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Torgny T. Segerstedt
1908–1999

Torgny T. Segerstedt – ett hundraårsminne

Till universitetens uppgifter har kommit att höra den att vårda och även att
synliggöra de minnen av många olika slag som utgör varje civiliserat samhälles
identitetsskapande kulturarv. Till en del är dessa minnen sådana som håller
hela nationers gemensamma kultur samman och som därför också hyllas av en
bred offentlighet. Universiteten har emellertid härutöver ansvar för sina egna,
”inre”, minnen, som ofta är mindre uppmärksammade men som likväl – och
kanske just därför – är väl värda att hållas i ära och att föras fram i ljuset.
År 2008 har Uppsala universitet anledning att uppmärksamma och högtidlighålla ett hundraårsminne: den 11 augusti 1908 föddes Torgny Segerstedt.
Han avled nittio år gammal den 28 januari 1999.
Torgny Segerstedt var en framstående och under hela sitt långa liv aktiv och
vital vetenskapsman, vars redan från början breda och mångsidiga intresseoch kunskapsområden vidgades under hela hans liv. Han var ursprungligen filosof men kom att inmuta flera andra vetenskapliga domäner, som med dagens
terminologi närmast kan sammanfattas under ämnesbeteckningen idé- och
lärdomshistoria. Han blev framför allt en pionjär inom ett område, som vid
mitten av 1900-talet i kamp mot segt motstånd från många håll tillkämpade
sig en plats bland de erkända akademiska disciplinerna: sociologin. Under fyrtio år var han professor vid detta lärosäte.
Uppsala universitet har emellertid främst anledning att minnas Torgny Segerstedt som lärosätets kloke, plikttrogne, kraftfulle och orädde rektor under
en period av inte mindre än tjugutre år (1955–1978) – en period som för det
femhundraåriga universitetet medförde större förändringar än någon motsvarande epok sedan Gustav II Adolf och hans rådgivare under 1600-talets första
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årtionden lade grunden för universitetets fortsatta utveckling. Förändringarnas takt och omfattning illustreras kanske mest vältaligt av det förhållandet
att det under Segerstedts tjugutreåriga rektorat skrevs in flera nya studenter
vid Uppsala universitet än under lärosätets hela föregående existens.

Hem och uppväxt
Efter tidiga barnaår i Stockholm och Lund växte Torgny Segerstedt upp i Göteborg. Han var son till religionshistorikern och journalisten med samma namn
och dennes norskfödda hustru Augusta Synnestvedt. Fadern blev främst känd
som chefredaktör för Göteborgs Handels och Sjöfartstidning (GHT) under det
andra världskrigets år, då hans orädda och oböjliga hållning inför den nationalsocialistiska regimen i Tyskland gjorde honom kontroversiell i det ängsligt
neutrala Sverige men med tiden också allt mer respekterad. Det var ett intellektuellt levande hem, och i sin höga ålderdom talade Torgny den yngre med
tacksam tillgivenhet om den förmån som det varit att tidigt få möta betydande personligheter och ta del av intressanta samtal. Någon oproblematisk idyll
var det segerstedtska hemmet emellertid inte. En broder, som var ett par år
äldre än Torgny, rycktes bort i stelkramp när de båda var i tonåren. Den dominante fadern kan inte ha varit helt lätt att leva med. Hemmiljön men också
den bredare yttre omgivningen satte sin prägel på den känslige unge mannen.
Det har av andra och även av honom själv omvittnats, att en kritisk och i vissa
hänseenden radikal men samtidigt intelligensaristokratisk liberalism av vad
som ansetts bära en omisskännlig göteborgsk prägel, kom att följa honom genom livet. Det innebar inte att han skulle ha givit uttryck åt lokalpatriotism
eller romantiserande av hemstaden. Han föreföll snarast att höra till dem som
finner sig väl tillrätta där de har sin gärning och sitt hem: för hans del i Lund, i
Uppsala och på sommarstället utanför Säter i Dalarna.
Till Göteborg och till tidningsvärlden behöll den unge Torgny Segerstedt
emellertid levande förbindelser. Han fullgjorde åtskilliga reportageuppdrag i
GHT, och under en åttamånadersperiod år 1932 vikarierade han som chefredaktör för Morgon-Tidningen i Göteborg. Det var där han kom att möta sin blivande hustru, journalisten Marie Louise Karling; hennes signatur, Coco, blev
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det förnamn med vilket hon allmänt betecknades även i offentligheten. Båda
behöll goda journalisters outsläckliga behov av att hålla sig snabbt och mångsidigt informerade om världen. Ännu under sina sista dagar ville Torgny Segerstedt inte försumma nyhetssändningarna på den lilla trådlösa radioapparat
som han hade inom räckhåll på sjukrummet.

Akademiska studier i Lund. Etablering som forskare
Sina akademiska studier förlade Torgny Segerstedt till Lund, där han aktivt
deltog i det intellektuella studentlivet, som upplevde en blomstringstid under åren närmast före och efter 1930. Han vann många vänner, som skulle bli
betydande personligheter i den andra efterkrigstidens Sverige, och han medarbetade flitigt i studentkårens tidning Lundagård men bedrev samtidigt sina
studier med ovanlig snabbhet. En järnhård arbetsdisciplin, med morgonpass
som började vid 5-tiden på morgonen, kom att känneteckna hans livsföring
in i den sena ålderdomen; det förklarar till en del den samlade gärningens exceptionella omfattning. Fil.lic.-examen avlade han 1931, och redan 1934 disputerade han, tjugusex år gammal, för filosofie doktorsgraden med en värdeteoretisk avhandling om den engelske filosofen Francis Herbert Bradley, vars
främsta arbeten hade utkommit några årtionden tidigare. Avhandlingen gav
Segerstedt docentur i praktisk filosofi vid Lunds universitet, där han fortsatte
sin forskning med inriktning mot kunskaps- och värdeteoretiska problem och
med tyngdpunkt på engelsk och skotsk filosofi (The Problem of Knowledge in
Scottish Philosophy 1935; Moral Senseskolan och dess inflytande på svensk filosofi 1937). Han orienterade sig i sin forskning under senare delen av 1930-talet
alltmer mot den filosofiska värdelärans samhällsvetenskapliga aspekter ( Verklighet och värde, inledning till en socialpsykologisk värdeteori 1938; Frihet och
människovärde 1939; Demokratins problem samma år; Ordens makt 1944).
Det ligger i sakens natur att åtskilligt i den filosofiska diskussion som Segerstedt förde i de skrifter som här har nämnts numera måste anses föråldrat.
Diskussionens huvudströmmar har vid flera tillfällen sedan 1930- och 40-talen tagit en ny riktning och gått åt annat håll. Det gäller emellertid alls inte
generellt – träffande iakttagelser och klara tankegångar åldras inte – och det
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innebär heller inte att denna diskussion blivit ointresssant. ”Det för en nutida läsare intressanta materialet i Verklighet och värde”, säger Bo Anderson,
som var Segerstedts lärjunge vid sociologiska institutionen och sedermera
blev professor i sociologi vid Michigan State University och hedersdoktor vid
Uppsala universitet, ”gäller vår verklighetsbilds sociala natur och uppkomst.
Segerstedt besatt redan på trettiotalet en omfattande beläsenhet i socialpsykologi, sociologi och den sociologiskt orienterade språkforskningen, och han
kunde kombinera resonemangen i dessa litteraturer med traditionella filosofiska problem så, att han kom fram till djärva ansatser och frågeställningar” (citerat ur Universitet i utveckling, den festskrift som Uppsala universitet ägnade
Torgny Segerstedt vid hans avgång från rektorsämbetet 1978). I Ordens makt,
som framför allt är en studie i språkinlärningens förutsättningar, villkor och
förlopp, företräder Segerstedt i tämligen renodlad form en behavioristisk syn
på inlärningen. Det var en teoretisk utgångspunkt som redan på 1940-talet
på de flesta håll i Europa och Amerika övergivits och ersatts av nya, framför
allt strukturalistiska idéer, som emellertid tycks ha nått de svenska språkforskarna ovanligt sent. Trots att den teoretiska ramen kring den diskussion som
Segerstedt för i Ordens makt sålunda måste anses ha till stor del vittrat sönder
innehåller hans arbete talrika skarpsinniga och originella iakttagelser som visar att han självständigt hade skaffat sig en omfattande orientering i den aktuella litteraturen. Den ovan citerade professor Bo Anderson sammanfattar sin
bedömning av Verklighet och värde och Ordens makt med orden att Segerstedt
i dem ”utförligt och anteciperande behandlade problemställningar som man
utan vidare kan säga ha blivit mer och mer centrala, och även fruktbara inom
sociologin och socialpsykologin”.

Professor i praktisk filosofi i Uppsala
År 1938 utnämndes Segerstedt till professor i praktisk filosofi i Uppsala; det
var den hägerströmska lärostolen som han tillträdde. Flyttningen från det vid
denna tid av nationalsocialistiska strömningar starkt präglade Lund har av honom själv i samtal beskrivits som välkommen. Hans produktion från det sena
trettiotalet och det tidiga fyrtiotalet var visserligen i första hand bidrag till den
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vetenskapliga diskussionen inom de ämnen han behandlade och i den egenskapen präglade av objektivitet, men den ideologiska utgångspunkten var å andra
sidan otvetydig på de punkter där den kunde komma till uttryck. Han företrädde en klart human, frihetsförsvarande och i politiskt hänseende demokratisk uppfattning, som stod i skarp motsättning till de nazistiskt och fascistiskt
inspirerade eller i varje fall influerade tongångar som kom till uttryck på flera
håll även inom universitetsvärlden.
Den samhällsvetenskapliga inriktningen kom att alltmer påtagligt dominera i Segerstedts vetenskapliga författarskap under 1940-talet. Han hyste
uppfattningen att samhällsvetenskaperna i väsentliga hänseenden utgjorde
ett eget kunskaps- och forskningsområde, vars metoder och resultat måste bedömas med måttstockar som till en del var av annat slag än de som gällde för
den traditionella humanistiska forskningen. Den uppfattningen fick honom
med tiden att engagera sig för inrättandet av särskilda samhällsvetenskapliga
fakulteter vid universiteten. Sådana tillkom också genom Kungl. proposition
nr 50 år 1964 på förslag av 1955 års universitetsutredning, där Segerstedt var
ledamot och under åren 1957–1963 ordförande.

Professor i sociologi
Den egna vetenskapliga inriktningen mot samhälleliga problem ledde slutligen
till att Segerstedt år 1947 lämnade sin professur i praktisk filosofi och tillträdde
en nyinrättad lärostol i det likaledes nya ämnet sociologi. Det var inte fråga om
någon brytning eller något uppbrott. Segerstedts efterträdare i Svenska Akademien, professor Bo Ralph, säger i sitt inträdestal i akademien med en träffande
formulering att ”det mesta i Segerstedts forskningsinsats, liksom i hans livsföring, vilar på ett fundament av socialt medvetande. Det kan därför vara svårt
att dra upp en rågång mellan hans ʼrentʼ sociologiska forskning och ʼdet andraʼ.
I väsentliga avseenden möter man Torgny Segerstedt som sociolog redan innan
han formellt blir sådan, och han förblir filosof. Hans grundsyn är även översättbar till en kulturell helhetssyn.” Det sociala medvetandet – viljan att förena
vetenskaplig kunskap med konkret samhällelig verksamhet – kom till uttryck
även genom insatser utanför det akademiska arbetsfältet. Åren 1947–1955 var

11

Torgny Segerstedt ordförande i Folkuniversitetets styrelse och under många
år (1956–1970) innehade han ordförandeposten i livförsäkringsbolagen Trygg
och Fylgia. Förtroendeuppdrag inom försäkringsbranschen men också inom
bankvärlden och pressen behöll han till sin avgång från rektoratet 1978.
En rad betydelsefulla forskningsinitiativ och skrifter var resultatet av den
successiva omorienteringen mot sociologin: främst Social Control 1948; Människan i industrisamhället (tillsammans med Agne Lundquist) 1957; Utbildning
och samhälle också 1957. Centrala frågeställningar i Segerstedts arbeten från
dessa år är framför allt hur sociala gruppers normsystem uppkommer och förhåller sig till varandra. Han analyserar bland annat ingående förhållandet mellan överordnade ramnormer och sådana normsystem (”partikulära normer”)
som fungerar i delgrupper inom större gemenskaper. Människan i industrisamhället är starkt präglad av samtida amerikansk, kvantitativt arbetande sociologi. Ämne för undersökningen är inställningar i olika hänseenden hos personal
vid företag i Huskvarna och Katrineholm, och metoden finner sin tillämpning
i form av statistisk bearbetning av talrika intervjuer. Denna metod var otvivelaktigt ny och intresseväckande när den introducerades i Sverige, men den
innebar betydande begränsningar; mer djupgående kvalitativa analyser fann
inte plats inom undersökningarna, som därmed måste anses ha åldrats snabbare än Segerstedts övriga arbeten.

Forsknings- och universitetspolitiker
Torgny Segerstedts möjligheter att fullfölja sin gärning som aktiv forskare och
lärare i sociologi begränsades redan tidigt av betydelsefulla och i hög grad tidsoch arbetskrävande lednings- och utredningsuppgifter inom och utom universitetet. Att hans insatser inom den vetenskap han valt att odla inte fick större
omfattning än som nu blev fallet innebar emellertid inte att de många uppdragen kom honom att upphöra med vetenskaplig verksamhet. I själva verket
förblev han under hela sitt liv forskare; att tyngdpunkten för denna verksamhet kom att förskjutas mot nya områden, som stod i omedelbart samband med
hans gärning som universitetspolitiker, universitetsledare och slutligen aktiv
ledamot av Svenska Akademien, innebar inte att de teoretiska och metodis-
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ka lärdomarna från filosofi- och sociologiåren skulle ha varit förspillda. Det är
tvärtom uppenbart att de kom till användning också på de nya arbetsfälten.
Karakteristiken ”kulturell helhetssyn”, som nyss citerats, synes vara en välvald sammanfattande beskrivning av ett genomgående och sammanhållande
stråk i denna mångskiftande intellektuella insats. ”Social förankring” – även i
skrifter dominerade av filosofisk analys eller historisk tolkning – är en annan
karakteristik som synes giltig för Segerstedts hela verksamhet.
Det mest betydelsefulla forskningspolitiska uppdrag som Torgny Segerstedt kom att fullgöra var otvivelaktigt ordförandeskapet (1957–1963) i 1955
års universitetsutredning, vars förslag innebar väsentliga förändringar i det
svenska högre utbildningsväsendet. Det är inte möjligt att här ens antyda vare
sig de frågor som utredningen enligt sina direktiv hade att ta ställning till eller
de många förändringar som blev resultatet av dess arbete. Uppgiften var att
dra upp riktlinjer för det svenska högre utbildningsväsendets utveckling under 1960-talet, varvid en huvudfråga tidigt visade sig vara hur det explosivt
växande studentantalet skulle kunna ges en kvalitativt fullvärdig utbildning
inom existerande institutionella ramar och hur universitetens och högskolornas dubbla – och då aldrig ifrågasatta – uppgift att bedriva forskning och
meddela undervisning på forskningens grundval skulle kunna lösas utan att
dessa ramar sprängdes.
Av de många konkreta resultaten av universitetsutredningens arbete (fullföljt av dess efterträdare, 1963 års universitets- och högskolekommitté) måste
tre nämnas även i en mycket kortfattad översikt över Torgny Segerstedts gärning. Ett av dessa var införandet av den s.k. automatiken: lärosätena tillfördes
i princip utan begränsning medel enligt vissa beräkningsgrunder på grundval
av antalet studenter, som växte lavinartat. Automatiksystemet var kanske det
tydligaste uttrycket för den framtidsoptimism som kännetecknade universitetsutredningens direktiv; det skulle snart visa sig ohållbart. För de lokala
universitetsledningarna innebar den oreglerade tillströmningen av studenter
tidvis problem som kan betecknas som dramatiska; anskaffandet av lokaler
för undervisning liksom bostäder för studenter ställde de ansvarigas kraft,
fantasi och även deras förmåga att samverka med det omgivande samhället på
mycket svåra prov.
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Ett annat resultat av universitetsutredningens arbete, konkretiserat av universitets- och högskolekommittén, var tillkomsten av universitetsfilialer i Örebro, Karlstad, Linköping och Växjö. Av dessa kom Örebro att utgöra filial till
Uppsala universitet i tio år (1967–1977), innan utbildningsanstalten förvandlades till självständig högskola, och som Uppsala universitets rektor var Segerstedt därmed också högste chef för den livaktiga och växande verksamheten
i Örebro – ett högst betydelsefullt tillägg till en redan tung arbetsbörda. Det
blev under de tio åren många besök i Örebro och många överläggningar om
filialens utveckling.
Det tredje utredningsresultat som måste beröras här var tillkomsten av en
ny lärarkategori vid universitet och högskolor, de permanenta universitetslektoraten, vilkas innehavare i första hand skulle ägna sig åt undervisning (de
ålades ursprungligen en undervisningsskyldighet av 12 timmar i veckan, att
jämföras med professorernas 4 timmar). Få förändringar av det högre utbildningsväsendet i Sverige har väckt så intensiv, långvarig och tidvis hätsk debatt
som skapandet av dessa undervisningstjänster. Det kan inte förnekas att tillkomsten av dessa tjänster skapade två skilda akademiska karriärer, den ena,
traditionella, med den vetenskapliga förtjänsten som helt dominerande befordringsgrund, den andra med tyngdpunkten på pedagogisk meritering. Skillnader i villkor och status visade sig snart skapa ett brett och djupt dike mellan
de båda grupperna på vissa områden. Systemet blev också från början föremål för häftig kritik. När de svenska universiteten och högskolorna nåddes av
det sena 1960-talets och det tidiga 1970-talets radikala rörelser och nya krav
inom studentvärlden och samtidigt av de fackliga organisationernas anspråk
på medbestämmande – vilket ledde till omfattande förändringar i styrelseformerna – skulle tudelningen av lärartjänsterna visa sig kunna leda till ibland
elakartade motsättningar och konflikter. Segerstedt, som understött de förslag
som ledde till den nya tjänsteorganisationen, kom som universitetsrektor att se
dessa svårigheter på nära håll, och han fick också bära sin del av kritiken. I enskilda samtal kunde man förstå att detta var något som plågade honom mycket.
Samtidigt försvarade han de valda lösningarna; de framstod för honom som de
enda möjliga. År 2008 – nära ett halvt århundrade efter förändringarnas genomförande – kan det konstateras att det system som infördes i Sverige trots
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sina nackdelar och svagheter dock var ett i handling omsatt försök att finna en
rationell lösning på ett problem – massuniversitetets behov av alltmer tidskrävande och skolmässig undervisning åt allt större studentskaror – inför vilket
de flesta utbildningspolitiker och universitet på den europeiska kontinenten
stod så gott som fullständigt handfallna under årtionden.
Bland Torgny Segerstedts insatser utanför det egna universitetet bör hans
deltagande i kommittén för nya utbildningsvägar (1960), universitetspedagogiska utredningen (1965) och 1972 års forskningsrådsutredning nämnas. Hans
engagemang i den forskningsrådsorganisation som växte fram under åren närmast efter det andra världskriget kom att bli både omfattande och arbetskrävande. Redan 1947 kom han som företrädare för ämnesområdet sociologi och
praktisk filosofi att ingå i det samhällsvetenskapliga forskningsråd som inrättades genom beslut av 1947 års riksdag. Till detta råd kom han sedan att höra
– med undantag för ett par kortare perioder – under nära 30 år. Han var rådets ordförande från 1959 till 1977, då rådet på grundval av förslag från 1972
års forskningsrådsutredning uppgick i ett förenat humanistiskt-samhällsvetenskapligt forskningsråd. På samma sätt som universiteten genomgick forskningsrådsorganisationen under denna tid en kvantitativ utveckling som enklast
illustreras av uppgiften att rådet under sina första år delade ut 300 000 kronor
i forskningsanslag, medan motsvarande belopp under Torgny Segerstedts sista
ordförandeår var drygt 18 miljoner kronor. Forskningsråden skapade möjlighet
att snabbt lämna stöd åt nya och framväxande forskningsområden. En form
för sådant stöd var inrättandet av tidsbegränsade forskartjänster för särskilt
framstående yngre vetenskapsidkare. Uppgiften att bevaka högskolevärlden
– inom och utom landet – för att tidigt kunna identifiera lovande verksamheter och personligheter krävde ett levande intresse för breda vetenskapliga fält,
och det är omvittnat att Segerstedt energiskt ryktade det värvet.
Ett annat nybildat forskningsfinansierande organ, där Torgny Segerstedt
kom att tillhöra den pionjärgeneration som ledde svensk samhällsvetenskap in
i efterkrigstidens explosiva utveckling, var Riksbankens jubileumsfond, som
tillkom i anledning av Sveriges riksbanks 300-årsjubileum 1962. Fonden tillfördes mycket betydande ekonomiska resurser för stödjande av vetenskaplig
forskning med anknytning till Sverige. Fonden fick en styrelse bestående av
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vetenskapsmän och riksdagsledamöter. Segerstedt utsågs 1965 av riksdagen
till styrelsens ordförande och kvarstannade på den posten till 1974. Det har
från många håll sagts att han med både diplomatisk takt och initiativrikedom
ledde denna nya och ovanliga styrelse och fann framtidsdugliga verksamhetsformer för stiftelsen.
Ytterligare två exempel må ges på mångsidigheten i Torgny Segerstedts gärning utanför det dagliga rektorsarbetet och på hans beredvillighet att ställa sin
kraft till förfogande för uppgifter som han trodde på. År 1960 förlorade det
då endast sex år gamla Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala – en akademi
som bildats för att sammanföra främst yngre forskare vid Uppsala universitet
och den dåvarande Lantbrukshögskolan till vetenskapligt tankeutbyte – genom oväntade dödsfall både sin preses och sin sekreterare. Akademien vädjade
till Segerstedt att träda in som preses. Han accepterade utan lång betänketid
och innehade ämbetet i 18 år, under vilka han starkt bidrog till samfundets
utveckling till ett levande diskussionsforum med en egen profil i det akademiska landskapet. En liknande episod: Norrlands nation vid Uppsala universitet – lärosätets största – stod på hösten 1967 utan inspektor. Enligt stadgarna, som då ännu var fastställda av universitetets konsistorium, inträdde lärosätets rektor i denna situation som proinspektor. Segerstedt vägrade att låta
sig väljas till inspektor men fullgjorde under fem år allt som hörde till detta
inte helt arbetsfria uppdrag. Därefter föll han till föga för studenternas övertalning och valdes till inspektor; han stannade på posten i sju år, till sin avgång
från rektoratet 1978.

