och
det är inspirerande att den internationella
expertis som beslutade om anslaget bedömer att vår grupp är värd att satsa på i den
mycket hårda konkurrens som råder, säger
Anna Sarkadi. n

Diplomater möter
experter från Uppsala
DIPLOMATER är en utvald målgrupp för

en serie seminarier som Uppsala universitet arrangerar. Det kallas Diplomatic Forum
och är kostnadsfri information på engelska
till den internationella diplomatkåren om
en rad svenska angelägenheter som det gagnar diplomaterna få information om. Nätverket har funnits i två år och har hittills
hållit drygt tjugo möten. Temana har ett
brett spann, från det svenska valsystemet,
Dag Hammarskjöld, Svenska kyrkan och
Justitieombudsmannen till svensk offentlig
mat. Vid varje sammankomst har en expert
från Uppsala universitet antingen föreläst
eller medverkat med relevanta och aktuella
forskningsrön. n
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Katastrofhjälp
med mobiltelefoner

FOTO: STAFFAN CLAESSON

Vid extrema händelser använder sig
många av Twitter och andra sociala
medier. Den nya appen underlättar
kommunikation i det första, akuta
skedet.

TEXT: ANNETTE ULVENHOLM WALLQVIST
FOTO: MATTON

Vid en katastrof slås ofta internet och 3G-nätet ut och den viktiga kommunikationen
försvåras. En ny mobilapp som låter mobiltelefoner kommunicera med varandra
utan uppkoppling kan vara lösningen på problemet.
DET HANDLAR OM så kallad opportunistisk kommunikation. Det vill säga information som via blåtand eller wifi vandrar från
den ena mobiltelefonen till den andra i ett
katastrofområde, tills dess att informationen kommer så långt att den når en telefon
som kommer åt 3G-nätet. Därifrån skickas
informationen till en server som i sin tur
kan sända information till alla som prenumererar på tjänsten, oavsett var i världen
de befinner sig.
Appen Twimight har utvecklats på Wisenet, Uppsala universitets centrum för
forskning om trådlös sensorkommunika-

Wisenet
Uppsala VINNEX Center for Wireless
Sensor Networks
Wisenet arbetar för att utveckla pålitliga
och säkra trådlösa sensornätverk som kan
lämna information om sin omgivning till
användaren, eventuellt via internet.
Målen för Wisenet är:
• att bli ett världsledande tvärvetenskapligt
center för trådlösa sensornätverk.
• att ta fram prototyper och forskningsresultat som går att kommersialisera tillsammans med industrin eller andra
partners.
• att ta fram nya utbildningsprogram för
doktorander och masterstuderande, samt
skräddarsydda utbildningar för industrin.

tion, i samarbete med Tekniska högskolan
i Zürich. Appen, eller klienten som forskarna kallar det, är en vanlig Twitterapp för
Android som anpassats för att vara användbar vid katastrofer.
– Vi har sett att vid extrema händelser,
som tsunamin i Japan och vid skogsbränder, använder sig folk av Twitter och andra
sociala medier för att kommunicera, säger
Per Gunningberg, professor i datorkommunikation och ledare för Wisenet.
Det betyder att det går att skicka korta
meddelanden, tweets, om vad som händer
i det område man befinner sig. Informatio-

nen hoppar sedan vidare via andra mobiltelefoner i närheten, tills den når 3G-nätet.
– Programmet går också att ladda ner
till datorn. Fördelen med telefonen är att
vi alltid har den med oss och att den också
kan skicka information om positionen via
gps. Dessutom har en telefon ofta bättre
batteritid, säger Per Gunningberg.
MED SJÄLVA TWEETEN följer alltså även

information om position. I Twimight används också telefonens övriga sensorer, som
gör det möjligt att skicka med bilder, ljud
och upplysningar om telefonens rörelser.