Uppsala universitets rektor
Den krets som år 1955 med stor majoritet valde den fyrtiosjuårige Torgny
Segerstedt – då sedan åtta år den filosofiska fakultetens dekanus – till Uppsala universitets rektor var den s.k. akademiska församlingen; den bestod av
universitetets professorer jämte överbibliotekarien. Valperioden hade genom
1964 års universitetsstadga förlängts från tre till fyra år. Det kan erinras om att
rektoratet under större delen av lärosätets historia utan något val gått på tur
bland samtliga ordinarie professorer, var och en under en termin, från 1840 två
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terminer; turordningen bestämdes av fullmaktsåldern. Först 1876 hade val av
rektor bland de ordinarie professorerna införts. Före Segerstedt hade tretton
valda rektorer lett Uppsala universitet, bland dem filosofen Carl Yngve Sahlin, som innehade ämbetet i tretton år (1876–1889) och Henrik Schück, som
likaledes var rektor i tretton år (1905–1918). Segerstedt omvaldes till ämbetet inte mindre än sex gånger. Det sista valet företogs år 1974 av en enhällig
elektorsförsamling, som vid det tillfället hade en ny sammansättning: den bestod av 20 lärare, 20 företrädare för övriga anställda (representanter för de vid
universitetet verksamma löntagarorganisationerna) och 20 studenter. Detta
sista val var märkligt också såtillvida att regeringen efter en uppvaktning från
universitetet medgav att valet fick avse en full fyraårsperiod trots att Torgny Segerstedt skulle uppnå pensionsåldern och därmed enligt gällande regler
avgå med utgången av första halvåret 1976. En följd av denna ovanliga dispens
var att Segerstedt kunde leda sitt universitet genom det i många hänseenden
glansfulla men också ansträngande 500-årsjubileet 1977 och att han lämnade
ämbetet knappa sex veckor före sin sjuttioårsdag. I förberedelserna för detta
jubileum (ingående skildrat av litteraturvetaren och chefstjänstemannen vid
universitetsförvaltningen Thaly Nilsson i boken Fest för tankens frihet 1994)
och i dess genomförande tog Segerstedt mycket aktiv del, inte på grund av någon förkärlek för fest och pompa utan därför att han såg det som en unik möjlighet att dra uppmärksamheten till universitetets intellektuella rikedom, dess
internationella kontakter och dess betydelse för samhället.
Under det tjugutreåriga rektoratet hann den likaledes genom val tillsatta
tjänsten som rektors ställföreträdare – prorektor – nybesättas inte mindre än
fem gånger. Ytterligare en notis, som placerar in den segerstedtska eran i den
akademiska och upsaliensiska mikrokosmens speciella perspektiv: under denna era verkade sju ecklesiastikministrar, som ämbetstiteln då ännu löd, och
fem kanslerer för rikets universitet. Fyra nya landshövdingar och fyra nya ärkebiskopar hann tillträda sina ämbeten i Uppsala Segerstedt imperante.
Ett universitets främsta tillgång är utan varje tvivel de människor som verkar där: studenter, lärare och andra anställda. Vårterminen 1955, då Torgny
Segerstedt valdes till rektor, var knappt 5 000 studenter aktivt studerande
vid Uppsala universitet. Vid ämbetsperiodens slut 1978 var antalet inskrivna
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studenter omkring 16 000. Den dryga tredubbling som dessa nakna siffror
betecknar skedde emellertid inte i jämn takt. Ökningen var mest kännbar i
början, då universitetet hade de största svårigheterna att möta den på alla de
områden där den gjorde sig gällande. Tydligast framträder vad man vågar kalla
den kvantitativa explosionens dramatik i utvecklingen av antalet nyinskrivna: höstterminen 1957 var de 930, sex år senare nära 2 000, ytterligare sex år
senare nära 4 000. År 1968 räknade man med 24 000 inskrivna studenter, låt
vara att siffran med säkerhet omfattade ett ganska stort antal skeninskrivna.
Under 1970-talets första år inträdde en kännbar minskning, som i sin tur vållade svårigheter i en så stor och trögrörlig organisation som ett universitet.
Lärarkårens utveckling svarade visserligen inte tillnärmelsevis mot studenternas, men även här skedde en mycket stark utveckling främst under
1950-talets sista och 1960-talets första år. När Segerstedt tillträdde rektoratet 1955, utgjordes de fasta lärartjänsterna i allt väsentligt av 91 professorer
och 19 laboratorer; härtill kom ett antal tidsbegränsade docenttjänster med
mycket begränsad tjänstgöringsskyldighet i undervisningen. De nya universitetslektorstjänsterna förändrade snabbt bilden. I ett anförande 1959 kunde
Segerstedt konstatera att universitetet aldrig någonsin tidigare under ett enda
läsår tillförts så många lärartjänster: ett hundratal enbart inom den filosofiska
fakulteten, och härtill kom ett sjuttiotal nya assistent- och amanuenstjänster.
En avsevärd expansion ägde sålunda rum; i betydande omfattning byggde den
på idéer och förslag som tillkommit i utredningar och diskussioner där Torgny
Segerstedt spelat en viktig och ibland avgörande roll. Det är inte möjligt att här
närmare beskriva utvecklingen i fråga om lärartjänster under det segerstedtska
rektoratet. Det måste emellertid konstateras att undervisningsresursernas utveckling i Uppsala liksom annorstädes trots universitetens ansträngningar och
vädjanden till de politiska instanserna kom att präglas av eftersläpning i förhållande till studentantalet och att denna eftersläpning fick allt mer kännbara
verkningar även på de resurser som stod till förfogande för forskning.
Universitetets centrala förvaltning växte liksom alla andra verksamhetsgrenar under den segerstedtska eran; de förändringar i styrelse- och verksamhetsformer som genomfördes under 1960-talet skapade stora behov av kompetent administrativ personal. År 1964 ställdes centralförvaltningen under en
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chef med tjänstebeteckningen universitetsråd. Rektor kom att tillsammans
med denne utgöra universitetets kollektiva chefsmyndighet, ”rektorsämbetet”,
inom vilket rektors mening dock var utslagsgivande. Det vittnar om Torgny
Segerstedts diplomatiska förmåga att denna nya konstruktion fungerade utan
konflikter. Förvaltningen, som vid 1950-talets mitt hade utgjorts av en handfull heltidsanställda, växte snabbt under hela perioden, och när Torgny Segerstedt lämnade sitt rektorat, upptog förvaltningens lokaler största delen av det
ståtliga jugendpalats från tidigt 1900-tal – ”Skandalhuset”, universitetshusets
närmaste granne vid Sankt Olofsgatan – som fått sitt namn i student- och folkmun emedan det var högre än universitetshuset.
Ett levande universitet består av människor i samspel under former som visserligen är föränderliga men likväl har vissa fasta grundstrukturer. Som i alla
samhällen förändras formerna i olika takt vid olika tider. Det faller utanför ramen för denna minnesteckning att beskriva eller ens skissartat erinra om 1960och 1970-talens talrika och genomgripande förändringar i fråga om universitetets organisation, de beslutande organens sammansättning och uppgifter, de
olika gruppernas relationer, samspel och konflikter. Redan nämnandet av årtalet ”1968” leder tankarna i många riktningar. Här må vara nog att säga att när
krav på medbestämmande och nya arbetsformer framfördes både från fackliga
organisationer och – tidvis högljutt och med våldsam kraft – från aktiva studentgrupper, Torgny Segerstedts klart öppna och reformvänliga inställning men
också hans orädda och fasta vakthållning kring de idéer och ideal som han ansåg
väsentliga för ett fritt universitet, utgjorde en ovärderlig tillgång för Uppsala
universitet. Lärosätet besparades åtskilligt av de vedermödor som på andra håll
under lång tid försvårade eller förlamade den akademiska verksamheten.
Det växande universitetet stod inför lika snabbt växande lokalbehov. Beslut i byggnadsfrågorna fattades vid denna tid av Kungl. Byggnadsstyrelsen, en
central myndighet som det gällde att övertyga. Det tog tid, och i början av expansionsperioden tvangs man för att överhuvudtaget ge föreläsningar och seminarieövningar tak över huvudet till nödlösningar som kunde te sig dramatiska. Ett segt långsiktigt arbete, där Torgny Segerstedt både som utredningsman och som rektor gjorde betydande insatser, ledde emellertid till omfattande renoveringar av befintliga lokaler och till så spektakulära nya byggnader
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som Biomedicinskt centrum (BMC) och Humanistiskt-samhällsvetenskapligt
centrum (HSC; numera Economicum); de invigdes båda under jubileumsåret
1977. Det först snabbt växande och senare oväntat sjunkande studentantalet
gjorde planering och uppförande av studentbostäder till ett vanskligt företag.
Mycket gjordes av nationerna och deras bostadsstiftelser liksom av Stiftelsen
Studentstaden. Universitetet lämnade emellertid under Segerstedts ledning
direkta och konkreta bidrag till frågornas lösning både genom markbyten med
Uppsala kommun och – när nöden var som störst – genom att med Arbetsmarknadsstyrelsens hjälp uppföra tillfälliga studentbaracker vid Villavägen,
där nu Sveriges geologiska undersökning har sina lokaler.
Om Torgny Segerstedt före sin rektorstid och under de första åren i universitetsledande ställning uppfattades som en framstegets och den nya tidens
man, av den regerande socialdemokratin betrodd med reformsyftande utrednings- och ledningsuppdrag, framstår han under de senare rektorsåren som
en allt skarpare kritiker av många bland de förslag som framkom från politiskt
styrande håll och av de förändringar i universitetens verksamhet som förbereddes eller genomfördes. I boken Hotet mot den högre utbildningen (1974) och
i talrika artiklar och föredrag varnar han för allt som kunde leda till skilsmässa mellan forskning och utbildning, och även om han motvilligt accepterade
principen att utbildningen bör vara yrkesanknuten eller yrkesförberedande,
ville han inte uppge kravet att den skall innebära sådana insikter i vetenskaplig
metod att den yrkesverksamme kan tillgodogöra sig ny kunskap. Mot slutet av
sin aktiva tid kunde Segerstedt inte utan fog betraktas som en motståndsman –
som den obestridde ledaren för universitetsvärldens försvar mot idéer och lösningar som enligt hans mening hotade själva dess livsnerv och äventyrade dess
existensberättigande. Från motståndarhåll betecknades han under 1970-talet
ofta som behäftad med den i sådana sammanhang värsta av tänkbara egenskaper: som konservativ. En granskning av Torgny Segerstedts ställningstaganden
under åren ger inte fog för slutsatsen att han skulle ha ändrat uppfattning i de
principiella forsknings- och utbildningspolitiska frågorna. Han stred konsekvent – orädd och inte sällan med hårda nävar – för forskningens frihet och
för universitetens uppgift att meddela en undervisning som byggde på denna forskning. De hyllningar från många olika håll som kom Segerstedt till del
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under hans sista rektorsår – inte minst från studenterna – tyder på att denna
hållning åtnjöt bred respekt.
Här gives inte utrymme för en skildring av Torgny Segerstedts stora insatser
för universitetets inre verksamhet. Dock bör hans intresse för undervisningens
internationalisering nämnas. Exempel är det så kallade California-programmet, med utbyte av studenter från California State University, och avtalet med
det Jagiellonska universitetet i Kraków om utbyte av lärare och studenter.
Även det aktiva stöd han gav universitetets u-landsinriktade undervisningsinsatser, som stöddes av svenska biståndsorgan, förtjänar att bringas i erinran: de
internationella fysik- och kemiseminarierna, Kenya Science Teachers´ College
liksom Segerstedts ordförandeskap i det till Uppsala år 1961 förlagda Nordiska
Afrikainstitutet. I detta sammanhang bör också nämnas hans mycket betydande insatser som styrelsemedlem i Dag Hammarskjöldfonden, som på hans
initiativ likaledes förlades till Uppsala.

Universitetshistoriker
Det är främst mot bakgrund av de senare rektorsårens debatt som man har att
se det universitetshistoriska författarskap som Torgny Segerstedt ägnade sig
åt under 1970-talet: Den akademiska friheten under frihetstiden (1971), Akademisk frihet under den gustavianska tiden (1974), Den akademiska friheten 1809–
1834 (1977). Dessa verk är lärda, informationsrika och uppenbarligen skrivna
med den svenska samtiden inför ögonen. ”Att Segerstedt, inte bara som universitetshistorisk författare, har en stor del av sitt hjärta hos Geijer, Grubbe och
deras kolleger,” säger akademikollegan Sten Lindroth i den här ovan nämnda
festskriften Universitet i utveckling från 1978, ”är den lärdom man hämtar ur
hans tre böcker; det finns en kunskap, som är till för sin egen skull.”

En av de aderton
Efter de intensivt aktiva rektorsåren beskärdes Torgny Segerstedt lika många
år, också de aktiva, låt vara i mindre utsatta positioner, som ledamot av Svenska Akademien, där han tog sitt inträde vid sextiosju års ålder som efterträdare
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till en vän från Lundaåren, historikern Ingvar Andersson. Akademiarbetet beredde honom uppenbarligen stor tillfredsställelse. I samband med akademiens
tvåhundraårsjubileum 1986 författade han tre mäktiga volymer av närmast
idéhistoriskt innehåll: Svenska Akademien i sin samtid (del I och II 1986, del
III 1992). Det är påtagligt att den gamle filosofen livas av viljan att finna sammanhängande intellektuella strömningar och mönster i de många stundom
mer färgstarka än stringenta debatter och argument som han stötte på under
sitt ingående studium av akademiledamöternas verksamhet och omvärldens
uppfattning om den vittra församlingen vid olika tider.
Särskilt skall här omnämnas en bok, som Segerstedt skrev i Svenska Akademiens serie av biografier: Nils von Rosenstein (1981) med undertiteln Samhällets människa. Det är i sig ett betydande arbete, men det förtjänar att uppmärksammas i detta sammanhang emedan denna levnadsteckning tydligare
än andra verk av den om sig själv förtegne Torgny Segerstedt ger en nyckel
till hans personlighet. Gustavianen Rosenstein (1752–1824), Svenska akademiens förste ständige sekreterare, kanslerssekreterare för Uppsala universitet
och inflytelserik ämbetsman inom utbildningsväsendet, stod uppenbarligen
med sin liberalism, sin rationalism och sin tro på upplysningens välsignelser
Torgny Segerstedts hjärta nära. Biografin kan betecknas som ett vänporträtt,
och den har otvivelaktigt drag av ofrivilligt självporträtt. Orden ”samhällets
människa” är hämtade ur ett brev från Carl Gustaf af Leopold till Rosenstein;
de avses karakterisera brevets mottagare till skillnad från Rousseau, ”naturens
människa”.

Slutord
Torgny Segerstedt var en rikt begåvad och även en rikt sammansatt natur. Det
var inte lätt att komma honom verkligt nära. Den chosefria vänligheten och
frånvaron av later uteslöt inte en stor naturlig värdighet och en viss distans,
som det låg nära att tolka som uttryck för blyghet, för ett behov av att för sig
själv bevara en stark och djup känslighet. Han var inte en man som tog sig själv
högtidligt, och därför kunde han ibland underskatta den stora tyngden och
verkan när han fällde ett kritiskt eller ironiskt omdöme. Han var inte, och ef-
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tersträvade heller inte att vara, formellt briljant, men med åren kom han att
i de kretsar där han trivdes utveckla en stor och underfundig kvickhet. I offentliga sammanhang var kraft och klarhet de egenskaper han skattade högst
och eftersträvade för egen del.
Otvivelaktigt kan Torgny Segerstedt betecknas som en upplysningsman.
Han trodde på förnuftet, inte blint men kärleksfullt. Man vågar säga att han
älskade det; ”rationalitet” var ett av de begrepp han satte högst. Hans intellektuella personlighet präglades av en sällsynt harmonisk förening av kraftfull
vitalitet, outtröttlig nyfikenhet, en lika outtröttlig flit och en osviklig plikttrohet. Till prägeln av upplysningsman bidrog också hans ständigt vakna sociala
medvetande. Han var verkligen en ”samhällets människa”.
Uppsala universitet minns Torgny Segerstedt med vördnad, tacksamhet
och tillgivenhet.

Martin H:son Holmdahl
Uppsala universitets rektor
1978–1989

Stig Strömholm
Uppsala universitets rektor
1989–1997
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Rektors inbjudan

Höstterminen 2008 installeras 54 nya professorer vid Uppsala universitet. Enligt beslut 2002 installeras alla professorer vid ett tillfälle under året.
Flertalet installandi håller sina föreläsningar under den föregående veckan
enligt särskilt program. Vid installationen fredagen den 14 november hålls, sedan de nya professorerna presenterats fakultetsvis, föreläsningar i följande
ordning:
Professorn i praktisk filosofi, Folke Tersman
Föreläsning: Hundra år av värdenihilism.
Professorn i neurokirurgi, Per Enblad
Föreläsning: Skallskador och neurokirurgi från stenåldern till nutiden – och
i framtiden.
Professorn i biologi, Elena Jazin
Föreläsning: Beteendets symfoni – ett samspel mellan genernas noter och omgivningens instrument.
I anslutning till installationsakten utdelas Pedagogiska priset för år 2008.
Universitetet hälsar de nya professorerna varmt välkomna och önskar dem
tillfredsställelse och framgång i deras kommande verksamhet som forskare
och lärare.
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Alla vetenskapens idkare, vårdare, gynnare och vänner inbjuds till installationsakten. Den äger rum i universitetets aula och börjar kl 15.15. OBS tiden.
Platserna intas senast kl 15.00. (Klädseln är valfri.) För dem som önskar delta
i processionen sker samling i trapphallens övre galleri t.h. kl 14.50. (Klädseln
är därvid för herrar frack med svart väst och vit rosett, ev dekorationer, för
damer lång klänning.) Obs att deltagande i processionen begränsas till universitetets inbjudna gäster, emeriti, fakulteternas lärare och tjänstemän samt de
i aktens genomförande engagerade. Installationsakten beräknas ta drygt två
timmar i anspråk.
Till installationsakten får jag härmed på universitetets vägnar särskilt inbjuda: statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet Jan Björklund, lands
hövdingen i Uppsala län Anders Björck, ärkebiskopen Anders Wejryd, universitetskanslern, professor Anders Flodström, tillika generaldirektör för högskoleverket, rektorn för Sveriges lantbruksuniversitet, professor Lisa Sennerby
Forsse, förutvarande innehavare av ämbetena som utbildningsminister, lands
hövding i Uppsala län, ärkebiskop samt universitetskansler, universitetets
förutvarande rektorer, professorerna Martin H:son Holmdahl, Stig Strömholm
och Bo Sundqvist samt cheferna och företrädarna för de myndigheter, förband,
styrelser och organ med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter.
Vidare inbjuds till akten forna och nuvarande lärare och tjänstemän vid berörda fakulteter/sektioner. Personliga inbjudningskort kommer inte att utsändas.
Uppsala i september 2008
Anders Hallberg
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Program

Tid:

Fredagen den 14 november kl. 15.15.
Platserna i aulan skall ha intagits senast en kvart tidigare.

Lokal:

Aulan, Universitetshuset.

Installator:

Rector magnificus, professor Anders Hallberg.

Musik:

Vid installationen spelar Kungliga Akademiska kapellet under
ledning av director musices, professor Stefan Karpe.

Processionsordning
Avd. 3–6 tar vid uppställningen plats i och ovanför vänster trappa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studenternas övermarskalk
Studenternas fanborg
Ordförandena vid studentkårerna och Curator curatorum m. fl.
Installationens övermarskalk och två bitr. övermarskalkar
Dekanerna för berörda fakulteter
Installandi och pristagare

Avd. 7–21 tar vid uppställningen plats i galleriet ovanför höger trappa.
7. Pedellen
8. De två cursorerna
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9. Rektor, prorektor och honoratiores
10. Två bitr. övermarskalkar
11. Övriga inbjudna gäster
12. Professores emeriti
13. Teologiska fakultetens lärare
14. Juridiska fakultetens lärare
15. Medicinska fakultetens lärare
16. Farmaceutiska fakultetens lärare
17. Historisk-filosofiska fakultetens lärare
18. Språkvetenskapliga fakultetens lärare
19. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare
20. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare
21. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare
22. Ceremonimästaren

Vidare deltar funktionärer och ett antal studentmarskalkar.
Uttåget ur aulan äger rum på sätt som anges i särskild agenda till medverkande.

Installationsarrangemang
Ceremonimästare Per Ström, installationsövermarskalk Kay Svensson, bitr.
övermarskalkar Johan Edman, Karin Hogström, Gabriella Jönsson och Johan
Sjöberg. Studenternas övermarskalk Niklas Elovsson, pedell Sten Andersson,
cursorer Göran Karlsson och Tommy Agerson, pressansvarig Anneli Waara,
ansvarig för universitetshuset Manuel Alfaro, administration Inger Sandberg
och Eva Holmgren.
Stora domkyrkoklockan ringer kl. 8.00 installationsdagen.
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Thomas Bull
Konstitutionell rätt

Anställdes den 24 juni 2008 att från och med den 1 juli samma år vara professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.
Thomas Bull är född den 20 juni 1965 i Karlstad, Värmland.
Jur. dr 1997, docent i offentlig rätt år 2000, universitetslektor i rättsvetenskap
1997–2001, lektor i konstitutionell rätt 2001, allt vid Uppsala universitet.
Gift med Soile Kiminki Bull. Barn: Alexander (f. 1992) och Victoria
(f. 1994)
Min forskning kan huvudsakligen delas in i fyra olika delområden. Dessa är frioch rättigheter, förvaltningsrättsliga frågor, konstitutionell rätt i europarättslig
kontext samt övrig konstitutionell rätt, såsom frågor om relationen mellan riksdag och regering. Jag har särskilt intresserat mig för yttrandefrihetsfrågor, såväl
i min doktorsavhandling som i senare forskning. Yttrandefrihetens innehåll och
gränser är en ständigt föränderlig materia som ytterst säger något om det samhälle som vi faktiskt lever i och det som vi vill leva i. Ämnet är därför fascinerande och ständigt aktuellt. Jämförelser med andra länder och de modeller som
där använts för att lösa samma grundläggande problem har varit ett stående inslag i denna forskning.
Ett andra huvudintresse har varit att studera förvaltningen, såsom den praktiska utövare av offentlig makt som denna är i det moderna samhället. Tjänstemännens roll, den rättsliga regleringens betydelse och frågor om samhällsstyrning i stort har här dominerat mitt forskningsintresse. Detta anknyter
till problem som behandlats sedan Platons Staten. Den juridiska forskningen
i Sverige har under stora delar av 1900-talet överlåtit dessa frågor till andra
samhällsvetenskaper, och jag har haft en ambition att åter göra dessa områden
till juridiska forskningsfält, ofta i samarbete med forskare från andra discipliner. Bland pågående projekt kan nämnas studier av det svenska systemet för
ansvarsutkrävande av offentliga tjänstemän och av hur medlemskapet i Europeiska unionen påverkat medlemsstaternas konstitutionella rättighetsskydd.
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JONAS MALMBERG
Civilrätt, särskilt arbetsrätt

Anställdes den 11 mars 2008 att från och med den 17 mars samma år vara professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Uppsala universitet.
Jonas Malmberg är född den 7 februari 1962 i Umeå. Föräldrar: Gertrud
Malmberg (1927–1989), född Lindbäck och Per Malmberg (f. 1927).
Gymnasieexamen vid Lundellska skolan i Uppsala 1981. Jur. kand., Uppsala
universitet, 1988. Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt, 1988–1990. Hovrättsfiskal,
Svea hovrätt, 1990–1991. Jur. dr 1997 vid Uppsala universitet och docent i
civilrätt 2001 vid samma universitet. Forskare vid Arbetslivsinstitutet 1997–
2004. Professor i arbetsrätt vid Arbetslivsinstitutet 2004–2008.
Gift med verksamhetschefen Karin Blom Malmberg. Barn: Anton (f. 1991),
Frida (f. 1993) och Olle (f. 1997).
I min forskning har jag bl.a. analyserat EU-arbetsrättens utveckling och hur
denna samspelar med nationell arbetsrätt. Jag har också studerat den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och
enskilda arbetstagare. I avhandlingen Anställningsavtalet analyserade jag vil
ken betydelse personliga avtal och andra individuella moment tillmäts när anställningsförhållandets innehåll fastställs.
Mina arbeten bygger på analyser av gällande rätt. Detta perspektiv kombineras ofta med andra perspektiv. Flera av arbetena är rättsjämförande. I andra
görs jämförelser med andra kontraktstyper. En del arbeten syftar till att beskriva och förklara rättsutvecklingen eller att analysera vilka värderingar som
kommer till uttryck i det rättsliga materialet. I åter andra arbeten utvärderar
jag rättsreglerna utifrån ett givet perspektiv, t.ex. om de bidrar till rörlighet
på arbetsmarknaden. Jag har i många undersökningar sökt mig till gränslandet
mellan arbetsrätt och andra rättsområden, t.ex. EU-rätt, processrätt och internationell privaträtt. Ambitionen i ämnesval och angreppssätt är att beakta
förändringar på arbetsmarknaden.
Jag har ofta anlitats som expert i statliga utredningar och av Europeiska
kommissionen.
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Torben Spaak
Allmän rättslära

Anställdes den 27 november 2007 att från och med den 1 december samma
år vara professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet.
Torben Spaak är född den 2 maj 1960 i Örebro. Föräldrar: Lars Spaak och
Vanja Spaak, född Eriksson.
Gymnasieexamen vid Karolinska skolan, Örebro, 1979. Jur. kand. 1987,
Jur. dr i allmän rättslära 1992, docent i allmän rättslära 1999, allt vid Uppsala
universitet.
Gift med revisionssekreterare Monica Björnfot Spaak. Barn: Siri (f. 2000)
och Manne (f. 2004).
Min forskning rör teorier och begrepp som är gemensamma för de olika rättsvetenskapliga disciplinerna, som civilrätt, straffrätt, processrätt med flera. Mitt
angreppssätt är analytisk-filosofiskt i den meningen att jag betonar vikten av
begreppsanalys och noggrann analys av argumentation. Jag har i min forskning,
i linje med det sagda, intresserat mig för analys av juridiska grundbegrepp eller
annars juridiskt relevanta begrepp som ”gällande rätt”, ”rättsnorm”, ”rättsstat”,
”rättspositivism”, ”rättighet”, ”juridisk kompetens”, ”rättshandling”, ”giltighet”,
”diskriminering”, och ”den enskildes privata sfär”. Vidare har jag studerat den
juridiska argumentationen genom att undersöka den så kallade juridiska metoden, speciellt frågan om abstrakta argumentationsteoriers förmåga att ge
domarna vägledning i deras arbete, rättspositivismens – dvs. den teori som
grovt uttryckt säger att rättsordningen är ett empiriskt fenomen – relevans
för lagtolkningen samt frågan om den moraliska relativismens relevans för det
juridiska tänkandet i olika avseenden. Slutligen har jag intresserat mig för ämnets historiska del genom att studera Karl Olivecronas av Axel Hägerström
inspirerade rättsfilosofi.
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Bertil Wiman
Finansrätt

Anställdes den 24 juni 2008 att från och med den 1 juli samma år vara professor i finansrätt vid Uppsala universitet.
Bertil Wiman är född den 28 maj 1954 i Örebro. Föräldrar: Greta och Erik
Wiman.
Gymnasieexamen vid Lundellska skolan i Uppsala 1973. Jur. kand. 1981,
Uppsala universitet, LLM 1983, University of Minnesota, jur. dr 1987, Uppsala
universitet. Docent vid Uppsala universitet 1989. Professor vid Umeå universitet 1994–1995 och vid Handelshögskolan i Stockholm 1996–2008.
Gift med Helene Sellgren Wiman, kurator vid Akademiska sjukhuset. Barn:
Henrik (f. 1991) och Edvard (f. 1988).
Min vetenskapliga produktion har huvudsakligen behandlat företagsbeskattning, särskilt bolagsbeskattning, med utvikningar mot och med beaktande av
internationell skatterätt och EG-skatterätt. En betydande del av min forskning
har inriktats mot beskattning av närstående företag. Min avhandling ägnades
den så kallade armlängdsprincipen. Den innebär att mellan närstående företag
hemmahörande i olika länder skall prissättningen vara marknadsmässig. Häri
genom kommer koncernens totala inkomst att fördelas mellan de länder där
man bedrivit verksamhet. Jag har även studerat svensk koncernbeskattning,
bland annat möjligheterna att utjämna överskott och underskott mellan olika
bolag inom en koncern. En annan viktig forskningsuppgift har gällt beskattningsreglerna avseende företagsöverlåtelser och omstruktureringar.
Komparativ rättsvetenskaplig forskning, det vill säga jämförelser av hur likartade problem löses i olika länders rättsordningar, utgör en stor del av min
vetenskapliga aktivitet. Komparativ forskning är ett naturligt inslag i modern
rättsvetenskap. Den kan ge inspiration till att utforma nya lösningar på existerande problem i intern svensk skatterätt. Därtill har komparativ skatteforskning blivit en nödvändig del i skatteforskningen på grund av EG-rätten
och skatteavtalsrätten.
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Peter Bergsten

Medicinsk cellbiologi, särskilt experimentell diabetesforskning

Anställdes den 18 december 2007 att från och med den 1 januari 2008 vara
professor i medicinsk cellbiologi, särskilt experimentell diabetesforskning,
vid Uppsala universitet.
Peter Bergsten föddes den 15 april 1959 i Uppsala. Föräldrar: Torsten
Bergsten och Helga Bergsten, född Müller.
Examen vid Duveholmsgymnasiet i Katrineholm 1977. Matematikstudier
vid State University of New York, Albany, USA, 1978–79, med. kand., Uppsala
universitet, 1982, med. dr, Uppsala universitet 1987, postdoktorala studier vid
National Institutes of Health, Bethesda, USA, 1988–89, docent i medicinsk
cellbiologi, Uppsala universitet, 1994.
Gift med Carin Bergsten, född Lundmark. Barn: Johannes (f. 1983), Alexander (f. 1985), Pyrola (f. 1991) och Amadeus (f. 1993).
De flesta sjukdomar utvecklas som följd av förändringar av en rad äggviteämnen
(proteiner), där både arv och miljö har betydelse. Proteiner är molekyler som
finns i alla celler och har avgörande betydelse för att cellerna skall fungera och
kunna utföra sina uppgifter. I vår forskning försöker vi klargöra orsaker till diabetes, en av dessa komplexa sjukdomar, med hjälp av en metodologi, som fångar
de komplexa sammanhangen genom att bestämma förändringar i många proteiner samtidigt. Med sådan metodologi (proteomik) mäter vi proteinnivåer i insulinproducerande celler från friska individer och jämför dem med nivåerna från
individer med diabetes. Anledningen till mätningen av proteinnivåer i de insulinproducerande cellerna är att utveckling av diabetes är intimt förknippat med
försämrad funktion hos dessa celler. Varje förändrad mängd av ett protein vid
diabetes kan liknas vid en pusselbit. Genom att lägga samman pusselbitarna har
vi kunnat klargöra nya orsakssamband som visar varför de insulinproducerande
cellerna inte fungerar hos individer med diabetes. Sådan kunskap är grunden för
den fortsatta förståelsen av varför de insulinproducerande cellerna slutar fungera.
Vidare kan sådan kunskap bli utgångspunkt för utveckling av läkemedel, som
kan kompensera eller återställa de förändrade proteinnivåerna hos diabetiker.
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MARTIN BJÖRCK
Kärlkirurgi

Anställdes den 4 mars 2008 att från och med den 1 augusti samma år vara
professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet.
Martin Björck är född den 2 september 1952 i Stockholm. Föräldrar: CarlHenrik Björck och Elise Björck, född Åkerberg.
Gymnasieexamen vid Strömbergsskolan i Lund. Läkarexamen 1978, Lunds
universitet. Leg. läk. 1980. Tjänstgöring i Angola och Mozambique i tre år. Utbildad till kirurg i Skellefteå och Umeå, specialist 1990. Med. dr i kärlkirurgi
1998, docent i kärlkirurgi 2002, Uppsala universitet.
Gift med med. dr Pia Olsson. Barn: Lisa (f. 1983), Carl-Henrik (f. 1985) och
Anja (f. 1990).
Min forskning är fokuserad på abdominellt aortaaneurysm (AAA, pulsåderbråck på stora kroppspulsådern), en botbar folksjukdom som årligen förkortar
cirka tusen svenskars liv i samband med att aortan brister. Min första forsknings
linje var inriktad mot att förbättra operationsresultaten genom tidig upptäckt av
dålig cirkulation i tarmen, en ofta dödlig komplikation. Forskningen har utvecklats till att även omfatta såväl dålig tarmcirkulation i allmänhet som bukkompartment, ett livshotande tillstånd som uppkommer om högt buktryck äventyrar cirkulationen till njurar, tarmar och lever. Forskningen har betydelse även
utanför kärlkirurgin, vid allmän kirurgi och inom intensivvård.
Trots att forskningen bidragit till att nedbringa dödligheten efter operation för brustet AAA, påverkas dödligheten endast marginellt, eftersom de
flesta avlider utanför sjukhuset. Min andra forskningsinriktning syftar därför
till att utvärdera allmän befolkningsundersökning (screening) med ultraljud.
En studie genomfördes i Norsjö i Västerbotten 1999, och år 2006 startades i
Uppsala län den första svenska screeningen av 65-åriga män. Världens första
utvärdering av screening av 70-åriga kvinnor för AAA inleddes 2007 i Uppsala och Dalarna.
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Patienter med små aneurysm identifierade vid screening utgör basen för en
tredje forskningsinriktning. Denna syftar till att förstå orsakerna till sjukdomen och att skapa en medicinsk behandling som förhindrar tillväxt av små
AAA.
Professorslängd
David Bergqvist
Martin Björck

1993–2008
2008–

Kärlkirurgi är den del av kirurgin som behandlar sjukdomar i kärlsystemet
utanför hjärtat och skallen. Professuren i kärlkirurgi inrättades av rektorsämbetet vid Uppsala universitet, och 1993 tillsattes David Bergqvist som dess
förste innehavare, för övrigt ungefär samtidigt som en professur i ämnet
tillsattes vid Lunds universitet. De båda professurerna var de första i sitt slag
i Sverige.
En av huvudlinjerna i Bergqvists senare forskning har varit kartläggning,
beskrivning och behandling av aortaaneurysm, alltså bråck på stora kroppspulsådern. Han studerade tidigt värdet av screening med ultraljud för att upptäcka aortaaneurysm, en metod som numer är utvärderad i stora randomiserade studier och som införts för 65-åriga män i bland annat Uppsala län. En
annan forskningslinje har varit inriktad mot att förebygga postoperativ venös
tromboembolism, ett tillstånd där patienten i samband med operation drabbas av blodproppar som bildas i benen men som riskerar att hamna i lungan.
För vissa riskgrupper tillämpas nu regelmässigt så kallad förlängd profylax
med lågmolekylärt heparin.
Bergqvist disputerade själv på en avhandling inom den experimentella
forskning som undersöker betydelsen av adenosindifosfat för den primära
blodstillningen vid en kärlskada. Han har under åren handlett trettiofem doktorander till disputation.
JS
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PER ENBLAD
Neurokirurgi

Anställdes 8 april 2008 att från och med 1 maj samma år vara professor i neurokirurgi vid Uppsala universitet.
Per Enblad är född 24 februari 1958 i Borlänge. Föräldrar: Universitetslektorn i matematik Lennart Enblad och fru Anita Enblad.
Examen från naturvetenskaplig linje vid Hagaskolan i Borlänge 1977. Inskriven vid Uppsala universitet på läkarlinjen samma år, läkarexamen vid Linköpings universitet 1983, legitimerad läkare 1984, doktor i medicinsk vetenskap
vid Uppsala universitet 1987, specialist i allmän kirurgi 1989, specialist i neurokirurgi 1992 och docent i neurokirurgi vid Uppsala universitet 1994. Överläkare vid neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, 1997. Adjungerad
professor i neurokirurgi vid Uppsala universitet 2004.
Gift med adjungerade professorn i onkologi Gunilla Enblad, överläkare och
verksamhetschef vid onkologkliniken, Akademiska sjukhuset. Barn: Malin
(f. 1989), Anna Pia (f. 1992) och Lovisa (f. 2000).
Min forskning handlar om hur sekundär hjärnskada utvecklas efter skalltrauma och subaraknoidalblödning (blödning under mjuka hjärnhinnan) och hur
denna hjärnskada ska kunna förhindras. För att förbättra vården och kunna
studera hjärnskademekanismer på människa har jag utvecklat ett vårdinstruktionsprogram på neurointensivvårdsavdelningen – NIVA, motsvarande ”Good
Laboratory Practice”. Under dessa standardiserade betingelser kartläggs hjärnskademekanismerna med hjälp av övervakningsutrustningen som kontinuerligt kan övervaka/mäta ett stort antal parametrar, bland annat det intrakrani
ella trycket och kemiska ämnen i hjärnan. Ett datorsystem har utvecklats för
insamling, analys och presentation av den stora mängd data som erhålls. Resultaten relateras också till datortomografi, MRT och PET. Forskningen och
utvecklingen av vården har resulterat i förbättrade behandlingsresultat och
ökad insikt i basala hjärnskademekanismer.
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Jag har i samarbete med kollegor i Europa etablerat Brain IT Group, där
drygt 20 centra ingår (www.brainit.org). Informationsteknologi utnyttjas för
insamling av övervakningsdata från alla deltagande avdelningar till en europeisk databas för forskning. Organisationen Brain IT utnyttjas för internationella
multicenterstudier och kvalitetskontroll.
Lärostolen är nyinrättad. En äldre lärostol i samma ämne innehas av
Lennart Persson, som för närvarande är tjänstledig för särskilt uppdrag.
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MATS GUSTAFSSON
Medicinsk bioinformatik

Anställdes den 1 juli 2008 att från och med samma dag vara professor i medicinsk bioinformatik vid Uppsala universitet.
Mats Gustafsson är född den 12 april 1966 i Luleå. Föräldrar: Ebba Gustafsson, född Sundqvist, och Alf Gustafsson.
Gymnasieexamen vid Hermelinsskolan i Luleå 1985. Civilingenjör i teknisk
fysik, Uppsala universitet 1989. Samma år även M.Sc. in systems engineering, Case Western Reserve University, USA. Tekn. dr i elektronik 1995, Uppsala universitet. Universitetslektor i signalbehandling vid Uppsala universitet
1995–2008, professor i samma ämne sedan den 1 maj 2008.
Gift med fil. mag. Eva Gustafsson (f. Strömberg). Barn: Arvid och Jonas
(tvillingar ff. 1999).
Min forskning handlar om att kombinera datorbaserade beräkningar med
moderna mätmetoder för att bättre förstå och styra de molekylära mekanismer som är involverade i mänskliga sjukdomar. Detta sker genom att analysera de systemförändringar både sjukdomar och insignaler (främst läkemedel)
orsakar i mänskliga celler och organ över ett brett spektrum av olika kemiska
aktiviteter. Baserat på sådana analyser försöker jag att förstå eller beräkna vilka
insignaler som är de mest lämpliga för att förebygga eller behandla olika sjukdomstillstånd. Denna signal- och systemmedicinska metodik bygger på metoder för multidimensionell och temporal dataanalys som jag utvecklar genom
att kombinera resultat inom bland annat biomedicin, matematisk statistik,
data- och ingenjörsvetenskap. Aktuella tillämpningsområden är cancerterapi,
neuropsykologi samt allergi och annan överkänslighet.
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Johan Hallqvist
Preventionsforskning

Anställdes den 3 juni 2008 att från den 1 september samma år vara professor
i preventionsforskning vid Uppsala universitet.
Johan Hallqvist är född den 8 juli 1950 i Borås.
Gymnasieexamen vid Bäckängskolan i Borås 1969. Fil. kand. 1973 och läkarexamen 1978 vid Uppsala universitet. Leg. läk. 1980 och specialist i socialmedicin 1986. Med. dr i socialmedicin 1998, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Docent i socialmedicin 2001 och professor i
socialepidemiologi 2005 vid Karolinska Institutet.
Sambo med fil. dr Kristina Eriksson. Barn: Linn (f. 1981), Siri (f. 1998) och
Elias (f. 2001).
Jag har i min forskning framför allt intresserat mig för hur man kan förklara
– och i förlängningen motverka – sociala skillnader i risken att drabbas av
hjärtinfarkt eller annan sjukdom. Hur hälsan påverkas av det sociala rummets
egenskaper, som tillgången till socialt kapital eller graden av social segregation,
är några aktuella frågor. Andra frågeställningar utnyttjar i stället tidsdimensionen för att särskilja mekanismerna. Hur samverkar riskfaktorer som man
utsatts för redan under fostertiden och som är kopplade till uppväxtmiljön
med andra riskfaktorer man möter senare i livet? Hur återskapas de sociala
skillnaderna i sjukdomsrisk över flera generationer? Ny epidemiologisk metodik har också gjort det möjligt att studera orsaker med korta anslagstider,
så kallade triggers. Ett nytt forskningsområde har utvecklats och jag har bland
annat intresserat mig för om plötslig ilska, sexuell upphetsning och akut stress
i arbetslivet kan utlösa hjärtinfarkt och hur stor risken i så fall är.
Lärostolen är nyinrättad.
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Per Hellman

Kirurgi med inriktning mot endokrinkirurgi

Anställdes den 13 maj 2008 för att från och med den 15 maj samma år vara
professor i kirurgi med inriktning mot endokrinkirurgi vid Uppsala universitet.
Per Hellman är född den 15 december 1958 i Sala. Föräldrar: Björn Hellman
och Inger Hellman (f. Böving).
Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Uppsala 1977, läkarexamen 1986
vid Uppsala universitet. Leg. läk. 1988. Med. dr i kirurgi 1993, Institutionen
för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Docent i kirurgi 1998, Uppsala universitet. Gift med Ann-Mari Hellman. Barn: Malin (f. 1986), Matilda
(f. 1990) och Johanna (f. 1995).
Min forskning handlar om de hormonproducerande körtlarna i kroppen och
deras sjukdomar. Jag har speciellt intresserat mig för tumörer som kan uppkomma i bisköldkörtlarna, binjurarna och från hormonproducerande celler
som finns insprängda i tarmslemhinnan, så kallade carcinoidtumörer.
Bisköldkörteltumörer leder till för högt kalkvärde i blodet. Mina studier går
ut på att försöka klarlägga hur denna rubbning uppkommer, men också konsekvenser av det höga kalkvärdet, till exempel på hjärta, blodkärl och sockeromsättningen. Binjuretumörer leder ofta till högt blodtryck. Min forskning på
dessa tumörer handlar om hur vi ska kunna diagnosticera dessa på ett tidigare
stadium, till exempel med positron emissionstomografi, men också hur vi kan
behandla dem på ett effektivt sätt. Mina studier på carcinoidtumörerna från
tarmen går ut på att klarlägga genetiska rubbningar och de störningar som finns
i det cellulära maskineriet, samt effekter av olika behandlingsalternativ som
finns idag. För samtliga tumörformer använder jag olika metoder för att finna
svar – rent cellulära experiment, screening av tumör-RNA och -DNA, kliniska
studier på patienter och friska frivilliga samt registerstudier.
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Christer Janson
Lungmedicin

Anställdes den 13 maj 2008 att från och med den 1 juni samma år vara professor i lungmedicin vid Uppsala universitet.
Christer Janson är född den 2 december 1957 i Örebro. Föräldrar: Rolf Janson och Anna-Wilma Janson, född Strömman.
Gymnasieexamen vid Falu Gymnasium i Falun 1976, läkarexamen 1982,
Uppsala universitet. Leg. läk. 1984. Doktor i medicinsk vetenskap, lungmedicin, 1989, Uppsala universitet, specialistkompetens i lungmedicin och allergi
sjukdomar 1990. Docent i lungmedicin 1994, Uppsala universitet.
Gift med leg. sjuksköterskan Maria Järvenson. Barn: Gustav (f. 1994), Johan
(f. 1997) och Anna (f. 2003).
Min forskning syftar till att finna orsaken till att andningssjukdomar som astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt sömnapné blivit så vanliga i vårt samhälle. I forskningen undersöker vi ofta stora befolkningsgrupper för att kartlägga hur faktorer som rökning, miljö, arv och sociala faktorer
påverkar luftvägar och lungor. Många av undersökningarna sker i samarbete
med forskare från andra länder i och utanför Europa.
Både astma och KOL kännetecknas av en inflammation i luftvägarna. Jag
har i min forskning intresserat mig för hur den här inflammationen ser ut vid
olika sorters astma, till exempel allergisk och icke-allergisk astma. Vid vissa
typer av astma och vid KOL drabbar inflammationen ofta även kroppen som
helhet. Jag försöker därför undersöka den här typen av systemisk inflammation för att se vad den betyder för hur lungsjukdomar utvecklas över tid. Ett
annat forskningsområde handlar om hur andningssjukdomar som astma, KOL
och sömnapné påverkar sömnen och hur sömnen i sin tur påverkar livskvalité
och sjukdomsförlopp.
Förhoppningen är att min forskning skall ge oss bättre möjligheter att förebygga andningssjukdomar, samt förbättra behandling och prognosen vid astma, KOL och sömnapné.
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Professorslängd
Erik Hedvall
Gunnar Dahlström
Gunnar Boman
Christer Janson

1947–1963
1972–1981
1981–2006
2008–

Ftisiologi
Medicin, särskilt lungmedicin
Lungmedicin

Lungtuberkulosen var under århundraden en fruktad sjukdom i Sverige, som
man först i och med Robert Kochs upptäckt av tuberkulosbacillen 1882 kunde
bedriva rationell forskning kring. År 1897 öppnades vid Akademiska sjukhuset i Uppsala en tuberkulosklinik följd av den så kallade bröstkliniken år 1903.
Under 1930-talet ersattes bröstkliniken av Centralsanatoriet i vilket man brukar se ursprunget till den professur som nu återbesätts med Christer Janson. Åt
sanatoriets chef Erik Hedvall inrättades nämligen 1947 en personlig professur
i ftisiologi, en äldre benämning på läran om lungtuberkulos. Vid Hedvalls avgång 1963 var tuberkulos knappast längre att betrakta som en folksjukdom,
men fakulteten underströk inför Kungl. Maj:t att det fanns fortsatt stort behov
av forskning om andra lungsjukdomar. Till sist utnämndes Gunnar Dahlström
1972 till professor i medicin, särskilt lungmedicin. Han hade då efter Hedvalls
avgång innehaft andra lärartjänster i ämnet vid universitetet.
Dahlströms efterträdare Gunnar Boman hade sin bakgrund inom läkemedelsepidemiologien, särskilt beträffande läkemedelsbiverkningar, och det var
naturligt för honom att ta med sig epidemiologiska betraktelsesätt till nya områden. Han ledde den första befolkningsrelaterade studien av sömnapné (andningsuppehåll under sömn) hos svenska män, vilken följdes av en serie av studier kring detta syndrom, även i samarbete med utländska centra. Sömnapné
visade sig inte bara vara korrelerat till övervikt utan också till högt blodtryck,
diabetes och för tidig död. En senare studie visade att sömnapné är vanligt förekommande även hos kvinnor.
Tillsammans med sin efterträdare Christer Janson förenade sig Boman omkring 1990 med det stora forskarnätverket inom EC Respiratory Health Study, på svenska kallat Europastudien Luftvägar och Hälsa, för att studera före
komsten av astma och allergier hos unga människor. Inom ramen för detta arbete kunde man för första gången visa att det verkligen fanns stora skillnader
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mellan till exempel Australien och Sverige i förekomsten av astma och inte
minst allergier. Vidare har man i mycket omfattande uppföljningsstudier haft
möjlighet att beräkna antalet nya fall av astma varje år. Uppsala har en ledande
roll inom den nordliga delen av nätverket och samordnar och bearbetar specifika frågeställningar rörande andningsrelaterade sömnstörningar i ett större
utländskt material. Boman har också lett en 10-årig studie av dödsfall i astma
hos barn och unga vuxna samt flera studier om läkemedel vid astma.
Andra intresseområden har varit långtidsbehandling med oxygen (syrgas)
vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och olika former av rehabilitering
vid KOL. Slutligen har professor Boman ända sedan sin disputation varit aktiv
i kampen mot tuberkulos, både inom Sverige och internationellt.
JS
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Eva Tiensuu Janson
Medicin