– Appen är framförallt tänkt att fungera
i det akuta skedet. Det är då man kan göra
som mest och rädda flest liv. Sedan kommer
det räddningspersonal som kan kommunicera via satellit, säger Per Gunningberg.
För många kan informationen efter
en katastrof vara livsavgörande, men det
handlar också att om få kontakt med och
hitta nära och kära efter en katastrof.
– Det känns väldigt tillfredsställande att
vår forskning kan bidra till så stor humanitär nytta.
Appen bygger på ett tvärvetenskapligt

arbete vid Centrum för naturkatastroflära
där naturvetare, tekniker, samhällsvetare
och sociologer samarbetar.
– I en stressad situation är det svårt att
ta till sig nya funktioner, det vet vi. Därför
har vi gjort appen lik den vanliga Twitterklienten som många människor är vana att
använda, säger Per Gunningberg.
Appen var den första i sitt slag i världen
när den presenterades i höstas, men sedan
dess har den redan fått flera efterföljare.
Twimight finns än så länge bara tillgänglig i Androidformat. n

Goda idéer skyddas
med patentrådgivning
NU UTÖKAS STÖDET till forskare med
goda idéer inom life science. Uppsala universitet och Karolinska Institutet stärker
sitt samarbete kring innovationsstöd och
erbjuder gemensamt rådgivning till forskare som vill skydda sina idéer. Ett unikt
samverkansavtal har undertecknats som
innebär att man tillsammans anställer en
patentrådgivare vars tjänst delas mellan de
båda universiteten.
– Fler och fler forskare får upp ögonen
för möjligheten att kommersialisera sina
forskningsresultat. Att skapa ett effektivt
patentskydd för sin idé är ofta centralt för
att det ska lyckas. Därför känns denna satsning strategiskt rätt, säger Lars Jonsson, chef
vid UU Innovation. n

Gamla Uppsala
kartläggs på djupet
DATABASEN WebGIS för Gamla Upp-

sala ger möjlighet att jämföra arkeologiska
undersökningar med historiska kartor. I ett
projekt som finansieras av Riksantikvarieämbetet samarbetar institutionen för arkeologi och antik historia med flera andra
institutioner på Uppsala universitet, Upplandsmuseet och Gamla Uppsala museum
för att sammanställa historiskt kartmaterial
och resultat från arkeologiska undersökningar. I nuläget har 38 undersökningar från
1847 till i dag lagts in i databasen som är en
resurs både för arkeologer och antikvarier.
WebGIS för Gamla Uppsala är tillgängligt
för alla. n

Digital ljudförbättring
i smarta telefoner
LJUDFORSKARE från företaget Dirac
Research, som har anknytning till Uppsala
universitet, har lanserat en app som förbättrar ljudet på iPhones standardhörlurar. Forskarna är kända för sin patenterade digitala
ljudteknik som licensierats till tillverkare av
lyxbilar, digital bio och HiFi-anläggningar.
Nu har de skräddarsytt sin teknik för att bekämpa akustiska problem hos iPhone-hörlurarna. Appen finns nu tillgänglig i Sverige
i en gratisversion och en fullversion. n

› www.wisenet.uu.se
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KÖRDIRIGENTER DRILLAS I UPPSALA

Adriana Tam studerar vid Yale
University och siktar på en
doktorstitel i dirigering.

Adriana Tam är djupt koncentrerad, samtidigt som hon dirigerar med stor
entusiasm. Armarna rör sig som fjärilsvingar men hon håller ändå Uppsala
Akademiska Kammarkör i ett fast grepp, för att få fram just sin tolkning av stycket.
Hon deltar i den internationella sommarkursen i kördirigering på avancerad nivå.

På sångens vingar
TEXT: KERSTIN CARLFORS VIRGIN • FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

DET ÄR EN LJUVLIG augustikväll i Eng-

elska parken. En kväll utan regn men med
toner som tränger ut från fönstren i Musikvetenskapens stora sal. Här pågår ”Interna-

tional Master Class in Choral Conducting
2012”. Atmosfären präglas av energi och
sångarglädje, även om eleverna på dirigentpulten ständigt blir avbrutna. Lärarna ger
både ris och ros och mycket skratt hörs i
salen.
– Den prestigelösa stämningen är en
av nycklarna till framgången, berättar professor Stefan Parkman.
Tretton elever drillas under
en dryg vecka. En av dem är
Adriana Tam som är 23 år.
Hon kommer från Texas
och studerar vid Yale
University.
– Här får jag
verktygen för att