Anställdes den 13 maj 2008 att från och med den 1 juni samma år vara professor i medicin vid Uppsala universitet.
Eva Tiensuu Janson är född den 19 januari 1963 i Luleå. Föräldrar: Edvald
Tiensuu och Birgit Tiensuu, född Israelsson.
Gymnasieexamen från Palmcrantzskolan i Östersund 1982. Läkarexamen
1988, Uppsala universitet. Leg. läkare 1994. Med. dr. 1995 och docent i experimentell medicin 1999, båda vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Specialistkompetens i endokrinologi och diabetologi
2001 och i internmedicin 2002.
Barn: Carolina (f. 1991) och Sofia (f. 1994).
Min forskning handlar om hormonproducerande maligna tumörer i mag-tarmkanalen. Bland dessa ovanliga tumörer har mitt intresse främst varit riktat
mot carcinoider, som är långsamt växande och framför allt ger besvär genom
de hormoner som de producerar och som ger upphov till olika symptom. Mitt
forskningsintresse har riktat sig mot att lindra dessa symptom på olika sätt. Ett
sätt att minska symptomen är att behandla med analoger till ett hormon som
normalt produceras i kroppen, somatostatin. Jag har studerat hur somatostatin
interagerar med sina receptorer (mottagarmolekyler) och hur uttrycket av de
olika receptorsubtyperna styr svaret på den behandling man ger. Genom att
studera dessa samband kan man förbättra och vidareutveckla behandlingen.
En annan del av min forskning har fokuserat på att identifiera olika faktorer
som kan vara av prognostiskt värde när det gäller patienter med carcinoider. Vi
tror att balansen mellan programmerad celldöd (apoptos) och tumörcellernas
förökning i antal är viktig, och att denna tillsammans med nivåer av vissa hormoner kan avspegla hur det går för patienten i framtiden. Under senare år har
jag också intresserat mig för den genetiska bakgrunden till varför carcinoider
uppstår, och förhoppningen är att vi genom att identifiera genetiska förändringar ännu bättre kan förstå skillnader i hur tumörsjukdomen utvecklas och
därigenom påverka överlevnaden för patienterna i positiv riktning.
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Fredrik Pontén
Patologi

Anställdes den 3 juni 2008 att från och med den 15 juni samma år vara professor i patologi vid Uppsala universitet.
Fredrik Pontén är född den 11 december 1954 i Solna. Föräldrar: Professor
Jan Pontén och Gitt Pontén.
Graduation, Nether Providence High School, Walingford, Pennsylvania,
USA, 1973. Gymnasieexamen vid Cederbladsskolan, Uppsala, 1975. Läkarexamen 1982, Uppsala universitet, leg. läkare 1986, specialist i patologi 1991.
Disputerad vid Uppsala universitet 1996. Post-doc. och Fulbright-stipendiat
1998–2000. Docent i patologi 1999.
Gift med Maria Pontén, legitimerad sjukgymnast. Barn: Victor och Felix
Pontén.
Min forskning är baserad på den mikroskopiska världen av vävnad och celler.
Efter att med hjälp av mikrodissektion och gensekvensering initialt ha analyserat inverkan av solljus, mutationer och klonal utveckling på basalcellscancer
och normal hud, har jag ägnat mig åt att analysera förekomst och uttrycksmönster av proteiner i människokroppens olika celler och vävnader.
Människans arvsmassa (DNA) har tidigare kartlagts i ett internationellt
projekt (HUGO), och sekvensen för våra ca 21.000 gener finns idag definierad.
Alla våra gener kodar för ett unikt protein och en av de största utmaningarna
idag är att bestämma vilka funktioner dessa 21 000 proteiner har. I ett samarbete med KTH har jag byggt upp ett forskningsprojekt för att storskaligt analysera uttrycket av proteiner i normal vävnad, cancer och cellinjer. Projektet,
som sysselsätter ca 80 forskare, benämns “The Human Protein Resource”, och
syftar till att kartlägga alla människans proteiner inom en 10-årsperiod. Idag
har vi nått upp till en takt av 10 nya proteiner varje dag och årligen publiceras
alla data från 3 000 nya gener på internet (www.proteinatlas.org). Utveckling
av tekniker och logistik såväl som ett nära samarbete med patologer i Indien
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har varit viktigt för att kunna bedriva denna ambitiösa satsning, som till stora
delar bygger på patologi. För mig känns det mycket spännande och utmanande att driva ett globalt projekt med målet att skapa en karta över människans
alla proteiner, ett arbete som i sin förlängning kommer att såväl bidra till ökad
förståelse för basal biologi och patologi som leda till utveckling av ny diagnostik och bättre behandlingsmetoder.
Professorslängd
Per Hedenius

1859–1895

Carl Sundberg
Ulrik Quensel
Robin Fåhréus
Gösta Hultquist
Jan Ericsson
Per Westermark
Fredrik Pontén

1896–1900
1902–1928
1928–1955
1956–1975
1976–1998
1999–2008
2008–

Allmän patologi, patologisk
anatomi, allmän hälsovård,
medicinens historia och
forensisk medicin
Patologi och allmän hälsovård

Patologin, läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, har länge utgjort en
av hörnstenarna inom medicinen och räknar sitt ursprung så långt tillbaka i
tiden som till Hippokrates (ca 460–370 f. Kr.) och dennes så kallade humoralpatologi. Vid Uppsala universitet etablerades ämnet patologi under 1800-talet och tillhörde länge den professur i teoretisk och praktisk medicin som sist
innehades av Israel Hwasser. År 1858 inrättades emellertid en ordinarie professur i allmän patologi, patologisk anatomi, allmän hälsovård, medicinens historia och forensisk medicin, som den inledningsvis något omständligt kallades.
Bland de tidiga innehavarna kan Robin Fåhraeus nämnas. Han lanserade sänkningsreaktionen (SR) – ”sänkan” – och bidrog tillsammans med Nobelpristagaren The Svedberg till bestämningen av hemoglobinets molekylmassa.
Fredrik Ponténs närmaste företrädare är Per Westermark. Hans forskning
har nästan helt varit inriktad mot olika amyloidformers natur, uppkomstme-
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kanismer och betydelse vid sjukdomar. Amyloid är ett patologiskt tillstånd
där en felveckning av ett protein leder till en abnorm, sjukdomsframkallande form. Ett huvudintresse har varit amyloid i Langerhans öar vid typ 2 diabetes. Denna forskning ledde till upptäckten av ett nytt betacellshormon,
”islet amyloid polypeptide” eller IAPP, det första sedan insulinets upptäckt
1922. Fyndet av IAPP har öppnat ett helt nytt forskningsområde i flera delar
av diabetesfältet. Forskningsarbetet har i övrigt lett till beskrivningen av nio
av de idag kända 27 humana proteiner, som ger upphov till amyloid och som
är involverade i en rad olika sjukdomstillstånd. Westermark har också i egenskap av överläkare vid Akademiska sjukhuset arbetat med utvecklingsarbete
i sjukvården. Det praktiska arbetet har bland annat lett till ett framtagande
av bukfettvävnadsbiopsi för diagnos av systemisk amyloidos, en metod som
nu används världen över.
JS
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Hilpi Rautelin
Klinisk bakteriologi

Anställdes den 8 april 2008 att från och med den 1 september samma år vara
professor i klinisk bakteriologi vid Uppsala universitet.
Hilpi Rautelin är född den 26 januari 1961 i Helsingfors. Läkarexamen
1986, Med. dr 1987, leg. läkare 1988, docent i medicinsk mikrobiologi 1996
och specialistkompetens i klinisk mikrobiologi 1997, Helsingfors universitet.
Sedan 1997 klinisk lärare vid Haartman-institutet, Helsingfors universitet.
Min forskning (över 110 originalarbeten) handlar huvudsakligen om två hos
människan mycket ofta förekommande och viktiga infektioner som förorsakas
av bakteriearterna Campylobacter jejuni och Helicobacter pylori. Bland sjukdomsalstrande bakteriearter hos människa är de här två ganska nya bekanta.
Sedan mitten av 1970-talet vet man att campylobakterier som förekommer
hos djur ofta kan förorsaka diarré hos människa. Smittspridningen sker ofta
via livsmedel (till exempel kyckling) och förorenat vatten. Jag har särskilt intresserat mig för diagnostik, resistensutveckling mot antibakteriella medel,
förekomst och riskfaktorer av inhemska infektioner samt typningsmetoder
som bidrar till att spåra smittkällor.
Jag är också intresserad av varför sjukdomsbilden hos vissa individer är betydligt svårare än hos andra. Helicobacter (känd sedan 1982) infekterar magsäckens slemhinna hos ungefär hälften av världens befolkning. Oftast är magkatarr asymptomatisk, men hos cirka 15–20 procent av de infekterade utvecklas allvarliga följder, såsom sår i tolvfingertarmen eller magen. Infekterade
personer löper också en betydligt högre risk för att utveckla magcancer. Mina
forskningsintressen handlar om att utveckla diagnostik, studera förekomst,
följder och behandling av infektionen och analysera vilka faktorer som bidrar
till utveckling av allvarliga följder och hur man skulle kunna förhindra denna
utveckling genom att behandla de infekterade.
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Professorslängd
Gunnar Laurell
Per-Anders Mårdh
Hilpi Rautelin

1965–1984
1984–2007
2008–

Bakteriologin, det vetenskapliga studiet av de sjukdomsalstrande bakterierna,
har som akademisk disciplin vid Uppsala universitet sitt ursprung kring förra
sekelskiftet. Under 1900-talets första hälft fanns här professorer först i hygien
och bakteriologi och sedan i bakteriologi. En personlig professur i klinisk bakteriologi inrättades 1965 åt dåvarande laboratorn i ämnet Gunnar Laurell.
Professor Rautelins närmaste företrädare är Per-Anders Mårdh. Mårdh har
ägnat mycket av sin forskning åt urogenitala infektioner vad avser deras etiologi, patologi, mikrobiologi, epidemiologi och terapi. Han har bland annat kartlagt klamydia- och mycoplasmainfektionernas komplikationer och följdtillstånd. Andra områden där han utfört pionjärarbete har gällt human mikrobiell
ekologi, bakterieadherens och probios. Han har även varit verksam som chef
för ett WHO-centrum i Uppsala, där man behandlat frågor som rört humanreproduktion, bland annat obstetriska komplikationer och infertilitet. Mårdh
har även arbetat med forskning inom turistmedicin. Inom detta fält har han
också studerat Carl von Linnés observationer. På många punkter har professuren berört mänskliga problem, särskilt vad avser infektioner, som förblivit
aktuella sedan Linnés dagar.
JS
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Helgi Schiöth

Farmakologi med bioteknisk inriktning

Anställdes den 8 april 2008 att från och med den 1 juni samma år vara professor i farmakologi med bioteknisk inriktning vid Uppsala universitet.
Helgi Birgir Schiöth är född den 2 november 1965 i Siglufjörður, Island. Föräldrar: Aage R. Schiöth och Helga E. Schiöth, född Westphal.
Gymnasieexamen vid Menntaskólinn Akureyri, Akureyri, Island, 1985,
apotekarexamen vid Háskóli Íslands, Reykjavík, Island, 1991, fil. dr i farmakologi vid institutionen för biovetenskap vid Uppsala universitet 1997, docent i
farmakologi vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.
Min forskargrupp studerar hur hjärnan reglerar födointaget genom de molekylära mekanismer som ger upphov till mättnads- och hungerkänslor. Avvikelser
i bildningen av dessa känslor kan ge upphov dels till överätande som kan orsaka
fetma, dels till undertryckt födointag som kan leda till anorexi. Kartläggning
av neuronala nätverk i form av cellpopulationer och nervbanor är viktig för
att förstå möjliga svagheter i aptitregleringen. Förståelse av sådana individuella molekylära svagheter, som alltså kan ge upphov till patologiskt avvikande
ätbeteenden, blir avgörande för framtidens diagnosmetoder och utveckling
av individanpassad behandling. Neurotransmittorer (signalsubstanser, här så
kallade neuropeptider) och de molekyler som de interagerar med utgör nödvändiga komponenter i neuronala nätverk. Vi använder både in vitro- och in
vivo-försök på djur samt genetiska studier på människor för att förstå nyckelmolekylernas funktioner. Vi söker även identifiera genetiska komponenter
som kan utgöra måltavlor för nya läkemedel. Karakterisering av genstrukturer, genuppsättningar och genfamiljer med bioinformatiska metoder bidrar till
förståelse av genernas funktionella och evolutionära betydelse.
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Per Söderberg
Oftalmiatrik

Anställdes den 18 december 2007 att från och med den 1 februari 2008 vara
professor i oftalmiatrik vid Uppsala universitet.
Per Söderberg är född den 19 augusti 1956 i Stockholm. Föräldrar: Göran
Söderberg och Eva Söderberg, född Lund.
Gymnasiexamen vid Bromma gymnasium i Stockholm 1975. Läkarexamen
1981, Karolinska Institutet, leg. läk. 1982, med. dr i medicinsk fysik/oftalmologi 1990, institutionerna för Medicinsk fysik och Oftalmologi, Karolinska
Institutet, docent i medicinsk fysik 1991.
Specialistkompetens i oftalmologi, Karolinska sjukhuset, 1992. Docentur
vid Karolinska Institutet konverterad till oftalmologi 1993. Biträdande professor i oftalmologi, Karolinska Institutet, 1998. Professor vid Karolinska Institutet 1999.
Gift med doktor Anne-Catherine Söderberg. Barn: Axel (f. 1993), Antonia
(f. 1995), Ivar (f. 1997) och Isabelle (f. 2000).
Min forskning har varit inriktad på att bättre förstå effekter av ultraviolett
strålning (UVS), synligt ljus och infraröd strålning (IRS) i ögat. Jag började med
att kartlägga hur UVS påverkar cellerna i ögats lins. Jag utvecklade sedan en ny
experimentell metod för att mäta katarakt (grå starr). Den metoden använde
jag även för att kartlägga förloppet vid utveckling av katarakt efter exponering för UVS. Detta i sin tur ledde till utveckling av en strategi för att mäta
katarakt kliniskt, som jag sedan tillämpade i en stor kataraktepidemiologisk
studie. Därefter studerade jag mekanismen för blåljusskada i näthinnan, ljusbrytning i näthinnan och bländningsfysiologi. Under en vistelse i USA kom
jag att studera effekter av mycket korta pulser av UVS i ögats hornhinna. När
jag återvände till Sverige fortsatte jag att kartlägga de faktorer som inverkar
på UVS-skada i ögats lins. Jag tog fram en ny metod för att mäta penetration
av UVS i linsen hos en levande organism och kunde då också formulera en
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strategi för att objektivt bestämma hygieniska gränsvärden. Denna strategi
har jag sedan använt för att förbättra hygieniska gränsvärden för undvikande
av grå starr. På senare tid har jag genom att använda katarakt av UVS som mo
dell studerat möjligheter till medicinsk prevention av katarakt, och funnit en
lovande molekyl. Jag har nyligen startat ett projekt för att mäta hornhinnans
innersta cellager med hjälp av ljusets vågegenskaper. Jag driver också i samarbete med S:t Eriks Ögonsjukhus utveckling av en simulator för utbildning i
kataraktkirurgi.
Professorslängd
Allvar Gullstrand
Carl Lindahl
Wilhelm Nordenson
Fredrik Berg
Gunnar von Bahr
Lennart Berggren
Albert Alm
Per Söderberg

1894–1913*
1915–1927
1927–1931
1933–1952
1952–1974
1974–1991
1992–2008
2008–

* Eo prof. 1894, ord. 1908, innehavare av personl. professur 1914–1927.
Oftalmiatriken, läran om ögonsjukdomarna, har varit en självständig disciplin vid universitetet sedan det sena 1800-talet. Redan under det föregående
seklet hade bland andra Linné och Rosén hävdat betydelsen av att ögonsjukdomarna studerades närmare. Det är dock framför allt adjunkten John Björkén som brukar förknippas med den tidiga undervisningen i oftalmiatrik vid
universitetet. Hans namn har genom en generös donation levt vidare i det så
kallade Björkénska priset för framstående forskning inom medicinska och naturvetenskapliga områden.
Allvar Gullstrand blev den förste professorn i oftalmiatrik vid Uppsala universitet. Han var en framstående kliniker och forskare, som 1911 belönades
med Nobelpriset för sina arbeten rörande ögats ljusbrytningsförmåga. Sedermera fick han en personlig professur för att mera ostört kunna ägna sig åt sin
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forskning. Gullstrand efterträddes av Carl Fredrik Lindahl, som bland annat
konstruerade en genomlysningslampa för ögonundersökningar. Lindahl avlöstes av Fredrik Berg, vars forskning rörde främst fysiologiskt-optiska problem.
Han var också universitetets rektor under perioden 1947–1952. Liksom sin
efterträdare, Gunnar von Bahr, ägnade han sig vid sidan av den medicinska
forskningen även åt medicin- och universitetshistoriskt arbete. von Bahr, som
bland annat studerade hornhinnetjocklekens fysiologi och de optiska avvikelsernas betydelse för seendet, efterträddes av Lennart Berggren som framför
allt studerade det så kallade intraokulära trycket.
Per Söderbergs närmaste företrädare är Albert Alm. Alms forskning har
haft två huvudlinjer, nämligen blodflödet genom ögats olika vävnader och läkemedelsbehandling av ögonsjukdomen glaukom, eller grön starr. Han har
medelst djurförsök undersökt blodflödets storlek genom alla ögats vävnader i
olika avseenden: hur det regleras, effekten av nervstimulation och läkemedel
samt hur stor andel av näthinnans näringsupptag som levereras av näthinnan
egna kärl respektive av den bakomliggande åderhinnan. Alm och hans medarbetare har också utvecklat en metod för att studera blodflödet i näthinnan på
människa, främst tillämpad på patienter med diabetes eller glaukom.
När det gäller läkemedelsbehandling har Alm studerat verkningsmekanismen för olika läkemedel som sänker ögontrycket. Dessa studier ledde till ett
samarbete med Pharmacia, ett samarbete som bidrog till utvecklingen av det
i dag mest använda läkemedlet för behandling av glaukom.
JS
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Már Tulinius
Pediatrik

Anställdes den 19 februari 2008 att från och med den 1 september samma år
vara professor i pediatrik vid Uppsala universitet.
Már Tulinius är född 29 juli 1953 i Reykjavík, Island. Föräldrar: Hrafn Tulinius och Helga Brynjólfsdóttir.
Gymnasieexamen vid Laugarvatns gymnasium på Island 1973. Läkarexamen 1980 från Islands Universitet. Leg. läk. 1981 på Island och 1983 i Sverige.
Specialistkompetens i pediatrik 1987. Med. dr i pediatrik 1991 och docent i
pediatrik 1996, Göteborgs universitet. Överläkare vid Drottning Silvias Barnoch Ungdomssjukhus, kombinerat med befattning som docent i pediatrik vid
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
Gift med Elínbjört Hermansdóttir. Barn: Nanna (f. 1973) och Logi (f. 1983)
och ett barnbarn Sara (f. 2007).
I såväl min kliniska verksamhet som i min forskning har jag intresserat mig för
diagnostik, behandling och uppföljning av barn och ungdomar som drabbas av
mitokondriella och neuromuskulära sjukdomar. Mitokondrien är cellens kraftverk. Mitokondriella sjukdomar orsakas av störningar i energiomsättningen.
De påverkar i synnerhet hjärna, muskler och hjärta.
Neuromuskulära sjukdomar beror på att någon del av den motoriska enheten är angripen. Det kan gälla den motoriska nervcellen i ryggmärgen, den perifera nerven, den neuromuskulära transmissionen eller muskelfibrerna. Vanliga neuromuskulära sjukdomar som jag har intresserat mig för är Duchennes
muskeldystrofi, dystrofia myotonika och spinal muskelatrofi. Samtliga dessa
sjukdomar är nästan alltid ärftliga och fortskridande, med vilket menas att patienterna försämras med åren.
Min forskning har framför allt handlat om kopplingen mellan klinisk sjukdomsbild och genetiska, morfologiska och biokemiska förändringar, så kallad
genotyp-fenotyp korrelation. Jag har även bedrivit epidemiologiska studier
och behandlingsstudier.
54

RAGNAR WESTERLING
Socialmedicin

Anställdes den 8 april 2008 att från och med den 1 maj samma år vara professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.
Ragnar Westerling är född den 3 maj 1956 i Vänersborg. Föräldrar: Einar
Westerling och Brita Westerling, född Petersson.
Gymnasieexamen i Vänersborg 1975. Läkarexamen vid Uppsala Universitet 1983. Leg. läk. 1986. Med. dr i hälso- och sjukvårdsforskning 1993, institutionen för socialmedicin, Uppsala universitet. Specialistkompetens i social
medicin 1993. Docent i socialmedicin 1996, Uppsala universitet. Universitetslektor och överläkare i socialmedicin 1995–2008, Uppsala universitet och
Akademiska sjukhuset.
Gift med fil. lic. Åslög Westerling. Barn: Tove (f. 2000) och Joel (f. 2003).
Min forskning handlar om sociala skillnader i hälsa och vård samt hur hälsooch sjukvård kan utvärderas.
Jag har vidareutvecklat en metod att undersöka så kallad åtgärdbar dödlighet, dvs. dödsfall i sjukdomar som hälso- och sjukvården kan påverka med
behandling eller prevention. I Sverige har skillnaderna i åtgärdbar dödlighet
minskat mellan män och kvinnor, mellan olika landstingsområden och mellan
landsbygd och storstad. Personer utanför arbetsmarknaden har dock en större
risk än andra att avlida i åtgärdbara sjukdomar.
Jag har också studerat ohälsan hos arbetslösa, andra grupper utanför arbetsmarknaden, ensamstående föräldrar och deras barn, samt hos invandrare.
Dessa grupper har visat sig ha en sämre hälsa än andra och avstår också oftare
än andra från att söka medicinsk hjälp.
Hälsan varierar beroende på vilka de sociala och ekonomiska förutsättningarna är. Jag har även varit engagerad i flera interventionsprojekt med syfte att
förbättra olika hälsorelaterade vanor hos skolungdomar.
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HELENA JERNBERG WIKLUND
Tumörbiologi med inriktning mot apoptosreglering