uttrycka min musikalitet, säger hon. Jag
har ett år kvar för att nå doktorstiteln i dirigering. Min dröm är att gå vidare och bli
college-professor, som ”Maggie”.
”Maggie” är professor Marguerite
Brooks, en av gästlärarna.
DAGTID VISTAS STUDENTERNA på
Wiks slott utanför Uppsala där de bor och
undervisas i grupp, individuellt och vid
seminarier. På kvällarna repeterar de med
Uppsala Akademiska Kammarkör i Engelska parken.
Även Robert Strebendt från New York
studerar vid Yale.
– Jag gillar upplägget med undervisning,
varvat med interpretation (uttolkning) tillsammans med kören. Jag tycker också om
att sjunga och komponera, berättar han
med strålande ögon.
– Ja, han är verkligen bra på att komponera! bekräftar Lucie från Paris.
Lucie Deroïan är en 41-årig etablerad
stjärnpianist i hemlandet.
– Här får jag utveckla även dirigerandet till en högre nivå. Jag stortrivs i miljön
och det är andra året jag är här, tillägger
hon.
Att deltagarna kommer från
olika kulturer speglas i innehåll
och repertoar.
– Traditionellt, men
ändå ett nytt, kul sätt
att undervisa. Vi är

inne på fjortonde året nu, berättar Stefan
Parkman.
Och att det händer just här är ingen
slump.
– Ett rikt musikliv stärker Uppsala universitet. Vi har Körcentrum, jazzorkestern
och Akademiska kapellet. Inte minst är det
viktigt att lyfta fram musiken för att locka
studenter till universitetet, fortsätter han.
KURSEN AVSLUTAS med en uppskattad
konsert i Mikaelskyrkan där eleverna visar
prov på sitt kunnande tillsammans med
Uppsala Akademiska Kammarkör. Stefan
Parkman och hans medarbetare vid
Körcentrum har hittat och utvecklat ett koncept som fungerar. Och
som ringar på vattnet sprids
den musikaliska kompetensen inom kördirigeringen
vidare. n

Fakta:
International Master Class in Choral
Con-ducting, leds av Stefan Parkman,
professor i kördirigering, tillsammans
med internationella gästprofessorer, i år
från USA och Schweiz.
Årets Masterclass arrangeras av Uppsala
universitets Körcentrum i samverkan med
institutionen för musikvetenskap, Wiks
folkhögskola, Zürcher Hochschule der
Künste, Schweiz, och School of Music,
Yale University, USA.
Uppsala universitets Körcentrum har
funnits sedan år 2000, med professor
Stefan Parkman som drivande kraft.

› www.korcentrum.uu.se

Mötesplats i 125 år
I år fyller Uppsala universitets
paradbyggnad, universitetshuset,
125 år. Men några ålderskrämpor är det inte tal om. Jubilaren
fortsätter att vara ett nav för
vetenskap och kultur i akademistaden Uppsala.
EN REGNIG VÅRDAG 1879 lade kung
Oscar II grundstenen för universitetshuset
i Uppsala. Åtta år senare, den 17 maj 1887,
invigdes huset under stora festligheter.
– Det är faktiskt möjligt att tänka sig hur
det kändes att röra sig i vimlet av uppklädda gäster den dagen. För trots moderniseringar och ny teknik i huset så visar det sig
i huvudsak för oss idag som det gjorde för
1800-talets besökare, säger akademiintendent Per Ström.
Huset var ett stort pedagogiskt framsteg för universitetet. De runt 1 500 studenter som pluggade vid universitetet då
hade fått ta del av undervisning i oeldade
och kyliga salar i exempelvis Gustavianum. Med det nya huset kom en rad nya
lärosalar – som fortfarande används. Idag
pluggar runt 40 000 studenter vid Uppsala universitet och universitetshuset fyller en fortsatt viktig funktion för dem och
andra.
– Även om universitetet som helhet blivit så mycket större och spritt över Uppsala så sker samma saker på nästan samma
sätt i universitetshuset idag precis som för
125 år sedan. Föreläsningar, disputationer,
promotioner och konserter pågår idag som
då och lockar både anställda, studenter och
allmänhet.
Genom åren har universitetshuset också
fått vänja sig vid att ta emot besök av olika
slag från när och fjärran. Officiella statsbesök, kungligheter och nobelpristagare på
genomresa i Sverige är inga ovanliga inslag.
Vilken roll spelar universitetshuset för
akademistaden Uppsala idag?
– Huset fortsätter att vara en central och
levande mötesplats. Folk kommer för att
ta del av utbildning, forskning och kultur
och lockas av universitetshusets värdefulla
konstsamlingar liksom av myntkabinettet,
ett av stadens förnämsta museer, säger Per
Ström. n
HELENA EDSTRÖM

34

N YA H O R I S O N T E R 2 : 2 0 1 2

35

Kraft

ALUMN

TEXT: ANNICA HULTH
BILD: FREDRIK PERSSON, SCANPIX

att förändra världen

Ett lätt, hållbart och miljövänligt batteri, som är säkert och går att ladda många gånger.
Det var utgångspunkten när Uppsalaalumnen Christina Lampe-Önnerud startade sitt
företag i garaget hemma i Boston. Hon ville vara med och lösa världens energiproblem.