Anställdes den 4 mars 2008 att från och med den 1 april samma år vara professor i tumörbiologi med inriktning mot apoptosreglering vid Uppsala universitet.
Helena Jernberg Wiklund är född den 18 oktober 1961 i Borås. Föräldrar:
Gun Jernberg, född Borg, och Lars Jernberg.
Gymnasiestudier och examen 1980 vid Bessemergymnasiet i Sandviken
och Bregårdsskolan i Karlskoga, fil. kand. i molekylärbiologi 1983, Uppsala
universitet, och dr med. vet. 1991 vid Institutionen för patologi, Uppsala universitet. Docent i experimentell patologi 1998, Uppsala universitet.
Gift med Peter Wiklund. Barn: Julia (f. 1994) och Emma (f. 1997).
Min forskning har som huvudtema att avslöja de mekanismer och faktorer
som reglerar tillväxt och celldöd (apoptos) i multipelt myelom, i syfte att
kontrollera denna svåra och för närvarande obotliga tumörtyp. Jag har särskilt
intresserat mig för det nätverk av signaler för tumörens överlevnad vars funktion kan blockeras för att ”korrigera” tumörcellers beteende så att de blir normaliserade vad gäller tillväxt och förmåga att dö.
Min forskning har visat att en insulinliknande tillväxtfaktor, IGF-1, produceras i tumörens omedelbara närhet och bidrar till tumörens tillväxt, överlevnad och terapiresistens. Baserat på vår kartläggning har vi nu framgångsrikt
behandlat möss med multipelt myelom med målsökande hämmare av IGF-1receptorns aktivitet. Det viktigaste argumentet för att blockera IGF-1 signalen i ny terapi är att detta har få bieffekter på normala celler. Karaktärisering
av den fraktion av tumörceller som ändå motstår celldöd, och som därför kan
bidra till tumörens utbredning efter avslutad behandling, är nödvändig för utformningen av nya effektiva terapikombinationer. Av särskilt intresse är de
substanser som genom förändringar av kromatinstrukturen bromsar tumörcellens genprogram för tillväxt.
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Jag har också intresserat mig för den signal som går via proteinet interferon och som vi har visat ökar apoptoskänsligheten i multipelt myelom. Med
kunskap om hur tumörcellens genprogram kan förskjutas från överlevnad till
celldöd kan den växande fraktionen av tumörceller angripas med ny målsökande behandling.
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Svante Winberg

Fysiologi, särskilt neuroendokrinologi

Anställdes den 18 mars 2008 att från och med den 1 april samma år vara professor i fysiologi, särskilt neuroendokrinologi.
Svante Winberg är född den 2 september 1958 i Örebro. Föräldrar: Torsten
Winberg och Ingrid Winberg, född Jordan.
Fil. kand. 1988 och fil. dr i zoofysiologi vid Uppsala universitet 1993. Postdoc. vid Stanford University, Kalifornien, 1993–1994. Forskare/universitetslektor vid Uppsala universitet 1994–2005. Docent i zoologisk utvecklingsbiologi, Uppsala universitet 1997. Professor i fysiologi vid Norges veterinärhögskola 2005–2007.
Gift med fil. mag. Yvonne Winberg. Barn: Emil (f. 1994).
Jag har i min forskning framförallt intresserat mig för hur en individs sociala
rang påverkar dess fysiologi och beteende. Som försöksdjur har jag huvudsakligen använt mig av laxfisk. Liksom många andra ryggradsdjur utbildar laxfiskar ofta en linjär dominanshierarki. En fisks position i dominanshierarkin, dess
sociala rang, har dramatiska effekter på dess fysiologi och beteende. De som
står lägst i dominanshierarkin är utsatta för kronisk stress och uppvisar kraftigt förhöjda blodkoncentrationer av hormonet kortisol och en allmän beteendeinhibering, t. ex. hämmad aggressivitet och minskad aptit. Även om den
dominanta fisken avlägsnas kommer socialt underordnade fiskar under lång tid
inte att äta eller uppvisa någon aggressivitet. Jag har funnit att låg social rang
är kopplat till en ökad aktivitet i hjärnans serotoninsystem och att detta troligen är en viktig orsak till beteendeförändringarna hos socialt underordnade
individer. En fisks position i dominanshierarkin avgörs genom parvisa aggressiva interaktioner. Min forskning har visat att utgången av sådana interaktioner
påverkas av de enskilda fiskarnas stresshanteringsstrategi (”personlighet”).
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Anders Karlén
Datorbaserad läkemedelsdesign

Anställdes den 9 oktober 2007 att från och med den 1 november samma år
vara professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet.
Anders Karlén är född den 19 januari 1959 i Stockholm. Föräldrar: Bo Karlén och Kristina Karlén, född Söderberg. Gymnasieexamen vid Katedralskolan
i Uppsala 1978. Apotekarexamen 1984, dr i farm. vet. 1989, docent i läkemedelskemi 2001, allt vid Uppsala universitet.
Gift med Maria Karlén. Barn: Hugo (f.1992), Albin (f.1994), Märta (f.1997)
och Hilda (f. 1999).
Min forskning handlar om hur man med hjälp av datorbaserad läkemedelsdesign kan förbättra framtagandet av nya läkemedel. På samma sätt som datorer används för att simulera och optimera egenskaper vid utveckling av till
exempel nya bilar eller flygplan kan de utnyttjas i olika skeden under utveckling av läkemedel. Jag arbetar med datorbaserade metoder för att identifiera
och utveckla substanser som kan påverka sjukdomsrelaterade proteiner (målproteiner), framför allt när det gäller tuberkulos. Denna sjukdom, som man
länge trodde var utrotad i stora delar av världen, är nu ett av de största globala
folkhälsoproblemen. Under de senaste 40 åren har inga nya läkemedel mot tuberkulos tillkommit, och därför arbetar vi nu mycket aktivt med detta.
Andra sjukdomsområden där jag också bidrar med min forskning är HIV/
AIDS, malaria och hepatit C. Vid utveckling av läkemedel startar man ofta
med att identifiera ett lämpligt målprotein (enzym eller receptor) som har betydelse för att en viss sjukdom utvecklas. I nästa fas söker man hitta kemiska
startpunkter, det vill säga substanser som påverkar målproteinet. I denna fas
är datorn ett mycket värdefullt redskap då den kan hjälpa oss att sålla bland
de miljoner föreningar som potentiellt kan binda till proteinet. Med hjälp av
avancerade programvaror kan vi även samla in och strukturera den information som genereras och utforma nya modeller som sedan används för att skräd-
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darsy nya och förhoppningsvis ”bättre” molekyler. I min forskning bidrar jag
framför allt i denna tidiga del av läkemedelsutvecklingen.
Lärostolen är nyinrättad.
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Mats Larhed

Kombinatorisk kemi med inriktning mot läkemedelskemi

Anställdes den 9 oktober 2007 att från och med den 1 november samma år
vara professor i kombinatorisk kemi med inriktning mot läkemedelskemi vid
Uppsala universitet.
Mats Larhed är född den 21 augusti 1964 i Västerås. Föräldrar: Framlidne
Lars Larhed och Sylvi Larhed, (f. Eriksson).
Studentexamen vid Zimmermanska skolan 1983 och gymnasieingenjörsexamen i kemiteknik vid Wenströmska skolan 1984, båda i Västerås. Farm.
mag. och apotekare 1991, dr i farm. vet. 1997 och universitetslektor 2001, allt
vid Uppsala universitet. Leg. apotekare 1999.
Gift med farm. dr Agneta Larhed. Barn: Fabian (f. 1995) och Svante
(f. 1997).
Läkemedelsutveckling innefattar en gallringsprocess där man måste undersöka en stor mängd testmolekyler med avseende på deras biologiska aktivitet
innan man lyckas identifiera en tillräckligt bra läkemedelskandidat. Ett viktigt
led i detta arbete är när dessa testmolekyler ska tas fram – dvs. syntetiseras i
laboratoriet. Min forskning är fokuserad på olika metoder att snabbt och effektivt syntetisera de önskade testmolekylerna.
Jag har utvecklat flera nya syntesmetoder där olika metallkatalysatorer används i kombination med mikrovågsuppvärmning. På detta sätt har reaktionstiderna kunnat reduceras från dagar och timmar till minuter och sekunder.
Den mikrovågsbaserade syntesmetodiken används idag över hela världen för
att spara tid i den komplicerade och resurskrävande processen att utveckla
ett nytt läkemedel. Vid ett flertal tillfällen har jag och mina medarbetare även
lyckats utveckla mer miljövänliga metoder för framställning av läkemedelsmolekyler. Forskargruppen arbetar idag framförallt med att syntetisera och
vidareutveckla molekyler som kan blockera nyckelenzymer i HIV-1-viruset
och i tuberkulosbakterien. Inom detta forskningsområde lär vi oss vilka bio-
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kemiska system som kan påverkas så att sjukdomsförloppet motverkas, samt
hur verksamma läkemedelsmolekyler skall vara konstruerade och uppbyggda.
Det är ett privilegium att få arbeta inom detta viktiga forskningsfält.
Lärostolen är nyinrättad. En äldre lärostol i ämnet läkemedelskemi innehas av rektor Anders Hallberg.
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Eva Hemmungs Wirtén
Bilioteks- och informationsvetenskap

Anställdes den 24 juni 2008 att från och med den 1 juli samma år vara professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.
Eva Hemmungs Wirtén är född den 6 juli 1960 i Stockholm. Föräldrar: Karin Carlsson, f. Pettersson, och Åke Carlsson.
Fil. kand. vid kulturvetarlinjen, Stockholms universitet, 1987. Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 1998. Universitetslektor i biblioteks- och
informationsvetenskap med särskild inriktning mot kulturpolitisk forskning,
Högskolan i Borås, 1999. Post-doc. (STINT) vid University of North Carolina
at Chapel Hill, USA, 2001–02.
Vetenskapsrådsfinansierad forskarassistent, Institutionen för ABM, 2002–
06. Docent i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, 2003. Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap 2006, allt vid Uppsala
universitet.
Gift med Per Wirtén, chefredaktör och författare. Barn: Minna (f. 1988),
Rebecca (f. 1990) och Aurora (f. 1996).
Min forskning kan bäst beskrivas som en kulturhistorisk analys av upphovsrättens centrala roll och betydelse i dagens globala och informationsteknologitäta
samhälle. Jag bidrar därmed till ett livaktigt, mångdisciplinärt och internationellt forskningsfält som spänner över ett flertal discipliner inom både humaniora och samhällsvetenskap. Mitt primära intresse har fokuserats på olika
maktaspekter på den moderna upphovsrätten sedan slutet av 1800-talet och
på hur framväxten av dess olika intressen och intressenter kan kopplas till och
ge en djupare förståelse av samtida konflikter som involverar produktion och
konsumtion av kunskap, kultur och information.
Under senare år har jag allt mer kommit att intressera mig för det som på
svenska skulle kunna kallas ”den kulturella allmänningen,” och vikten av öppenhet i tillgången till olika kulturella och informationella resurser, exem-
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pelvis illustrerat av rörelser som Open Access och Creative Commons. Jag är
verksam i ett flertal internationella forskningsnätverk/projekt, bland andra ett
som är finansierat av EU. Sammanfattningsvis skulle jag vilja se min forskning
som grundmurat internationellt orienterad och starkt historiskt förankrad.
Båda dessa aspekter är nödvändiga för en balanserad tolkning och förståelse
av fenomen som digitalisering och fildelning, såväl som för de grundläggande
mekanismer som möjliggör – eller förhindrar – kreativitet rent generellt.
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HERNÁN HORNA
Historia

Anställdes den 18 mars 2008 att från och med den 1 april samma år vara professor i historia vid Uppsala universitet.
Hernán Horna är född den 6 december 1942 i Cajamarca, Peru. Föräldrar:
Dr Melquiades Horna och Esther Quiroz.
Ph. D. i historia vid Vanderbilt University (USA) 1970. Associate Professor
i historia vid Western Illinois University (USA), 1974–1977. Docent i historia vid Uppsala universitet 1993. Universitetslektor vid Uppsala universitet
2006–2008.
Gift med läraren Anita Wahlgren. Barn: Angelica (f. 1977) och Patricia
(f. 1980).
Målet för min forskning är att förstå och förklara global historia. Med den
intentionen inledde jag min forskarkarriär med att studera enskilda länder i
Latinamerika, till exempel Peru och Colombia, och deras socioekonomiska
historia. Jag har publicerat monografier och andra skrifter om Perus fiskeindustri och om modernisering av transportsystemen i Colombia. Därefter har
jag fokuserat på Latinamerikas prekoloniala och koloniala historia. För närvarande försöker jag sammanfatta hur Latinamerika, Afrika och Asien koloniserades av europeiska stormakter och hur dessa världsdelar kämpade för
sin frihet. Jag står nu i begrepp att genomföra en analys av koloniserings- och
dekoloniseringsprocesser vid olika historiska tidpunkter.
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Lars-Göran Johansson
Teoretisk filosofi

Anställdes den 20 maj 2008 att från och med den 1 juni samma år vara professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet.
Lars-Göran Johansson är född den 10 maj 1950 i Västra Gerum, Skaraborgs
län. Föräldrar: lantbrukare Göran och Siv Johansson.
Fil. kand. 1973, Fil. dr 1993, docent 2000. Adjunkt i matematik och fysik
i Järfälla och Upplands Väsby 1975–1995. Universitetslektor vid Linköpings
universitet 1995–2001 och från 2002 vid Uppsala universitet.
Gift med Inga Eriksson. Barn: Hanna (f. 1981) och Stina (f. 1983).
Jag har i min forskning intresserat mig för i huvudsak två problemområden
inom vetenskapsteorin, dels tolkningsproblemen i kvantmekaniken, dels de
sammanlänkade begreppen induktion, orsak och lag.
Vad gäller kvantmekanikens tolkningsproblem har jag utvecklat en tolkning som bygger på Schrödingers uppfattning att de fundamentala objekten i
kvantfysiken är en sorts vågor, inte partiklar. Dessa vågor visar vid växelverkan partikelegenskaper, medan de vid utbredning uppträder som vågor, vilket förklarar dessa objekts dubbla natur. Detta leder vidare till ett nytt perspektiv på mätproblemet, som är den allvarligaste svårigheten med att tolka
kvantmekaniken.
Vad gäller induktionsproblemet har jag argumenterat för att induktion skall
ses som en kausal process, inte en slutledningsform för vilken man kan efterfråga rättfärdigande. Induktion leder ibland fram till begreppsliga samband
som utgörs av lagar; detta kan användas som kriterium för att skilja lagar från
sanna men tillfälliga samband med samma logiska form som lagar.
I diskussionen om orsaker ansluter jag mig till den anti-metafysiska traditionen som börjar med Hume. För varje verkan föreligger vanligen ett flertal
nödvändiga villkor, av vilka vi identifierar ett som orsaken eller den viktigaste
orsaken. Jag har argumenterat för att denna identifikation styrs av vårt intresse
som agenter och inte av några objektiva omständigheter.
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Anders Kaliff
Arkeologi

Anställdes den 24 juni 2008 att från och med den 1 juli samma år vara professor i arkeologi vid Uppsala universitet.
Anders Kaliff är född den 31 mars 1963 i Linköping. Föräldrar: Sven Kaliff
och Gunborg Kaliff, född Nyberg.
Gymnasieexamen vid S:t Lars skola i Linköping 1982. Fil. kand.1989, fil. lic.
1992 och fil. dr vid Uppsala universitet 1997. Docent i arkeologi vid Uppsala
universitet år 2000. Olika anställningar vid Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar 1988–2008, senast som avdelningschef.
Anställd som forskare vid Uppsala universitet 1999–2000 samt som universitetslektor på deltid sedan 2001.
Min forskning har i hög grad behandlat spåren efter ritual och religion i det
förkristna skandinaviska samhället. Jag har särskilt intresserat mig för vad
spåren efter gravar och offerritualer kan säga oss om den religiösa föreställ
ningsvärlden. Ett annat forskningsfält handlar om kulturinfluenser mellan Skandinavien och omvärlden under förhistorisk tid, i första hand inom
Östersjöområdet men med utblickar mot sydöstra Europa och Asien.
Jag har ofta använt mig av arkeologiskt källmaterial från Östergötland, vari
från jag har stor fältarkeologisk erfarenhet. I det sammanhanget har jag även
arbetat med frågeställningar kring bebyggelsens utveckling och hur olika centralområden och maktcentra avspeglas i det arkeologiska materialet.
Vid sidan om den skandinaviska arkeologin har jag ägnat mig åt forskning
med anknytning till den bibliska historien, och i det sammanhanget bedrivit
fältarkeologisk verksamhet i Mellanöstern. De arkeologiska projekt jag arbetat med där har dels behandlat stadslämningar och gravar med kopplingar till
den gammaltestamentliga historien, främst i området kring Döda havet, dels
tidigkristna eremitkloster i samma område.
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Kjel S. Å. Knutsson
Arkeologi

Anställdes den 20 mars 2007 att från och med den 1 april samma år vara professor i arkeologi vid Uppsala universitet.
Kjel S. Å. Knutsson är född i Laxsjö, Jämtland, den 30 juni 1951.
Studier i konstvetenskap, litteraturvetenskap, kulturantropologi och arkeologi vid Uppsala universitet 1970–1974. Fil. kand. 1976, fil. dr 1988, forskarassistent 1990–1996 och docent 1990, Uppsala universitet. Universitetslektor
i arkeologi därstädes 1996–2007.
Jag har i min forskning i första hand intresserat mig för äldre stenålderns redskapsteknologier som samhällsdokument, till exempel hur kunskap om redskapsteknologier kan nyttjas för att spåra invandringsförlopp och kulturtraditioners framväxt och försvinnande. Mina viktigaste arbeten har därför också
handlat om hur kulturteori och spår av mänskliga handlingar, som de kommer
till uttryck i hantverk, kan vägas samman i tolkningar av förhistorien. Med tiden har jag även kommit att intressera mig för hur arkeologin och vetenskapliga texter dras in i och påverkar samtiden, och därmed också för historiebruk
i förhistorien. Båda dessa perspektiv belyses i ett antal doktorandprojekt där
jag fungerar som handledare. Här har vi främst arbetat med att försöka visa
den långa historiens påverkan på kulturella processer, där det metodologiska
arbetet fokuserats på materialiserad kultur.
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Folke Tersman
Praktisk filosofi

Anställdes den 16 oktober 2007 att från och med den 1 januari 2008 vara professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.
Folke Tersman är född den 2 november 1964 i Stockholm och disputerade
i praktisk filosofi vid Stockholms universitet 1993.
Jag har tidigare varit anställd vid Stockholms och Göteborgs universitet
samt vid The University of Auckland Nya Zeeland. I Stockholm utsågs jag till
docent 2002 och till professor 2003. Jag är gift med dramatikern Ninna Tersman och har tre barn: Hugo (f. 1993), Maja (f. 1997) och Agnes (f. 2000).
Hur kommer det sig att människan har utvecklat förmågan att reflektera över
och fästa vikt vid moraliska överväganden? Och vad innebär det att ta ställning
till moraliska frågor? Kan våra ställningstaganden underbyggas med rationella argument? Det är åt dessa frågor jag ägnat min forskning. I doktorsavhand
lingen diskuterar jag under vilka omständigheter en moralisk uppfattning
kan vara välgrundad. I senare arbeten, exempelvis boken Moral Disagreement,
Cambridge University Press, 2006, har jag koncentrerat mig på förekomsten av
skillnader i moraliska ställningstaganden, både inom och mellan kulturer, och
vilken betydelse dessa har för frågan om ställningstagandenas status. Därvid
har jag försvarat en syn som är besläktad med den ”värdenihilism” som hundra
år tidigare formulerats av en av mina företrädare på tjänsten i Uppsala, Axel
Hägerström, och enligt vilken värderingar inte kan vara sanna eller falska. Jag
har också skrivit två populärvetenskapliga böcker, Fem filosofiska frågor, 2001,
och Hur bör du leva?, 2004, båda utgivna av Wahlström & Widstrand, i vilka
jag har försökt göra resultat från modern fackfilosofisk diskussion tillgängliga
för en bredare publik.
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Professorslängd
Israel Bringius
1628–1648
		
		
		
Petrus Ljungh
1650–1679
Nils Wolf
1679–1689
Johan Schwede
1689–1697
Johannes Reftelius
1698–1702
Erik Castovius
1702–1703
Johan Eenberg
1704–1709
Johannes Steuchius
1710
Jonas Billovius
1710–1712
Karl Skunk
1712–1718
Anders Grönvall
1719–1748
Lars Dahlman
1748–1764
Johan Peter Sleincour
1765–1785
Daniel Boëthius
1783–1810
Nils Fredrik Biberg
1811–1827
Samuel Grubbe
1827–1840
Christoffer Jacob Boström 1842–1863
Carl Yngve Sahlin
1864–1894
Erik Burman
1896–1910
Axel Hägerström
1911–1933
Torgny T. Segerstedt
1938–1947
Ingemar Hedenius
1947–1973
Lars Bergström
1974–1987
Sven Danielsson
1989–2007
Folke Tersman
2008–

Etik och politik
Philosophia civilis
Professor moralium
Praktisk filosofi

Filosofi
Filosofi*
Praktisk filosofi

* Professuren rubricerades från 1967 åter enbart praktiskt filosofi.
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Vid Uppsala universitet omfattar Filosofiska institutionen för närvarande tre
avdelningar, en för praktisk filosofi, en för teoretisk filosofi och en för estetik.
Skillnaden mellan de båda disciplinerna praktisk och teoretisk filosofi är
svår att i detta allmänna sammanhang karakterisera. Förenklat kan det sägas att man till den praktiska filosofin räknar sådana delområden som generell
värdeteori, moralfilosofi, samhällsfilosofi (inklusive rättsfilosofi, politisk filosofi och samhällsvetenskapernas filosofi), religionsfilosofi samt estetik. ”Uttrycket ʼpraktiskʼ filosofi syftar på att man här i första hand intresserar sig för
frågor rörande mänsklig praxis: vårt handlande, vårt sätt att förhålla oss till
verkligheten – och de normer, värderingar och ideologier vi då tillämpar eller ger uttryck åt.” Till de teoretisk-filosofiska ämnesområdena brukar man
räkna logik, kunskapsteori och vetenskapsteori, språkfilosofi och semantik.
Logiken, som under det senaste århundradet genomgått en snabb utveckling
och blivit ett stort gränsområde mellan matematik och filosofi, ger bland annat teori om slutledningar och bevis och är således läran om hur man resonerar konsekvent.
Om lärostolen i teoretisk filosofi, som här inte närmare skall behand
las, kan nämnas att den ofta i äldre tid kallades professur i logik eller ”artium dicendi”. Det kan på goda grunder hävdas att ämbetet fanns med
från början, då universitetet återupprättades på 1590-talet, men vilken undervisning som egentligen förekom är svårt att utröna. Dock vet
man att Johannes Lenæus, sedermera ärkebiskop, blev professor i logik
1604.
Ursprunget till professuren i praktisk filosofi kan möjligen sägas vara
den lärostol i etik, som inrättades 1608, men detta ämbete kom inte att
få någon betydelse, eftersom innehavaren mycket snart lämnade tjäns
ten. Etiken ansågs sedan höra till den år 1614 inrättade historieprofes
suren. Först 1626 års statuter räknade emellertid med en professur i
”philosophia civilis” och innehavaren skulle föreläsa över etik och po
litik. I allmänhet titulerades innehavaren ”moralium professor” och källorna talar om ”moralprofessuren” till skillnad från logikprofessuren intill dess att i senare tider begreppen praktisk resp. teoretisk filosofi blir allt
vanligare.
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I sin installationsinbjudan inför Hägerströms tillträde 1911 har Henrik
Schück något överlägset karakteriserat det första århundradets innehavare
av moralprofessuren efter universitetets återupprättande som ”tämligen
obskyra”. Han gör dock ett undantag för Erik Castovius. Denne man, professor blott ett år i början av 1700-talet, var cartesian och hade 1691 haft
modet att ifrågasätta den världsliga maktens gudomliga ursprung, ett ytterst farligt tilltag under det karolinska enväldet. Hans dissertation konfiskerades följaktligen och karriären fördröjdes avsevärt. Kanske bör man
också ur professorsraden ta fram Johan Eenbergs namn. Inte för att han
var någon särskilt betydande tänkare utan för att han skrivit – innan han
blev professor – en ofta relaterad berättelse om den stora branden i Uppsala år 1702.
Anders Grönvall, som var professor nära 30 år i frihetstidens begyn
nelse, tycks av konsistorieprotokollen att döma ha haft ett väl utvecklat
ekonomiskt sinnelag. När han blev emeritus 1748 (vid 77 års ålder) lyc
kades han få behålla hela professorslönen obeskuren, medan efterträdaren
på tjänsten i tio år fick nöja sig med en adjunktslön. Vid slutet av frihetstiden och i början av den gustavianska tiden innehades ämbetet av Johan
Peter Sleincour. När man ser på hans porträtt, som ännu finns i humanistiska fakultetens rum, kan man ha i tankarna skalden Leopolds ord i en
sympatiskt hållen oration till Sleincourts minne. Den bortgångne hade, säger talaren, ”en viss stränghet i seder, som ofta gjorde honom obekväm för
de större sällskap, varest det flyktiga umgänget och de bullersamma nöjena gemenligen göra en filosof överflödig. I hans allvarsamma blick, i hans
betraktande tystnad, trodde man sig merendels läsa en sträng granskning
över dessa den livligare ålderns angenäma förvillelser.”
Med Sleincourts efterträdare Daniel Boëthius kom den kantska filosofien
att bli känd också i Uppsala. I konkurrensen om professuren efter Boëthius
förekom såväl Nils Fredrik Biberg som Samuel Grubbe, vilka efter varandra
skulle inneha lärostolen. (Den kanske mest framstående svenske filosofen vid
denna tid, Benjamin Höijer, blev efter stora motgångar slutligen professor
i teoretisk filosofi.) Biberg var en mycket uppskattad lärare, som bland
annat kunde räkna C. J. Boström till sina elever. Större som tänkare var
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dock Samuel Grubbe. Han var upsaliensare och blev primus vid magisterpromotionen 1806. Det berättas att när han sent på natten kom hem
från promotionsbalen satte han sig för att under någon timme läsa Platons skrifter. Han prisades av samtiden för sin klarhet och skärpa och
Leopold har om honom yttrat: ”Då jag övergår från vissa av de arbeten,
som man i våra dagar behagar kalla filosofi, till någon av Grubbes skrifter, förekommer det mig såsom hade jag från en sumpig nejd, omgiven
av dimma och lyktgubbar, kommit upp på en höjd, där jag andas fritt
och klart ser föremålen.”
På universitetshusets huvudfasad, till höger om ingången, lyser på inskriftstavlorna över berömda lärde följande namn i rad: Höijer, Biberg, Grubbe, Geijer, Boström. Thorild Dahlquist, som i jubileumsskriften från historisk-filosofiska sektionen 1976 skildrat filosofins historia vid Uppsala universitet, räknar
för sin del med följande fem stora namn före vårt sekel: Höijer, Geijer, Boström,
Sahlin och Wikner. Två av dem, således Boström och Sahlin, var innehavare
efter varandra av den professur som här uppmärksammas. Särskilt Boström
blev skolbildande. Hans verksamhet fick stor betydelse inte bara för filosofins
utveckling utan för kultur och samhälle i hela det sena 1800-talets Sverige.
Den främste analytikern inom den boströmska skolan var Sahlin, som dessutom gjort sig känd som Uppsala universitets rektor under många år.
Det stora namnet i detta sammanhang under 1900-talet är självfallet
Axel Hägerström. Hans kanske viktigaste verk, ”Das Prinzip der Wis
senschaft” kom 1908, tre år innan han tillträdde professuren. Känne
tecknande för honom och ”Uppsalaskolan”, vars obestridligt främste företrädare han var, är den metafysikfientliga objektivismen. De så kallade ”värdeomdömena” är endast uttryck för subjektiva känslor och önskningar. Hägerström, som konsekvent förkastade alla naturrättsliga tankar, ägnade sig under senare år också åt rättsfilosofiska undersökningar
och kom starkt att påverka en rad jurister, främst upsaliensaren Vilhelm
Lundstedt.
När Hägerström blev emeritus 1933 vakantsatte riksdagen på förslag
av regeringen den mer än trehundra år gamla lärostolen i praktisk filosofi.
Man motiverade åtgärden med det till följd av depressionen dåliga stats-
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finansiella läget och tanken var att ”attentatet mot filosofiprofessurerna”,
som Segerstedt formulerat det, skulle fullföljas på så sätt att vartdera lärosätet (Uppsala och Lund) skulle få endast en forskartjänst i ämnet, rubricerad filosofi. Reaktionen på detta blev emellertid häftig och 1938 kröp
regeringen till korset, varvid ecklesiastikminister Arthur Engberg föreslog att man i Uppsala skulle besätta den vakantsatta professuren och låta
den få en orientering mot de sociologiska problemen. Så beslöt också riksdagen och hösten 1938 utnämndes, efter kallelse, lundadocenten Torgny
T. Segerstedt till innehavare av professuren. Han hade 1934 disputerat på
avhandlingen Value and Reality in Bradleyʼs Philosophy. Under tiden som
filosofiprofessor i Uppsala blev hans viktigaste verk Ordens makt 1944.
Han uppställde där en förklaringsteori beträffande språkets sociala funktioner. Segerstedt lämnade den 1 juli 1947 professuren i filosofi, som den
rubricerades, för att tillträda den nyinrättade lärostolen i sociologi, den
första i landet. (Hans liv och verksamhet som bland annat universitetets
rektor skildras på annat håll i denna skrift.)
På filosofiprofessuren efterträddes han av Ingemar Hedenius. Denne, som
var verksam vid institutionen i ett kvartsekel, gjorde sig uppmärksammad i
vida kretsar genom sin slagkraftiga och debattglada kristendomskritik, som
bland annat kom till uttryck i böckerna Tro och vetande samt Att välja livsåskådning, vilka utkom 1949 resp. 1951. Från 1967 fick professuren åter benämningen praktisk filosofi. Hedenius, som blev en känd kulturpersonlighet
med stort inflytande, lämnade tjänsten med pension 1973. Han efterträddes
av stockholmsfilosofen Lars Bergström, som efter några aktiva år här, även som
dekanus, lämnade Uppsala för att tillträda en professur i hemstaden. Han har
bedrivit forskning om kunskapsteoretiska, logiska och språkfilosofiska frågor
rörande värderingar, normativa problem i samband med utilitarism samt vetenskapsteoretiska problem rörande humaniora och samhällsvetenskap.
Han efterträddes 1989 av Sven Danielsson. I sina tidigare arbeten hade
denne i stor utsträckning använt formella metoder. Han utvecklade nya
deontisk-logiska (”bör” -logiska) och preferenslogiska (”bättre” -logiska)
system och semantiker, diskuterade de notoriska problemen kring oberoendevillkoren i gruppreferensteorin och behandlar mycket abstrakta
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mätningsteoretiska problem. Men han diskuterade också språkfilosofiska problem, t. ex. det av ”ordinary-language”-filosofen Austin lancerade
begreppet ”performativ”.
Danielsson har framför allt ägnat sig åt deontisk logik och metaetik:
analyser av begrepp som ”skall”, ”bör”, ”rätt” och ”orätt”. Utmärkande för
hans analyser av dessa begrepp är att han tar stor hänsyn till hur dessa
fungerar i naturliga språk och till vad lingvistiken säger om dem. Dessutom har han intresserat sig för Axel Hägerströms moralfilosofi (värdenihilismen). Danielsson har också i någon mån upprätthållit en Uppsalafilosofisk tradition genom ett par polemiska inlägg om den filosofiska verksam
heten vid den teologiska fakulteten.
Danielsson blev emeritus 2007 och har den 1 januari 2008 efterträtts av
Folke Tersman, som nu skall installeras i sitt ämbete.
TN
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ROGER GYLLIN
Bulgariska

Anställdes den 1 april 2008 att från och med den 1 april samma år vara professor i bulgariska vid Uppsala universitet.
Roger Gyllin är född i Örebro 1942. Föräldrar: Elon Gyllin och Maide Gyllin, född Mattsson.
Fil. kand. 1967, fil. mag. 1971, fil. dr i slaviska språk 1991, docent 2000, allt
vid Uppsala universitet. Universitetsadjunkt i bulgariska vid Uppsala universitet 1975–1992, universitetslektor 1992–2008. Universitetslektor (amanuensis) i bulgariska i Oslo 1986–1988.
Jag har i min forskning i första hand ägnat mig åt det moderna bulgariska
litteraturspråkets historia, det bulgariska språkets struktur och bulgarisk
lexikologi men även åt relationen mellan språk och identitet, kulturella kontakter mellan Bulgarien och Sverige samt litteraturvetenskap.
Min doktorsavhandling berör frågan om när man skall anse att det moderna
bulgariska litteraturspråket tar sin början. Avhandlingen är dels en metodstudie tillämpbar på litteraturspråks/standardspråks framväxt generellt, dels en
konkret tillämpning av metoden på bulgariska. Studien visar att det bulgariska litteraturspråkets genes inte skall sökas i en välkänd patriotisk historiebok från 1762, vilket varit den dominerande bulgariska uppfattningen, utan i
1600- talets religiösa texter, damaskinerna.
I flera arbeten analyserar jag den bestämda artikeln i bulgariskan ur språklig och vetenskapsteoretisk synvinkel. Jag har vidare bland annat behandlat
översättningsproblematik, ordbildning, vokalreduktion, bulgariska fågelnamn
jämfört med svenska och engelska, fotbollsterminologi samt de metodproblem
som uppstår vid bestämning av lexikaliska enheter.
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IRINA LYSÉN
Ryska

Anställdes den 1 april 2008 att från och med samma dag vara professor i ryska
vid Uppsala universitet.
Irina Lysén (tid. Bazhenova) är född den 16 oktober 1950 i Leningrad (S:t Petersburg), Ryssland. Föräldrar: Vladimir Bazhenov och Lydia Bazhenova, född
Muromtseva.
Studentexamen 1968, studier vid den Filologiska fakulteten vid universitetet i Tomsk (Ryssland) 1969–1973. Inskriven vid Slaviska institutionen, Uppsala universitet, 1976. Fil. kand. 1979 och fil. dr 1989. Arbetade som utländsk
lektor i ryska vid Slaviska institutionen, Uppsala universitet, 1978–1993. Förste amanuensis i ryska vid Universitetet i Oslo 1993–2003. Anställd som universitetslektor i ryska vid Institutionen för moderna språk 2006.
Gift med professor emeritus Göran Lysén. Barn: dottern Marie-Louise
(f. 1981), sonen Alexander (f. 1985) och styvsonen Hans Fredrik (f. 1971).
Den andra hälften av 800-talet utgjorde en betydande vändpunkt i de slaviska folkens historia och språkhistoria i och med Bulgariens kristnande. Detta ledde i sin tur till att det första slaviska skriftspråket (fornkyrkslaviska)
skapades, i första hand för att tillgodose den nyetablerade kyrkans behov av
översättningar – främst från grekiska – av evangelierna, Psaltaren, helgonbiografier och predikningar. Betydelsen av dessa översättningar är närmast unik
i den medeltida översättningstraditionen. Flertalet senantika och medeltida
översättningar (till språk som latin, grekiska och arabiska) hade baserats på
redan väletablerade skriftspråk, medan situationen var omvänd när det gäller
de första slaviska översättningarna. Det blev nämligen dessa som lade grunden till både de sydslaviska och östslaviska skriftspråken, och utvecklingen
av olika litteraturspråk skedde under en stark påverkan från de översatta texterna. Redan ett par årtionden efter de första översättningarna kunde den nyetablerade kyrkan hålla gudstjänster på sitt eget språk, vilket gav kyrkslavis-
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kan samma status som de tre heliga språken – hebreiska, grekiska och latin.
Detta var utan tvekan en bidragande orsak till uppkomsten av en av medeltidens största samlingar av översättningar. Majoriteten av texterna översattes
från grekiska och representerar flertalet – om än inte alla – av den bysantinska litteraturens genrer. Tyngdpunkten låg på det religiösa området, som vid
sidan av de kanoniska texterna även omfattade liturgisk litteratur, hymnografi,
predikningar och helgonbiografier.
Dessa tidiga översättningar till kyrkslaviska utgör huvudområdet för min
forskning, där jag speciellt intresserat mig för de bibliska texterna, bland annat evangelierna och Psaltaren. Utöver studier i översättningarnas texthistoria och den språkliga analysen av dem har huvudlinjen i min forskning gällt
tidiga medeltida översättningsteorier och dessas praktiska tillämpning, där
graden av tolkning av originaltexten var central. Under senare år har jag ägnat en del av mitt forskningsintresse åt modern lingvistik, närmare bestämt
textlingvistik, och möjligheter att använda dess metoder och modeller på ett
historiskt textmaterial.
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JOAKIM NIVRE
Datorlingvistik

Anställdes den 24 juni 2008 att från och med den 1 juli samma år vara professor i datorlingvistik vid Uppsala universitet.
Joakim Nivre är född den 21 augusti 1962 i Stockholm. Föräldrar: Åke Nivre och Ann-Marie Nivre (f. Månsson).
Ämneslärarexamen i svenska och franska 1989, Göteborgs universitet.
Fil. dr i allmän språkvetenskap 1992, Göteborgs universitet. Docent i allmän
språkvetenskap 1995, Göteborgs universitet. Fil. mag. i datavetenskap 2001,
Växjö universitet. Fil. dr i datavetenskap 2005, Växjö universitet.
Gift med professor Elisabeth Wåghäll Nivre. Barn: Fredrik (f. 1999).
Min forskning handlar om datormodeller av språkförståelse, språkproduktion
och språkinlärning. Sådana modeller har ett inomvetenskapligt intresse vid
testandet av hypoteser om den mänskliga språkförmågan, men de har också
många praktiska tillämpningar i form av datorsystem som hanterar naturligt
språk, till exempel för automatisk översättning och informationssökning.
Jag har särskilt intresserat mig för modeller av hur vi förstår den grammatiska strukturen i meningar – enkelt uttryckt: hur vi tar ut satsdelar – och hur
datorsystem automatiskt kan förvärva denna kompetens genom generalisering
från en stor mängd exempel – så kallad maskininlärning. De modeller jag utvecklat har hittills testats på drygt tjugo olika språk med sinsemellan mycket
olika grammatisk struktur, däribland svenska, turkiska och ryska.
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Professorslängd
Anna Sågvall Hein
Joakim Nivre		

1989–2008
2008–

Datorlingvistisk forskning kan förenklat sägas innefatta två huvudområden.
För det första utvecklar den hypoteser om mänsklig språkförståelse (via läsning och lyssnande) och språkproduktion (via tal och skrift) genom datorsimulering av språkliga processer. För det andra konstruerar och prövar den
metoder för datorbehandling av språk. Vid Uppsala universitet har datorlingvistiken sitt ursprung i Uppsala Datacentral (UDAC) och senare i Centrum
för datorlingvistik.
Anna Sågvall Hein var docent vid Centrum för datorlingvistik och blev
1989 den första att utnämnas till professor i ämnet. Hon har arbetat med generella metoder för datamaskinell språkanalys av ord och satser med tillämpning
på ryska, finska och svenska. Hon har vidare specialiserat sig på automatisk
ord-, fras- och termextraktion för utveckling av lexikala och terminologiska
språkdatabaser liksom på bakgrundskunskapens betydelse för referensproblematiken i medicinska texter.
Sågvall Hein har i sin forskning också behandlat olika problem rörande enoch flerspråkiga korpusar samt deras användning i forskning, utbildning och
industri, inte minst korpusbaserad läromedelsframställning för vokabulärstudier i ryska. Hon har därtill utvecklat metoder för maskinell översättning
och språkgranskning samt arbetat med textattribution baserad på syntaktiska
mönster och lexikala faktorer. Anna Sågvall Hein har varit dekanus för Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.
JS
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STAFFAN NYSTRÖM

Nordiska språk med inriktning mot namnforskning

Anställdes den 22 januari 2008 att från och med den 1 mars samma år vara
professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid Uppsala
universitet.
Staffan Nyström är född den 11 december 1952 i Dunker i Södermanland.
Föräldrar: Rune och Fanny Nyström (f. Eriksson).
Fil. kand. 1977, fil. dr i nordiska språk 1988, docent 1990, forskarassistent
1991–1996, universitetslektor 1993–2002, allt vid Stockholms universitet.
Anställd som ortnamnsexpert vid Riksantikvarieämbetet 2001–2008.
Gift med byrådir. Ann-Cathrine Olsson Nyström. Barn: Andreas (f. 1979)
och Anton (f. 1987).
I min forskning har jag i huvudsak ägnat mig åt svenska ortnamn. Mitt intresse
för teoretiska frågor och för namnens funktion och ställning i språksystemet
har lett till studier med semantisk och psykolingvistisk inriktning. Hur är vårt
inre onomastikon, vårt mentala namnförråd, organiserat? Hur samverkar det
med vårt övriga lexikon?
I flera kulturhistoriskt inriktade studier har jag sammanställt och analyserat lokala namnförråd, främst natur- och ägonamn (till exempel namn på öar,
åkrar, ängar), i syfte att tolka namnen, kommentera deras budskap samt inspirera till vidare dokumentation av den kulturskatt namnen utgör.
På senare år har tillämpad namnforskning och praktisk namnvård tagit allt
mer av min tid i anspråk. Då har namn på gator, kvarter och andra, ofta yngre
namn i urbana miljöer hamnat i fokus. Mitt arbete i Stockholms namnberedning, i Ortnamnsrådet samt i FN:s ortnamnsorgan UNGEGN har lyft fram
namnens olika roller i samhället och givit många uppslag till artiklar och föredrag.
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Professorslängd
Jöran Sahlgren
Ivar Lundahl

1930–1950
1951–1960

Lennart Moberg
Harry Ståhl
Thorsten Andersson
Svante Strandberg

1960–1961
1963–1971
1971–1994
1994–2007

Staffan Nyström

2008–

Nordisk ortnamnsforskning
Nordiska språk,
ssk ortnamnsforskning

Nordiska språk,
ssk namnforskning
Nordiska språk med inriktning mot namnforskning

Uppsala universitet intog tidigt en ledande ställning inom den nordiska ortnamnsforskningen. Den berömde Jöran Sahlgren fick 1930 en personlig professur i ämnet sedan Ernst Wigforss, Arthur Thomson med flera motionerat
för detta i riksdagen. Sahlgren var en synnerligen mångsidig och produktiv
forskare, som i stor utsträckning även populariserade forskningens resultat.
Han var under sin tid som professor också föreståndare för ortnamnsarkivet.
Professuren, som nu ej längre var personlig, återbesattes efter Sahlgrens avgång med Ivar Lundahl, som blev känd som en särskilt skicklig etymolog. Lundahls efterträdare Lennart Moberg övergick efter endast ett år till professuren
i nordiska språk. Han följdes av Harry Ståhl, Sahlgrens tidigare medhjälpare vid
ortnamnsarkivet. Ståhl behandlade i flera arbeten Dalarnas och Bergslagens
ortnamn och var specialist på naturnamn. Efterträdaren Thorsten Andersson
studerade under sin långa tid som professor bland annat distriktsbeteckningar
med anknytning till forntida ledungs- och försvarsorganisation. Han ägnade
sig också åt personnamnsforskning och var sakkunnig i Patentverket vid bedömningen av nya släktnamn.
Staffan Nyströms närmaste företrädare Svante Strandbergs forskning är
inriktad på nordiska ortnamn och personnamn. I särskilt stor utsträckning
har han ägnat sig åt sjö- och vattendragsnamn och därvid studerat bland annat namnens semantik och formutveckling, olika suffixtyper och förhållandet mellan nordiska hydronymer och flodnamn i andra europeiska länder. Han
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har också behandlat bebyggelsenamn och då inte minst sockennamn och västgötska hemmansnamn. Ett strukturellt tema som intresserat honom är mönsternamngivning. Som personnamnsforskare har han bland annat undersökt
tidiga svenska släktnamn och förhållandet mellan personnamn och ortnamn.
Hans forskning berör även yngre tidsperioder, men ett mer framträdande drag
är den etymologisk-språkhistoriska och ordbildningsmässiga inriktningen på
ålderdomliga namn.
JS
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ERIK ÅSARD

Nordamerikastudier med inriktning mot statskunskap

Anställdes den 13 november 2007 att från och med den 1 december samma
år vara professor i nordamerikastudier med inriktning mot statskunskap vid
Uppsala universitet.
Erik Åsard är född den 29 maj 1947 i Härnösand. Föräldrar: Carl Magne
Åsard och Greta Åsard, född Norberg.
Fil. kand. 1972 och fil. dr i statskunskap vid Uppsala universitet 1978. Forskarassistent i statskunskap 1981–1987, universitetslektor och föreståndare
för Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) sedan 1987 (från och
med 2003 vid engelska institutionen), docent i statskunskap 1993, allt vid
Uppsala universitet.
Den röda tråden i min forskning är jämförande analyser av olika politikområden i Sverige och USA. Framför allt fyra ämnen har stått i fokus för dessa jämförande studier: demokrati och politisk kommunikation, positiv särbehandling av minoriteter, populism och politiska konspirationsteorier samt amerikanska influenser på svensk politik. Tesen i de senare publikationerna är att
den svenska politikens innehåll länge var resistent mot amerikanska influenser, men att politikens former i flera fall hämtat inspiration från vissa amerikanska förlagor. Under de senaste decennierna har vi även kunnat se exempel
på direkt inverkan på politikens innehåll. Det blir emellertid allt svårare att
nationsbestämma politiska idéer och metoder och exakt lokalisera deras härkomst. Inflytandeströmmarna går sällan rätlinjigt från ett land till ett annat,
och de förändras dessutom i de nya kontexter de upptas i. Att klargöra huruvida dessa influenser är exempel på en allmän ”globalisering” eller yttringar av
en specifik ”amerikanisering” utgör en av de stora utmaningarna för nordamerikaforskningen inför framtiden.
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Matz Dahlberg

Nationalekonomi, särskilt bostads- och urbanekonomi

Anställdes den 27 maj 2008 att från och med den 1 juli samma år vara professor i nationalekonomi, särskilt bostads- och urbanekonomi, vid Uppsala
universitet.
Matz Dahlberg är född den 4 april 1966 i Västerås. Föräldrar: Gun Dahlberg, född Eriksson, och Jan-Olof Dahlberg.
Gymnasieexamen vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås 1985. Fil. kand.
1992, fil. dr i nationalekonomi 1997 och docent i nationalekonomi 2001, allt
vid Uppsala universitet. Universitetslektor vid Uppsala universitet 2003–
2008.
Sambo med fil. lic. Erika Ingvald. Barn: Zakarias (f. 1999) och Henrietta
(f. 2004).
Jag forskar inom områdena offentlig ekonomi, politisk ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. En stor del av mitt arbete handlar om att undersöka hur
kommunalt beslutsfattande och relationen mellan staten och kommunerna
fungerar. Exempelvis har jag skattat väljares och politikers preferenser för
kommunalt tillhandahållen service, studerat vilka effekter statsbidrag har
på kommunernas beslutsfattande och undersökt om kommunerna sneglar på
varandra då de fattar sina beslut, så kallad strategisk interaktion.
Under senare år har jag fokuserat på att utvärdera offentlig politik. Några exempel på frågeställningar som jag studerat: Leder hårdare aktiveringskrav till att
socialbidragstagandet går ned och till att sysselsättningen ökar? Delar regeringen
ut statsbidrag taktiskt, i hopp om att öka sannolikheten att vinna nästa val? Använder kommunala politiker och byråkrater statsbidrag för egen vinning?
En viktig förutsättning för att forskning ska ge relevanta svar är att de metoder man använder är tillförlitliga. Därför har jag också ägnat mig åt metodutveckling och bland annat undersökt hur statistiska metoder fungerar då man
har få observationer.
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Mina studier har publicerats i tidskrifter som American Political Science Review, Journal of Applied Econometrics, Journal of Public Economics och Journal
of Urban Economics.
Professorslängd
Rune Wigren