SJU ÅR SENARE har företaget Boston
Power 500 anställda och expanderar i Kina
med ny fabrik och ytterligare 600 nyanställda. Batteriet har sålts över hela världen,
bland annat i HP:s bärbara datorer.
Och batteriet, som är världens första
Svanenmärkta, har förhoppningsvis gjort
världen till en lite mer miljövänlig plats.
– Det är ett väldigt litet bolag men vi har
byggt en skuta som är seglingsduglig. Jag är
ganska nöjd och hoppas jag kan inspirera
andra att tänka annorlunda. Om man vågar
tänka annorlunda och skapa nya system, så
kan man förbättra världen, säger Christina
Lampe-Önnerud på klingande dalmål.
Hon växte upp i Ludvika, med en far
som jobbade som innovatör och utvecklare
på Asea. Han reste mycket över världen och
familjen fick ofta besök från andra länder.
– Jag såg mig tidigt som en världsmedborgare och fick uppmuntran hemifrån att
jobba med teknik och innovationer, berättade Christina Lampe-Önnerud i sitt sommarprogram som sändes i radions P1 i slutet av juni.
VÄRLDEN VÄNTADE ALLTSÅ, men först
tillbringade hon några år i Uppsala. Här studerade hon kemi och matematik och fortsatte sedan med doktorandstudier. Ämnet
var litium-jonbatterier, som var glödhett då
i början av 90-talet.
Tillsammans med handledaren professor
Josh Thomas, som hon beskriver som ”otroligt trevlig, rolig och intellektuellt utmanan-
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de” åkte hon till Boston på konferens. Där
presenterade hon sina forskningsresultat för
världens ledande batteriforskare – och föll
handlöst för den innovativa miljön.
Det dröjde inte länge innan hon och
maken tog steget att flytta dit, med varsin
forskartjänst vid anrika MIT, Massachusetts
Institute of Technology.
– Där fanns en unik kombination av
väldigt högt i tak och otroligt vänliga människor som vill hjälpa varandra, samtidigt
som kompetensnivån var väldigt hög. Det
var intressant. När man är många som vågar
tänka utanför de ramar som finns idag – då
skapas nya lösningar!
NÅGRA ÅR SENARE lockade näringslivet.

Som konsult för Arthur D Little reste hon
runt världen, och jobbade med innovationer inom energiområdet. År 2004 tog hon
steget att starta eget företag, efter att ha fått
upp ögonen för ett allvarligt säkerhetsproblem.
Tillsammans med sitt team hade hon
utrett 100 batteriexplosioner, till exempel i
bärbara datorer. Tänk om det gick att skapa
ett säkrare batteri?
– Jag har alltid, även som liten, drömt om
att starta ett bolag med hjärtat. Egentligen
handlade det om att jag ville lösa ett problem. Jag förstod att om vi lyckades skulle
vi dra till oss jättestort intresse.
Företaget växte snabbt och nu är det
alltså dags att flytta huvudkontoret till Kina,
där den stora marknaden finns.

– Kina har en tydlig policy om att skapa
hållbara system och satsar stort på elbilar. I
Västvärlden är inställningen mera trevande,
konstaterar Christina Lampe Önnerud med
en suck.
– Det är bråttom att vi tänker över vår
energipolicy för framtiden, annars riskerar
vi att bli omkörda.
SOM STYRELSEORDFÖRANDE är hon
med och bygger upp det nya kontoret i
Peking, men själv kommer hon att stanna i
USA med sin man och sina två barn.
Vad händer nu?
– Vi får se. Det finns många olösta problem att ta itu med inom energiförsörjning
och vattenförsörjning. Allt är så marknadsanpassat nu och det finns otroliga möjligheter att bidra, säger Christina Lampe-Önnerud med en smittande entusiasm.
Under åren har hon tränat sig i att bygga starka team och få med sig andra. Det
började hon med redan i Uppsala, när hon
ledde barn- och ungdomskörerna i Uppsala
musikskola och Allmänna sången.
Som företagsledare har hon haft nytta
av erfarenheten att få 50–60 personer att
tillsammans skapa skön musik.
– Körerna har lärt mig hur man leder en
högpresterande grupp. Det gäller att tillåta
sig att bli inspirerad och att hänge sig så att
man bara släpper allt annat, lever i nuet och
glömmer sina fördomar om vad man kan
och inte kan göra. n

Christina Lampe-Önnerud
Ålder: 45 år
Familj: Maken Per, en dotter på 12 år och
en son på 8 år.
Utbildning: Fil dr i oorganisk kemi vid
Uppsala universitet, post doc vid MIT.
På fritiden: Är med min familj och mina
vänner. Åker skidor.
Dold talang: En vass skidåkare, har en stuga
i Vita bergen dit vi åker varje ledig helg.
Favoritplats i Uppsala: Gunillaklockan,
där har jag sjungit med Allmänna sången och
där förlovade jag mig.
Favoritnation: V-Dala och Norrlands nation.
Det gör mig glad: När folk kämpar mot
samma mål och vad som betecknas som omöjligt
faktiskt uppnås genom att göra det som ett team.
Det är helt fantastiskt!
Det gör mig arg: Den ständiga debatten
om klimatproblemen och hur svårt det är att
lösa den, istället för att göra något åt det.Tänk
om alla dessa resurser lades på att få konsumenter att göra annorlunda och hur långt vi skulle
ha kommit i så fall.
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Vinnande presentation av forskning
Nu har tävlingen Forskar Grand
Prix kommit till Sverige. Vinnare
i Uppsala blev Stina Weststrand
som på några minuter bjöd
publiken på en bejublad inblick
i sin forskning om mosslumrar.

I SEPTEMBER invigdes ”Rotary Center for

International Studies in Peace and Conflict
Resolution” i Uppsala. Här kan studenter
från hela världen få förmånliga Rotarystipendier för att gå en tvåårig masterutbildning i freds- och konfliktkunskap i Uppsala.
Elva studenter från alla världsdelar har antagits och börjar studierna denna höst.
– Erfarenheten och mångfalden fredsstipendiaterna för med sig kommer att bidra
till ett fantastiskt utbyte och en ännu bättre
utbildning för alla våra studenter säger
Hanne Fjelde, som arbetar med centret. n

ANNA SKA
RHED

EN
LENNART KOSKIN

Jur kand vid U
ppsala univers
itet

INFÖR NÄRMARE tvåhundra entusiastiska åskådare avgjordes Uppsalapremiären av
Forskar Grand Prix på Västmanlands-Dala
Nation.
Tävlingen, som redan är en succé i Danmark och Norge, handlar om att på bästa
sätt presentera och kommunicera sin forskning. Varje forskare har tre minuter på sig
och bedöms utifrån framförande, struktur
och innehåll.
Först i Uppsala att vinna titeln blev Stina
Weststrand, forskare i systematisk biologi
vid institutionen för organismbiologi.
– Det känns väldigt roligt! Jag tycker att
jag lyckades presentera min forskning på
ett bra sätt och det känns som att jag nådde
ut till publiken, åtminstone skrattade de
på rätt ställen, säger Stina Weststrand som
härnäst representerar Uppsala universitet

Uppsala universitet
Teologie doktor vid

Möt inspirerande alumner

Nätverket
växer i världen

FOTO: BILDVISION OCH MIKAEL WALLERSTEDT

UPPSALA UNIVERSITETS alumnnätverk
växer i världen. I maj hölls den första träffen för det nystartade US Alumni Chapter på the Harvard Club i New York City.
Uppsalaalumner bosatta i USA samlades
för att nätverka och lyssna på alumnföreningens första hedersgäst Jonas Bonnier,
VD på Bonnier AB, som har studerat litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
Under sommaren hölls en första alumnträff
i Hanoi i Vietnam, där ett 50-tal alumner
samlades tillsammans med lokala lärare och
representanter för Uppsala universitet. I oktober var det dags för alumnkontoret i Sao
Paolo, Brasilien, att bjuda in alumner till en
träff. n