1996–2007

Matz Dahlberg

2008–

Nationalekonomi, särskilt fastighets- och bostadsmarknadernas
ekonomi
Nationalekonomi, särskilt
bostads- och urbanekonomi

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) bedriver sedan 1994 mångve
tenskaplig forskning inom ramen för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid
Uppsala universitet. Institutets verksamhet har sin tyngdpunkt i discipliner
som nationalekonomi, sociologi, statskunskap och kulturgeografi. Vid institutet finns den professur i nationalekonomi, särskilt fastighets- och bostadsmarknadernas ekonomi, som i och med Matz Dahlbergs tillträde fått en något
ändrad benämning.
Den tillsattes första gången 1996 med Rune Wigren som innehavare. Wigren
har bland annat undersökt skillnader i bostadsmönster och -kostnader mellan
olika regioner i Sverige samt orsaker till dessa skillnader. Hans forskningsinriktning var i doktorsavhandlingen regionalekonomisk. Det handlade då om
produktivitet inom industrin. Senare utvidgades forskningen till att studera
regional tillväxt och inte minst sysselsättningsutvecklingen. Hans arbete inom
IBF, och tidigare vid Statens institut för byggnadsforskning, har rört småhusmarknaderna och så kallade hedoniska priser, dvs. priser på egenskaper hos
byggnader, tomt, läge och omgivningar.
Han har senare undersökt bostadsbyggande, bland annat vad som bestämmer byggkostnadernas storlek och bostadsbyggandets omfattning – även internationellt sett, relaterat till respektive länders demografiska, ekonomiska
och bostadspolitiska utveckling.
JS
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Mats Lind

Människa-datorinteraktion

Anställdes den 6 november 2007 att från och med den 1 december samma år
vara professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet.
Mats Lind är född den 24 juni 1954 i Kopparberg. Föräldrar: Eskil Lind och
Berith Lind, född Nyberg.
High School Diploma, Mayo High School, Rochester, Minnesota, USA, 1972.
Gymnasieexamen, Lindeskolan, Lindesberg, 1974, fil. kand., Uppsala universitet 1977, fil. dr i psykologi, Uppsala universitet, 1996, docent i människa-datorinteraktion 2002, universitetslektor vid Uppsala universitet 2002–2007.
Gift med generaldirektör Ingrid Johansson Lind. Barn: Anna (f. 1988) och
Karin (f. 1990).
Dagens vitt spridda användning av datorer skulle knappast vara möjlig utan
den utveckling som ägt rum inom datorgrafik och interaktionsdesign. Genom
att de abstrakta egenskaperna hos ett datorprogram delvis kan avspeglas i synliga uttryck som nedfällbara listor, knappar och dialogrutor, når användningen
av program bortom experternas skrivbord och ut i allas våra liv.
Hittills har dessa synliga uttryck förekommit i en platt värld – nämligen
bildskärmens yta – men beräkningskapaciteten och nyare bildskärmar gör det
nu möjligt att visualisera egenskaper rumsligt, det vill säga i en simulerad tredimensionell miljö. Min forskning har huvudsakligen handlat om att kartlägga
och förklara människans möjligheter och begränsningar vad gäller att uppfatta
och korrekt tolka sådana datorgenererade tredimensionella miljöer. De viktigaste resultaten visar att stor möda måste ägnas åt att avbilda programmens
egenskaper på enkla, kvalitativa rumsliga egenskaper som till exempel framför
eller bakom, kantig eller rund. Vår uppfattning om exakta storlekar, former
och avstånd, både i verkligheten och i simulerade miljöer, är nämligen alltför
oprecis för att mer detaljerade avbildningar skall fungera bra.
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PER LINDBERG
Psykologi

Anställdes den 6 november 2007 att från och med den 15 mars 2008 vara professor i psykologi vid Uppsala universitet.
Per Lindberg är född den 30 september 1954 i Degerfors. Föräldrar: Brita,
född Snöfeldt, och Rune Lindberg.
Gymnasieexamen vid Hagaskolan, Borlänge (1973). Psykologexamen (1983)
vid Uppsala universitet. Leg. psykolog 1985. Filosofie doktor (1989) och docent
(1995) i klinisk psykologi vid Uppsala universitet. Post-doc. vid The Flinders
University of South Australia, Adelaide 1993. Universitetslektor i vårdvetenskap, Uppsala universitet 1997–2008.
Barn: Sara (f. 1987) och Erik (f. 1989).
Jag har i min forskning intresserat mig för hur man med psykologiska metoder
förhindrar uppkomst av och/eller aktivt lindrar vanligt förekommande hälsoproblem bland vuxna. I flera behandlingsstudier är utgångspunkten att i samförstånd med patienten bedöma dennes önskemål och sociala situation, samt
att klargöra patientens egna förutsättningar vad gäller att kunna ändra sitt
beteende i riktning mot bättre hälsa. Individuella analyser gör att kognitiva,
inlärningspsykologiska och andra påverkbara faktorer uppmärksammas och
kartläggs. Forskningen har visat att sådana funktionella analyser är ett värdefullt komplement till traditionell diagnostik vid hörselproblem och långvarig
smärta, samt i senare projekt även inom njurmedicin och tandvård.
Jag har också studerat olika individkaraktäristikas betydelse för hur man
hanterar somatiska besvär. Ett exempel är att den egna tilltron till förmågan
att hantera vardagliga men besvärliga situationer där man har ont, har betydelse för hur mycket man besväras. Genom att uppmärksamma sådana psykologiska förklaringsfaktorer, kan kliniskt användbara ”beteendemedicinska”
behandlingsmetoder utvecklas inom områden där man tidigare haft begränsad framgång.
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Lena Magnusson Turner
Kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse

Anställdes den 6 november 2007 att från den 1 december samma år vara professor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse, vid Uppsala universitet.
Lena Magnusson Turner är född den 21 april 1955 i Sundsvall. Föräldrar:
Ella Magnusson, född Wiklund och Curt Magnusson.
Examen från förvaltningslinjen, Mittuniversitetet, 1978, studier i matematik och kulturgeografi, Umeå universitet, 1979–1980, fil. dr i kulturgeografi
1994, docent i kulturgeografi 2001, forskarassistent och forskare vid Institutet
för bostads- och urbanforskning 1994–2007, allt vid Uppsala universitet.
Barn: Daniel (f. 1982) samt bonusbarnen Charlotta (f. 1970) och Pernilla
(f. 1974).
Min forskning är inriktad mot urbana processer, migration, boende och segregation. En av tyngdpunkterna i min forskning är det dynamiska sambandet
mellan hushållens rörlighet och förändringar på bostadsmarknaden. Forsk
ningen har bestått i att empiriskt och teoretiskt pröva nyttan av så kallade
Markovmodeller för analyser av rörligheten på bostadsmarknaden. Centralt
har varit huruvida de antaganden som denna stokastiska modell vilar på är
tillämpbara på samhälleliga processer. Forskningen har besvarat frågor om vad
som händer på en bostadsmarknad när nya bostäder kommer till. Vilka hushåll
är det som flyttar, vilka bostäder omsätts och inom vilka delar av marknaden
sker omsättningen?
Jag har också intresserat mig för de problem som uppträder på heta bostadsmarknader där byggandet kommit att bli alltmer marknadsstyrt. Men tränger
ett efterfrågestyrt bostadsbyggande ner till mindre resursstarka hushåll som
har ett manifest bostadsbehov? Förespråkare för dagens marknadsstyrda byggande hänvisar ofta till nyproduktionens dynamiska effekter. De menar att
ett exklusivt byggande både kan tillgodose inkomststarka gruppers efterfrå-
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gan och samtidigt generera ett sekundärt utbud av bostäder som tillgodoser
behoven hos mindre betalningsstarka hushåll. Här har min forskning bekräftat hyresrätten som en betydelsefull upplåtelseform för dem som är nya på
bostadsmarknaden och för dem som har ett manifest behov av bostad. Nyproduktion av hyresrätten och den sekundära omsättning som den ger upphov till visar sig också vara verkningsfull för att minska bostadssegregationen.
Forskningen har också visat hur en segmenterad bostadsmarknad lägger hinder i vägen för rörlighet mellan till exempel innerstad och förort. Det saknas
helt enkelt etablerade stigar.

90

Klas Nyberg
Ekonomisk historia

Anställdes den 6 november 2007 att från och med den 1 december samma år
vara professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.
Klas Nyberg är född den 1 juli 1958 i Norrköping. Föräldrar: Olof Nyberg
och Karin Nyberg, född Bolling.
Fil. kand. 1986 och fil. dr i ekonomisk historia 1993 vid Uppsala universitet.
Docent i ekonomisk historia 1999. Universitetslektor vid Uppsala universitet
1999–2007. Även forskningssekreterare i Kommittén för stockholmsforskning 2000–2004.
Gift med docent Kirsti Niskanen. Barn: Lisa Bergqvist (f. 1982).
Min forskning har givit flera bidrag till kunskapen om den industriella revolutionens förhistoria i Sverige och Finland i ett internationellt jämförande perspektiv.
Jag har särskilt intresserat mig för säljandets och konsumtionens historia,
främst med avseende på textilmarknaderna. Mina undersökningar rör de så
kallade textilmanufakturernas företagsformer under 1700-talet och deras omvandling till fabrikssystem i början av 1800-talet. Den förnyade handels- och
manufakturlagstiftningen under 1700-talet var tillsammans med kolonialvaruhandeln och ostindiehandeln en del av ett nytt slags internationalisering.
Satsningarna under samma århundrade på inhemsk utveckling av mullbärsodlingar, fåravel och andra experiment var liksom ett omfattande industristöd
via Manufakturkontoret och Kommerskollegium avsedda att främja svensk
industri, konsthantverk och vad vi idag kallar design. Nämnda institut skapades på 1700-talet, men några av dem fick faktiskt störst betydelse under
1800-talet. Vissa element i den äldre handels- och industrilagstiftningen levde
kvar långt in i modern tid, medan andra avskaffades i och med 1846 års näringsfrihetsförordning.
Mitt viktigaste forskningsresultat är att kommersiella entreprenörer med

91

rötter i den internationella grosshandeln spelade en avgörande roll i strategiska
faser av den textila industrialismens förhistoria i Sverige. Förmågan att sälja
blev den utslagsgivande faktorn i den växande konkurrensen redan i början
av 1800-talet. Jag gick därför vidare med ett forskningsprogram om den s.k.
skeppsbroadeln i Stockholm och har kunnat fördjupa och utveckla den tesen. För närvarande forskar jag om konkursinstitutets uppkomst i Sverige och
konstmarknader och mecenatskap i 1700-talets Stockholm.
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Dominic Power
Kulturgeografi

Anställdes den 25 mars 2008 att från och med den 1 april samma år vara professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet.
Dominic Power är född den 3 februari 1973 i Manchester, England, och uppväxt i Dublin, Irland. Föräldrar: Brendan och Susan Power.
Double First Class Honours B.A. i statsvetenskap och sociologi, Trinity
College Dublin 1994. B.A. och M.Phil. i statsvetenskap, University of Oxford
1996. M.A. och D.Phil. i geografi, University of Oxford 1998. Docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet 2003.
Min forskning ligger huvudsakligen inom det ekonomisk-geografiska fältet. Jag
har framförallt intresserat mig för vilka socio-ekonomiska förhållanden som
bidrar till att platser blir ekonomiskt livskraftiga. I mitt arbete som ekonomisk
geograf har fascinationen för hur vissa aktiviteter koncentreras till specifika
platser en central roll. Den teoretiska utmaningen handlar om hur vi kan konceptualisera agglomerationer och kluster av företag och på så sätt bidra till att
förklara hur innovationer uppstår i tid och rum.
En stor del av min empiriska forskning har handlat om vilken roll kulturindustrin spelar i den globala ekonomin. Många länder genomgår en ekonomisk
omvandling som innebär att aktiviteter och produkter som en gång i tiden ansågs vara viktiga beståndsdelar i det kulturella livet nu har fått en central ekonomisk roll. Jag har genomfört studier hur olika sådana branscher – relaterade
till exempelvis musik, design eller mode – är knutna till och bidrar till utvecklingen av särskilda platser, i synnerhet vissa större städer. Min forskning har
påvisat de kulturella branschernas betydelse för utvecklingen av en innovativ
ekonomi och inte minst för en levande samhälle.
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Ann-Margret Rydell
Psykologi

Anställdes den 9 oktober 2007 att från och med den 1 november samma år
vara professor i psykologi vid Uppsala universitet.
Ann-Margret Rydell är född i Stockholm den 13 september 1945. Studentexamen vid Östersunds Högre Allmänna Läroverk 1965. Fil. kand. 1969 och
psykologexamen 1973 vid Uppsala universitet. Fil. dr i psykologi vid Uppsala
universitet 1992. Docent i psykologi vid Uppsala universitet 1997.
Min forskning rör barns socioemotionella utveckling, huvudsakligen under
de tidigare skolåren. Inom detta område har jag följt några huvudspår. För det
första har jag studerat några fenomen som är centrala i utvecklingen, barns sociala skicklighet i samspel med andra och barns hantering av känslomässiga
reaktioner. För det andra har jag undersökt olika typer av problem hos barn,
och för det tredje har jag studerat barns relationer till viktiga personer i omgivningen – föräldrar, kamrater och lärare. Dessa fenomen och begrepp har
jag undersökt med avseende på hur de utvecklas samt hur de förhåller sig till
varandra. Vad gäller barns sociala skicklighet och känslomässiga fungerande
har jag och medarbetare även studerat vad dessa begrepp innehåller och hur
de kan mätas. De barndomsproblem som jag undersökt har mest handlat om
så kallade utagerande beteenden som hyperaktivitet, ilska och normbrott. Jag
har bland annat undersökt deras utveckling över tid, om förelöpare till problemen står att finna i exempelvis temperament och relationen till föräldrar,
samt i vilken utsträckning barnets relationer till lärare och kamrater, dvs. faktorer utanför själva problemen, påverkar den långsiktiga utvecklingen. Jag har
i min forskning även fokuserat de speciella svårigheter som flickor med dessa
mer typiska ”pojkproblem” kan ha.
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Lars Strannegård
Företagsekonomi, särskilt organisation

Anställdes den 10 juni 2008 att från och med den 15 juni samma år vara professor i företagsekonomi, särskilt organisation, vid Uppsala universitet.
Lars Strannegård är född den 28 maj 1969 i Göteborg. Föräldrar: Inga-Lisa
Strannegård, född Lundberg, och Örjan Strannegård.
Gymnasieexamen vid American School of Kuwait samt Sigrid Rudebecks
Gymnasium i Göteborg. Civilekonom 1993, ek. mag. 1994 och fil. dr 1998,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Docent 2002, Handelshögskolan i Stockholm. Gästforskare vid Universität St. Gallen 1996 och vid Stanford
University 1999. Gästprofessor vid Uppsala universitet 2006–2008.
Gift med Maria Strannegård. Barn: Stella (f. 2008).
Vi föds, arbetar, lever och dör inom ramen för organisationer. Min forskning
handlar om hur organisationer fungerar och om hur organisering sker. Jag har
främst intresserat mig för hur samspelet mellan organisationer och det omgivande samhället ser ut. Det innebär att jag intresserat mig för sådant som hur
nya idéer får fäste i företag och varför vissa idéer aldrig får genomslag. Min
tidiga forskning handlade om hur kopplingen såg ut mellan å ena sidan omvärldens krav på att företag skall ta miljöansvar och å den andra hur frågorna
därefter hanterades internt. Jag kom också att intressera mig för hur det gick
till när retoriken om ”den nya ekonomin” ställde beprövad företagserfarenhet
i skamvrån. Detta ledde in mig på frågor om massmedias och kommunikationskonsulters roll när det skapas bilder av företag och företagande. På senare
tid har ekonomins estetisering, designfrågor och konstmarknadens organisering fångat mitt intresse.
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ALEXANDRA WALUSZEWSKI

Företagsekonomi, särskilt relationer mellan vetenskap, teknologi och
samhälle.

Anställdes den 29 januari 2008 att från och med 1 februari samma år vara
professor i företagsekonomi, särskilt relationer mellan vetenskap, teknologi
och samhälle.
Alexandra Waluszewski är född den 5 april 1956 i Sundsvall.
Gymnasieexamen vid Hedbergska skolan i Sundsvall 1976. Fil. kand. 1983
och fil. dr i företagsekonomi 1989 vid Uppsala universitet. Docent i industriell marknadsföring 1997. Föreståndare för Uppsala universitets Centrum för
Teknik- och Vetenskapsstudier sedan 2004.
Vilken roll spelar teknik och vetenskap för företags utveckling? Vilken kopp
ling finns mellan företags sätt att använda teknik och vetenskap, och den forsk
ning som bedrivs vid universitet och högskolor? Det är två av de huvudfrågor
jag intresserat mig för i min forskning. I de politiska sfärerna uttrycks stora
förhoppningar om att ökade investeringar i forskning skall ge direkta kommersiella tillämpningar. Min forskning visar dock att ju mer banbrytande teknik
och vetenskap det gäller, desto större är sannolikheten att den kommersiella
användningen dröjer.
All ny teknik och vetenskap har att möta företags och organisationers etablerade lösningar – och dessa har stort inflytande över vilka nya bidrag som
kommer att bli kompatibla och därmed kommersiellt bärkraftiga. När banbrytande forskning väl tas i kommersiellt bruk sker det därmed oftast vid
helt andra tidpunkter, på andra platser och i andra sammanhang än vad som
ursprungligen förutsågs. Att styra forskning med hänsyn till förväntad kommersiell effekt kan således vara till harm för såväl vetenskapen som företagandet.
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Pär Ågerfalk

Data- och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning

Anställdes den 1 juli 2007 att från och med samma dag vara professor i dataoch systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Uppsala universitet.
Pär Ågerfalk är född den 28 april 1971 i Örebro. Föräldrar: Olle Ågerfalk
och Agneta Gabrielsson, född Bogevik.
Gymnasieexamen vid Rudbecksskolan i Örebro 1991. Kandidatexamen i
administrativ databehandling 1995, Högskolan i Örebro. Licentiat- och doktorsexamen i informationssystemutveckling 1999 respektive 2003, Linköpings universitet. Docent i informatik 2007, Internationella handelshögskolan i Jönköping.
Min forskning handlar om människors arbete med att utveckla IT-baserade
informationssystem. De aspekter jag särskilt studerat är utformning och anpassning av metoder och processer för att skapa sådana system utifrån antagandet att syftet med systemen är att stödja social interaktion i verksamheter,
förvaltning och samhälle.
Jag har på senare år fokuserat tre relaterade fenomen. Det första är öppen
källkod, dvs. program som licensieras på ett sådant sätt att vem som helst kan
granska dess konstruktion och även modifiera och vidaredistribuera gratis eller mot ersättning. Det andra är globalt distribuerad systemutveckling där projekt bedrivs med deltagare utspridda över världen i syfte att dra nytta av olika
länders unika fördelar, såsom tidszon, kompetens och lönenivå. Det tredje är
lättrörliga, eller ”agila” utvecklingsmetoder som syftar till flexibla utvecklingsprocesser vilka kan svara upp mot föränderliga krav.
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Professorslängd
Sten-Åke Tärnlund
Åke Hansson
Per Ågerfalk

1980–1985
1986–2006
2007–

ADB
Data- och systemvetenskap
med samhällsvetenskaplig
inriktning

I slutet av 1970-talet delades den dåvarande institutionen för informationsbehandling, varvid den samhällsvetenskapligt inriktade delen blev en självständig institution med benämningen institutionen för ADB (administrativ
databehandling). Sten-Åke Tärnlund, sedermera professor i datalogi vid universitetet, fick 1980 en extra professur i ADB. Professuren blev ordinarie och
tillsatt med Åke Hansson. Hans forskning har varit fokuserad på studier av
relationen mellan abstrakt, ej exekverbar (körbar), programspecifikation och
dess exekverbara motsvarighet som datorprogram; speciellt programspecifikation i matematisk logik och formell härledning av logikprogram som teorem
från sådana programspecifikationer. Dessa studier har vidareutvecklats inom
företaget Intologic AB och med betydande framgång i praktiken kunnat tilllämpas via MOVIS-systemet, där abstrakta specifikationer av komplexa konfigurationsmodeller ges grafiskt i Visual Studio och i form av datastrukturtabeller i Excel. Från dessa specifikationer genereras automatiskt exekverbara
logikprogram. Dessa logikprogram ges sedan till en modelltolkare som ställer
frågor om önskemål om hur konfigurationsmodellen ska specialiseras; Ericsson/Aastra använder MOVIS-modellering för sina telefonväxlar, till exempel
den komplexa telefonväxeln MX-ONE.
JS

98

Peter Waara

Utbildningsvetenskap med inriktning mot barns och ungas förutsättningar
och villkor

Anställdes den 21 augusti 2007 att från och med den 15 september samma
år vara professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot barns och ungas
förutsättningar och villkor vid Uppsala universitet.
Peter Waara är född den 17 december 1963 i Haparanda. Föräldrar: Karl
Waara och Edith Waara, född Huhta.
Gymnasieexamen vid Tornedalsskolan i Haparanda. Fil. kand. 1986, Umeå
universitet. Fil. dr i sociologi 1996, Umeå universitet. Universitetslektor i sociologi 1998–2007 samt docent i sociologi 2003 vid Luleå tekniska universitet.
Befordrad till professor i sociologi 2007 vid Luleå tekniska universitet.
Gift med fil. mag. Margareta Persdotter, utbildningschef vid Samhall AB.
Barn: Sandra (f. 1995), Louise (f. 1993), Vilhelm (f. 1990) och Oskar (f. 1987).
Min forskning handlar om ungdomars vuxenblivande. Jag har särskilt stude
rat övergången mellan skola och arbetsliv och hur ungdomar föreställer sig
och hanterar denna viktiga passage in till ett vuxet liv. Mina viktigaste arbeten tar upp den rumsliga dimensionen knuten till ungdomars vuxenblivande, till exempel vilka villkor som omgärdar ungdomar från större städer i
jämförelse med förhållanden som kännetecknar landsortsungdomars vardag
och vad det får för konsekvens rörande framtidsplaner och faktiskt handlande.
Under 2000-talet har jag arbetat i olika europeiska ungdomsprojekt där inte
minst frågan om integration till samhället via eget deltagande i arbetslivet har
genomlysts på olika sätt. Under de senaste åren har jag kommit att länka en
historisk dimension till ungdomsstudierna. Här har analyserna kretsat kring
likheter och skillnader mellan skilda generationers ungdomars uppväxtvillkor
med avseende på övergången från skola till arbetsliv, men också i frågor som
rör mobilitet och social kontroll.
Lärostolen är nyinrättad.
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GÖRAN ARNQVIST
Biologi, särskilt zooekologi