– SYFTET med föreläsningsserien är att

skapa kontaktytor mellan yrkesverksamma
och studenter, att lyfta fram alumnverksamheten och att synliggöra universitetets
alumner och deras kunskaper och erfarenheter, säger Pernilla Björk, kommunikationsdirektör vid Uppsala universitet.
– Genom att föreläsningarna är öppna
skapar vi också förutsättningar för en ökad
kontakt mellan universitetet och den breda
allmänheten.
Tanken är att locka kända, intressanta
eller på andra sätt publikdragande alumner
som föreläsare och att ge dem möjligheten
att tala till en bred publik över ett ämne
som ligger dem varmt om hjärtat. I samband med alumnföreläsningarna ges goda
möjligheter till mingel och nätverkande.
– Om vi kan erbjuda intressanta föreläsare, ”stjärnor” inom sitt respektive område,
som talar över ett ämne som de brinner för
och som är intressant för en bred publik,
så kommer föreläsningsserien att bli något
alldeles extraordinärt, säger advokat Rolf
Johansson.

Han är engagerad i Uppsalajuristernas
Alumnistiftelse och samordnar tillsammans
med alumnkoordinator Sarah H Schütz arbetetsgruppen bakom föreläsningsserien.
ATT FÅ TAG PÅ FÖRELÄSARE kommer

inte att vara svårt, menar Rolf Johansson.
– Vi alumner har generellt en mycket
stark och positiv attityd till universitetet
och allt som har med vår akademiska utbildning att göra. Känslan av att kunna ge
tillbaka något av det positiva och värdefulla
som universitetet, fakulteten och institutionen gett oss under utbildningen blir allt
starkare genom åren.
Först ut som talare i föreläsningsserien
är justitiekansler Anna Skarhed den 28
november i Universitetshuset. Ämnet för
hennes föreläsning är inte bestämt ännu,
men det kommer förmodligen att handla
om rättsväsendet och rättvisa. Det är också
redan klart att förre biskopen i Visby Lennart Koskinen kommer att alumnföreläsa
den 27 februari 2013, på temat Kirkegaard
versus Strindberg. n
ANNICA HULTH
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NÄR DET VAR DAGS för Kalmar nation
att sy upp en ny fana i somras, ställde Hanna
Bäckström upp. Hon är student i textilvetenskap och siktar på magisterexamen. Vid
sidan av sina teoretiska kunskaper fick hon
många timmars praktisk erfarenhet.
– Det var ett väldigt trevligt sommarjobb,
men ett stort projekt som krävde mycket
förberedelser, berättar Hanna Bäckström.
Hennes lärare Ingela Wahlberg, en av
Sveriges ledande experter på broderier,

Årets alumn bidrar
till global hälsa
STEFAN SWARTLING PETERSON, pro-

fessor i global hälsa vid institutionen för
kvinnors och barns hälsa, har utsetts till
Årets alumn 2012 vid Uppsala universitet.
Efter sina läkarstudier vid Uppsala universitet har han arbetat för kvinnors och barns
hälsa, till exempel i Tanzania och Uganda.
År 1993 var han med och startade den
svenska sektionen av Läkare utan gränser.
”Han har på så sätt konkret bidragit till
Uppsala universitets mål och visioner om
att bidra till en bättre värld”, står det i motiveringen. n

vid den nationella finalen i Stockholm 4
december.  
Juryn, bestående av vicerektor Margaretha Fahlgren, skådespelaren David Rangborg och Niklas Skeri, vetenskapsjournalist
vid Upsala Nya Tidning, motiverade sitt
beslut med att Stina Wretstrand med brinnande engagemang och personligt tilltal

Kalmar nation fick experthjälp

Hanna Bäckström och Ingela
Wahlberg lägger sista
handen vid fanan.
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Hösten 2012 startar en serie alumnföreläsningar i universitetshuset
– med intressanta föreläsare som berättar om ämnen de brinner
för. Först ut är justitiekansler Anna Skarhed och Lennart Koskinen,
tidigare biskop i Visby, som båda har en bakgrund som studenter
i Uppsala.

Stina Weststrand berättar om växtgruppen mosslumrar.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Fredsstudenter
till Uppsala

ställde upp med handledning och goda råd.
– Jag hjälpte till med att spänna upp fanan på en båge, välja material och överföra
mönstret från papper till tyg, berättar Ingela Wahlberg.
Fanan är 110x180 cm stor och pryds av
Kalmar nations sigill, en stilisering av Kalmar slott. För att hitta det bästa materialet
fick de vända sig utanför Sveriges gränser.
Fanan är gjord i siden från England och garnet är inhandlat i Turkiet. n

gjort oss mycket klokare.
Även publiken, som röstade med mentometerknappar, visade tydligt sin uppskattning för de nio deltagarna. Betygen var
genomgående höga och många uttryckte
önskemål om att evenemanget ska återkomma till Uppsala även nästa år. n
MAGNUS ALSNE

Körsång påverkar
SÅNG TILLSAMMANS har en lång tradi-

tion i vårt land. Den har funnits i kyrkan,
i sångföreningar och musikaliska sällskap, i
väckelse- och nykterhets- och arbetarrörelsens verksamhet och har fungerat som ett
medel för sammanhållning och framtidstro.
Det skriver Gunnel Fagius, forskningssamordnare vid Uppsala universitets Körcentrum och en av redaktörerna till boken
Körsång påverkar. Boken tar upp körsångens
betydelse för identiteten och gemenskapen.
Även ur medicinsk synvinkel är det bra att
sjunga i kör. Studier visar att graden av positiva
hormoner ökar i samband med sång, liksom
att sångträning tycks stärka samarbetet mellan lungor och hjärta. Bokens olika författare
tar också upp tidig musikträning hos barn och
forskning kring lärande och skapande. n
Ny bok
Körsång påverkar. Forskare berättar.
Red. Gunnel Fagius och Lena Ekman Frisk.
Wessmans 2011.
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Sista
ordet
FOTO: MYNKKABINETTET, UPPSALA UNIVERSITET

JOSEPH NORDGREN, PROFESSOR I MJUKRÖNTGENFYSIK:

Vilka upptäckter belönas med Nobelpris?
NOBELPRISET har en särställning bland

FOTO: TOMMY WESTBERG

fina priser i världen. Inte sällan hör man att
den eller den borde få Nobelpris för något
han eller hon gjort särskilt bra, eller att Nobelpriset får låna sin glans till någon annan
aktivitet.
Varför har då Nobelpriset fått en sådan
särställning? Visserligen är festiviteten och
den kungliga glansen påtaglig i samband
med prisutdelningen, och prissumman betydande, men åtminstone för de naturvetenskapliga och medicinska priserna är den
egentliga orsaken den starka kopplingen
mellan dessa områdens makalösa utveckling under ett sekel och Nobelprisbelönade
upptäckter. Detta samband skapar en stark
känsla av ansvar i priskommittéerna att fortsatt lyckas i urvalet. Det bidrar till att tiden
mellan upptäckt och pris ibland blir lång, i
någon mån för att bli säker på upptäcktens
betydelse, men kanske oftare för att bli säker på att rätt personer belönas. Prisarbetet
visar ibland att andra än allmänt ansedda
prispretendenter har gjort de avgörande

originalarbetena. Nobelpriset ges som belöning för en ursprunglig idé eller upptäckt
och normalt inte som belöning för en sammantaget stor livsgärning.
Det är intressant att notera att Alfred
Nobel angav något olika grund för priset i
fysik respektive kemi. För fysik gäller ”…
upptäckt eller uppfinning…” och för kemi
”…upptäckt eller förbättring…”. Skillnaden
avspeglar möjligen Nobels och samtidens
syn på dessa ämnen och deras roll, och skillnaden har genom åren lett till en hel del intressanta diskussioner i prisarbetet.
Detta för Sverige så betydelsefulla pris
kunde mycket väl ha hamnat utanför Sverige. Den utdragna och kniviga juridiska
processen kring Alfred Nobels testamente
slutade lyckligt för Sverige genom att man
till slut enades om att definitionen av bostadsort (Nobel bodde ju ofta i Frankrike
och Italien) skulle göras genom att utgå från
”var man stallar sina hästar”. Alfred Nobel
var ju vid sin död ägare till Björkborn i Karlskoga och hade där ett stall hästar. n
Fotnot: Joseph Nordgren var ledamot
av Nobelkommittén för fysik 2001–2009
och kommitténs ordförande 2008–2009.

… tiden mellan upptäckt
och pris ibland blir lång …
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