Anställdes den 1 januari 2006 att från och med samma dag vara professor i
biologi, särskilt zooekologi, vid Uppsala universitet.
Göran Arnqvist är född den 23 mars 1961 i Uppsala. Föräldrar: Gunhild
och Arne Arnqvist.
Gymnasieexamen vid Härnösands gymnasium 1980. Biologexamen 1986,
Umeå universitet. Fil. dr i ekologisk zoologi 1992, Instutionen för ekologisk
zoologi, Umeå universitet. Docent i ekologisk zoologi 1997, Umeå universitet.
Särskild forskare 2002–2005, Uppsala universitet.
Sambo med fil. dr Jenny Andersson, statsgeolog. Barn: Elias (f. 2000), Ingrid
(f. 2006) och Märta (f. 2007).
Huvudparten av min forskning berör de biologiska konsekvenserna av köns
konflikter i djurvärlden. Sådana konflikter är allestädes närvarande och leder
ofta till ett komplext evolutionärt och genetiskt samspel mellan könen, något
som i vissa fall kan liknas vid evolutionära ”kapprustningar” mellan hanar och
honor. Min forskning har visat att detta samspel är en kraftfull process som
spelar en viktig roll i många biologiska sammanhang, främst genom att forma
hanars och honors beteenden, morfologi och fysiologi. Jag har också visat att
könskonflikter kan påverka biodiversiteten, dels positivt genom att stimulera
bildandet av nya arter men dels även negativt genom att ibland bidra till att
populationer dör ut. Jag arbetar främst med olika slags insekter som modellsystem, men studerar även spindlar, fåglar och fiskar. Under senare år har jag
även intresserat mig för de speciella gener som bärs av mitokondrier – den eukaryoya cellens kraftstationer. Jag har studerat den evolutionära betydelsen av
dessa gener, vilka inte följer vanliga genetiska ”spelregler”.
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Pierre Flener
Datalogi

Anställdes den 27 maj 2008 att från och med den 1 juni samma år vara professor i datalogi vid Uppsala universitet.
Pierre Flener är född den 22 maj 1964 i Luxemburg. Föräldrar: Édouard Flener och Marie-Paule Flener, född Feltes.
Baccalauréat i matematik, fysik, och kemi vid Athénée de Luxembourg i
Luxemburg, 1983. Licence et maîtrise i datalogi vid Facultés Universitaires
Notre-Dame de la Paix i Namur, Belgien, 1988. Fil. dr i datalogi vid Université
Catholique de Louvain, Belgien, 1993. Assistant Professor vid Bilkent Üniversitesi, Turkiet, 1993–1998. Universitetslektor vid Uppsala universitet 1998–
2008. Docent i datavetenskap 1999.
Gift med tekn. lic. Esra Bayoglu Flener. Barn: Deniz Isabelle (f. 2001) och
Marc Can (f. 2004).
Problem som schemaläggning, planering och konfigurering är vanliga inom till
exempel vetenskapen och näringslivet. Dessa problem innebär att göra vissa
val så att fastställda regler uppfylls och eventuellt så att någon kostnad som
beror av valen minimeras. Ett populärt exempel är Sudokupusslet där reglerna innebär att varje rad, kolumn och delkvadrat – alla med nio rutor – måste
innehålla talen 1 till och med 9. De flesta sådana problem är svåra, vilket innebär att någon form av intelligent sökning krävs för att hitta en, eventuellt
optimal, lösning.
Villkorstekniker är en relativt ny samling metoder och verktyg som används
till att lösa dessa problem, antingen via systematisk sökning eller via stokastisk
sökning. Ofta kompletterar villkorstekniker andra beprövade tekniker som
till exempel matematisk programmering (operations research).
Målet med min forskning är att öka möjligheterna att hitta snabbare lösningsmetoder för olika problem och därigenom också att göra kostnadsbesparingar. För att utvärdera mina resultat applicerar jag villkorstekniker på olika
praktiska problem inom till exempel planering av flygtrafik, schemaläggning,
bioinformatik och finansiering.
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Torgny Fornstedt
Analytisk bioteknik

Anställdes den 18 december 2007 att från och med den 1 januari 2008 vara
professor i analytisk bioteknik vid Uppsala universitet.
Torgny Fornstedt är född den 31 mars 1957 i Göteborg. Föräldrar: Holger
Fornstedt och Nermin Fornstedt, född Turgay.
Apotekarexamen 1984, doktor i analytisk farmaceutisk kemi 1992, docent
i analytisk farmaceutisk kemi 1997, allt vid Uppsala universitet. Däremellan
Laboratoriechef för bioanalys vid Läkemedelsverket under 1994. Universitetslektor vid Uppsala universitet 1995–2008 och studierektor sedan 2001.
Gift med Helena Fornstedt, miljöinspektör i Sunne kommun. Barn: Alexandra (f. 1998), Axel (f. 2000) och Olof (f. 2002).
Jag bedriver grundforskning inom ämnesområdet separationsvetenskap. I det
arbetet kombinerar jag teori med praktiska experiment i syfte att få en djupare förståelse av mekanismerna hos de metoder man idag använder för separation och rening av läkemedel.
Metoderna bygger mestadels på att ett adsorptionsmedel nedpackats i ett
rör genom vilken vätska innehållande läkemedel passerar. Min forskning fokuserar på förståelsen av de mekanismer med vilka läkemedlen interagerar med
adsorptionsmedlet. Målet är en effektivare och säkrare rening av läkemedel.
Ofta existerar en läkemedelssubstans i två olika former med identiska kemisk-fysikaliska egenskaper och formelnamn. De två formerna förhåller sig
till varandra som ett objekt och dess spegelbild. Precis som högerhanden kan
göra saker som vänsterhanden inte klarar av, kan de båda formerna ha olika effekt på kroppen. Ibland är det så att en av formerna orsakar en oönskad effekt
som till och med kan orsaka en allvarlig skada, medan den andra molekylen
ensam står för den önskade effekten. Detta var till exempel fallet i Neurosedynskandalen. Separationsmetoder för rening av spegelbildsläkemedel är speciellt svåra och tidsödande att optimera och detta har gjort mig intresserad av
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att särskilt fokusera på sådana problem. I min senare forskning har jag visat – i
samarbete med avdelningen för teknisk databehandling – hur man, genom att
använda enstaka hörnstensexperiment i numeriska beräkningar med kraftfulla datorer, snabbt kan ta fram optimala experimentella betingelser för säker rening av spegelbildsmolekyler.
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Klas Hjort

Materialvetenskap, särskilt mikrostrukturteknik

Anställdes den 29 april 2008 att från och med den 1 maj samma år vara professor i materialvetenskap, särskilt mikrosystemteknik, vid Uppsala universitet.
Klas Hjort är född den 16 september 1964 i Säter. Föräldrar: Bengt Hjort
och Ulla Hjort, född Berg.
Civilingenjörsexamen i teknisk fysik 1988, tekn. dr i materialvetenskap
1993, docent i materialvetenskap 2001, allt vid Uppsala universitet. Universitetslektor vid Uppsala universitet 2001–2008.
Gift med fil. dr Karin Hjort, född Norrström. Barn: Emil (f. 1991) och Kajsa
(f. 1993).
Jag arbetar i nära samarbete med företag och andra forskargrupper för att utveckla mikromekaniska motorer, givare och miniatyrsystem för vätskehantering. Här använder jag tekniker som liknar elektronikindustrins. Idag är jag
aktiv i tre nationella forskningscentra där jag utvecklar komponenter till så
skilda tillämpningar som neurodiagnostik, mikrobiell ekologi och trådlösa
sensornätverk.
Den senaste tiden har min forskning varit fokuserad på nya kretskortstekniker. Med hjälp av nanotrådar i flexibla kretskort har min forskargrupp skapat
mikrovågskretsar med nya komponenter och givare för magnetfält och värmestrålning. Vi har även tagit fram världens starkaste mikromekaniska pump
samt två små system i plast där det ena sorterar celler och det andra kan komma att användas för bl. a. immunologisk diagnos i hemmet.
I min roll som lärare för blivade civilingenjörer och teknologie doktorer vill
jag bidra till att öka förståelsen och intresset för industrins och samhällets behov liksom för glädjen i företagande.
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Elena Jazin

Biologi, särskilt evolutionär genetik

Anställdes den 27 maj 2008 att från och med den 1 juni samma år vara professor i biologi, särskilt evolutionär genetik, vid Uppsala universitet.
Elena Jazin är född i Argentina den 1 november 1961. Föräldrar: Elsa Rud
och Jose Jazin.
Akademisk grundexamen 1984. Fil. dr i biomedicin 1989, State University
of New York, Albany, USA. Flyttade 1991 till Sverige där hon hade olika anställningar under 7 år som forskare och forskarassistent vid Avdelningen för
medicinsk genetik, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet. Forskare i det
farmaceutiska företaget SmithKline Beecham, numera GlaxoSmithKline, i
Storbritannien 1998–1999. Forskare vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet, 2000–2002. Anställd som universitetslektor vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, 2003.
Barn: Isac Jazin Jareborg (f. 1993) och Paula Jazin Jareborg (f. 1995).
Mitt huvudintresse är beteendegenetik, ett relativt nytt forskningsområde,
som fokuserar på genetisk påverkan och miljöpåverkan på variationer i beteende hos olika individer. Grundläggande forskning om genetisk påverkan på
beteende är viktig för förståelsen av både normalt beteende och icke-normalt,
som kan leda till psykiatriska sjukdomar. Denna kunskap har också betydelse
för etiska diskussioner om möjligheter att i framtiden att använda DNA-analys
för att kartlägga individer med olika normala och icke normala beteenden –
från ovanligt hög intelligens till våldsbenägenhet eller kriminalitet.
Forskningen i min grupp inkluderar genetisk analys av kännetecknande
drag i beteenden hos såväl människor som djur. I det förstnämnda fallet studerar vi stora släkter där psykiatriska sjukdomar, såsom schizofreni, är vanligare
än hos resten av befolkningen. Sverige erbjuder unika möjligheter för denna
forskning eftersom det finns detaljrika register med familjeinformation från
1500-talet och framåt. Våra projekt innefattar också studier av genuttryck i
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hjärnan hos individer i olika psykiatriska tillstånd. När det gäller djur använder
vi oss av funktionell genomik i sökandet efter gener som är av betydelse för beteende och könsskillnader hos hundar, vargar, rävar, möss, grisar och apor.
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JOHAN NYBERG
Fysik

Anställdes den 18 december 2007 att från och med den 1 januari 2008 vara
professor i fysik vid Uppsala universitet.
Johan Nyberg är född den 21 januari 1955 i Korsnäs, Finland. Föräldrar:
Gunnel Nyberg, född Wenman, och Kurt Nyberg.
Fil. mag. 1979 vid Åbo Akademi, Finland. Tekn. dr i kärnfysik 1987 och docent i kärnfysik 1991 vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Forskare
1991 och universitetslektor i fysik 1997 vid Uppsala universitet.
Gift med professor Ayşe Ataç Nyberg, anställd vid Ankara University, Turkiet. Barn: Selma (f. 1994).
Min forskning handlar om atomkärnornas uppbyggnad och struktur. En av de
fundamentala obesvarade frågorna inom modern kärnfysik är: Hur stort är det
”nukleära landskapet”? Gränserna för detta landskap sätts av bindningsförmågan hos den så kallade starka kraften, vilken binder samman neutroner och
protoner till atomkärnor. Endast de nuklider (atomkärnor med bestämt antal
neutroner och protoner) som ligger innanför bindningsgränserna kan existera
tillräckligt länge för att ha någon betydelse för nukleosyntesen av nya grundämnen i universum. Teoretiska beräkningar tyder på att det bör finnas ca 7 000
olika nuklider, av vilka mer än hälften idag fortfarande är helt okända. Studier
av deras egenskaper kommer med all sannolikhet att leda till upptäckten av
en mängd nya intressanta kärnstrukturfenomen samt ge oss förbättrade kunskaper om den starka kraften.
Jag har ägnat en stor del av min forskning åt studier av atomkärnor som består av ca 50 neutroner och 50 protoner. Dessa innehåller ett stort överskott
av protoner och ligger vid en av bindningsgränserna i det nukleära landskapet, en del av dem till och med utanför denna gräns. I experiment utförda
vid internationella forskningslaboratorier i Europa och USA har jag och min
forskargrupp i Uppsala, tillsammans med andra forskargrupper, lyckats be-
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stämma en mängd viktiga kärnstrukturegenskaper hos ett tiotal nuklider, för
vilka tidigare endast grundtillståndet var känt. Jag har också deltagit aktivt i
utvecklingen av nya avancerade instrument för detektion av gammastrålning
och neutroner.

108

PETER OPPENEER
Teoretisk magnetism

Anställdes den 29 april 2008 att från och med den 1 maj samma år vara professor i teoretisk magnetism vid Uppsala universitet.
Peter Oppeneer är född den 4 december 1957 i Hoek, Nederländerna. Föräldrar: Pieter Dirk Oppeneer och Adriana Catharina Oppeneer-Bareman.
Högskoleexamen i teoretisk fysik 1983 vid Institutionen för teoretisk fysik, Utrechts universitet, Nederländerna, och Dr. rer. nat. vid Vrije Universiteit, Amsterdam, 1987. Forskare vid AT&T-Philips, Nederländerna, 1987,
vid Technische Universität Darmstadt, Tyskland, 1988–1992, och vid MaxPlanck Gesellschaft Dresden 1993–1998. Habilitant vid Technische Universität Dresden, Tyskland, 1998–1999. Research fellow vid Institut für Festkörper- und Werkstofforschung, Dresden, och Privatdozent i teoretisk fysik vid
Technische Universität Dresden, 1999–2003. Universitetslektor i fysik vid
Uppsala universitet 2004–2008.
Gift med magister artium Maria Hedwig Oppeneer, född Schön.
Min forskning är inriktad mot materialteori inom datorbaserad materialfysik. Detta innebär att jag använder både teoretiska metoder och datorberäkningar för att nå fram till en grundläggande förståelse av material och deras
egenskaper. Huvudinriktningen för min forskning är utveckling av teori och
beräkningsmetoder för magnetiska fenomen och material. På mikroskopisk
nivå är det spinnet hos individuella elektroner i materialet som ger upphov
till magnetism. Elektronens spinn och elektriska laddning kan användas separat i ett nytt fält inom informationsteknologi, så kallad spinntronik. I ett
av mina arbeten visade jag på ett nytt tillvägagångssätt för manipulation och
omkoppling av elektronens spinn på magnetiska biomolekyler, till exempel
järnporfyrin, som i naturen bland annat är involverat i hemoglobinets syretransport i blodet. Dessa möjligheter har betydelse för framtida applikationer
av spinntransport genom magnetiska molekyler i kvantdatorer. I andra arbe-
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ten undersöker jag material som har starka korrelationer mellan elektronerna,
vilka är orsaken till att sådana material uppvisar flera nya och ovanliga fysiska fenomen, bland annat supraledningsformer som är helt unika. Jag studerar
hur nya magnetiska beteenden uppstår genom konkurrens mellan lokala och
icke-lokala elektroners spinnkorrelationer och hur materialets makroskopiska
egenskaper därigenom förändras. Insikt på en mikroskopisk nivå i hur korrelerade material uppstår har fundamental betydelse för vår förståelse av material och deras egenskaper.
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David van der Spoel

Biologi, särskilt molekylär beräkningsbiofysik

Anställdes den 27 maj 2008 att från och med den 1 juni samma år vara professor i biologi, särskilt molekylär beräkningsbiofysik, vid Uppsala universitet.
David van der Spoel är född den 1 januari 1963 i Groningen, Nederländerna.
Föräldrar: Arend van der Spoel och Gerritje van der Spoel, född Niezen.
Gymnasieexamen vid Praedinius Gymnasium i Groningen 1982. Grundutbildning i teknisk fysik 1988 vid universitetet i Groningen. Doktorerad i
beräkningskemi 1992, vid universitetet i Groningen. Docent i kemi med inriktning molekylär biofysik 2003, Uppsala universitet.
Gift med leg. sjuksköterskan Jet Koopmans. Barn: Roos (f. 1990), Anne Linde (f. 1993) och Marjolein (f. 1996).
Min forskning handlar om att förklara olika processer inom kemin med hjälp
av databeräkningar och simuleringar. Datamodeller kan med fördel användas
för att studera saker såsom proteinveckning, då man kan följa samtliga atomers
rörelser i datorn medan ett protein hittar sin naturliga “form”. Andra processer
som jag studerar är hur molekyler binder ihop sig med varandra, såsom proteiner som tillsammans bildar en viruspartikel. På sikt kommer jag att bygga upp
en “virtuell cell” utifrån alla de små byggstenar som behövs, och sedan använda
mina program till att förutsäga effekter av genetiska förändringar på en cell.
En stor del av min tid går åt till att framställa dataprogram (tillsammans
med andra forskningsgrupper) och nya modeller för att göra liknande databeräkningar av molekyler. Vi skänker bort våra program som öppen källkod till
andra forskare. På detta sätt kan andra dra nytta av vårt arbete, medan vi får
feedback och hjälp att förbättra mjukvarorna. Läs gärna mer på http://www.
gromacs.org. Vi planerar även att göra våra mjukvaror tillgängliga för kemioch biologiundervisning vid universitet och gymnasieskolor.
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STAFFAN SVÄRD

Biologi, särskilt eukaryot mikrobiologi

Anställdes den 18 december 2007 att från och med den 1 januari 2008 vara
professor i biologi, särskilt eukaryot mikrobiologi, vid Uppsala universitet.
Staffan Svärd är född den 20 april 1966 i Lindesberg. Föräldrar: Gunilla
Gabrielsson (född Grundkvist) och framlidne folkskolläraren Gunnar Svärd.
Gymnasieexamen vid Celsiusskolan i Uppsala 1985. Fil. mag. 1990 och fil.
dr 1995 vid Uppsala universitet. Post-doc. 1995–1997 UCSD, San Diego och
Smittskyddsinstitutet 1997–1999. Forskarassistent vid Karolinska Institutet
2000–2003. Universitetslektor och docent i mikrobiologi vid Uppsala universitet från 2004.
Gift med leg. receptarie Eva Svärd. Barn: Karl (f. 1997) och Johan (f. 2001).
Min avhandling handlade om hur ribonukleinsyra (RNA) kan fungera som
biologisk katalysator eller enzym, dvs. påskynda kemiska reaktioner. Tidigare
var bara proteiner kända som enzymer, men vid mitten på 1980-talet insåg
man att även RNA kan vara katalytiskt aktivt.
Redan under mitt avhandlingsarbete hade jag börjat intressera mig för infektionssjukdomar och dessas betydelse i tredje världen. Detta gjorde att jag
åkte till San Diego, USA, som post-doc. och började arbeta med den encelliga
tarmparasiten Giardia lamblia. Giardia infekterar varje år 250 miljoner människor och ger diarréer, framförallt hos barn i utvecklingsländer. Parasiten kan
också infektera djur. Trots det stora antalet infekterade per år arbetar endast
ett fåtal grupper i världen med denna parasit. Man vet fortfarande inte varför
man blir sjuk av parasiten, och många är infekterade utan att ha några symptom. Vi har genom att använda molekylärbiologiska metoder identifierat ett
flertal proteiner – hos parasiten och hos människor – som är viktiga under infektionsförloppet, och vi har nu en bra bild av infektionen. Detta kan användas i vaccin, diagnostik och läkemedelsutveckling.
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Valentin Rudolf Troll
Petrologi

Anställdes den 3 juli 2007 att från och med den 1 februari 2008 vara professor i petrologi vid Uppsala universitet.
Jag föddes 1971 i Würzburg, Tyskland, och började studera geovetenskap
1993. Efter mitt ”Vordiplom” fortsatte studierna vid S:t Andrewsuniversitetet i Skottland vilket resulterade i en B.Sc. 1998 om den vulkaniska historien
i Isle of Rums naturreservat i Skottland. Jag doktorerade på Kanarieöarnas
kemiska och strukturella uppbyggnad, och disputerade 2001 vid GEOMAR
Research Centre i Kiel. Åren 2001 till 2007 arbetade jag vid Trinity College
Dublin (TCD) som lektor och associate professor i petrologi, vulkanologi och
högtemperatur-geokemi. Jag erhöll 2006 min ”Habilitation” (HDR) från Blaise
Pascal Universitetet, Clermont-Ferrand i Frankrike.
Jag bor i Sunnersta med min sambo Christine Karsten och vår lilla dotter
Sofie som föddes i mars 2008.
Mina forskningsintressen omfattar huvudsakligen utvecklingen av vulkaniska
system samt de processer som orsakar explosiva utbrott. Ett 40-tal vetenskapliga artiklar i mitt namn och två böcker om vulkanisk geologi har publicerats
sedan 2000. Mina studenter och doktorander har fått mer än ett dussin nationella och internationella utmärkelser. Studenter och doktorander bidrar i högsta
grad till mina aktiva forskningsprogram om den tertiära vulkaniska provinsen
på Irland och Skottland, Kanarieöarna och Java (Indonesien). För min forsk
ning har jag bland annat erhållit De Courcy Duggan Prize från S:t Andrews
universitet och utsetts till Fellow of Trinity College Dublin 2007. Mitt mål är
att bygga upp en framstående petrokemisk forskningsgrupp vid Institutionen
för geovetenskaper.

113

Professorslängd
Bengt Collini
Hans Annersten
Valentin Troll

1963–1983* Sedimentpetrografi
1983–2006 Mineralkemi och petrologi
2008–
Petrologi

* Tjänsten var ursprungligen en laboratur, som omvandlades till en
biträdande professur och sedermera till en professur.

Petrologin undersöker liksom petrografin bergarter i olika avseenden.
Den nu återbesatta lärostolen hade med sin ursprungliga benämning,
sedimentpetrografi, en särskild anknytning till de sedimentära bergarterna. Då innehavaren Bengt Collini avgick med pension 1983 gavs tjänsten en något ändrad inriktning och benämning.
Valentin Trolls närmaste företrädare är Hans Annersten. Denne har med
framgång kombinerat geologin med fysiken och kemin och sålunda fokuserat
på vad som kan kallas mineralogins makroskopiska och mikroskopiska karaktär, främst för att studera kemiska jämvikter i petrologiska system som utvecklats från rådande tryck- och temperaturförhållanden under de bergartsbildande processerna. Verksamheten har varit starkt experimentellt inriktad,
och Annerstens namn har framför allt förknippats med användandet av den så
kallade Mössbauerspektroskopin inom mineralogin. Han har i detta sammanhang undersökt intrakristallina elementfördelningar i mineral som kunnat ge
upplysningar om fysikaliska betingelser under bergarternas bildning, såväl i
jordskorpan som i djupare delar av jordmanteln.
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114

Redaktionella kommentarer

Föreliggande installationsskrift syftar främst till att förmedla forskningsinformation. Den är, efter Rector magnificusʼ inbjudan, uppställd på följande sätt
för varje enskild professur:
1. Uppgifter om professurens tillsättande.
2. En kortfattad biografi över den tillträdande professorn. Uppgifterna har inlämnats av vederbörande själv och endast lätt redigerats av redaktören.
3. Den tillträdande professorns forskningsprofil och vetenskapliga intressen.
Detta avsnitt har författats av respektive professor. I vissa fall är den slutgiltiga utformningen ett resultat av en samverkan mellan författare och redaktionen, i andra fall har endast en smärre redaktionell bearbetning gjorts.
Mycket sent inlämnade bidrag har endast layoutmässigt kunnat redigeras.
4. I förekommande fall en redaktionellt framställd kort historik över aktuell
lärostol.
Några professurer kan ovan ha betecknats som nyinrättade, trots att föregångare inom resp. vetenskapliga områden varit verksamma vid Uppsala universitet. Så har skett, då förändringarna inom ämnesbeskrivningarna bedömts vara
så pass omfattande att i själva verket nya prefessurer kan anses ha tillkommit
eller där en tidigare professur i visst ämne omvandlats och således givits annan
ämnesbeteckning.
Per Ström och Johan Sjöberg
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