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Rektors inbjudan

År 2016 installeras fyrtiofem 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 18 november hålls, sedan de nya professorerna 
presenterats fakultetsvis, föreläsningar i följande ordning:

Professorn i masspektrometrisk avbildning Per Andrén.
Föreläsning: Hjärnans sjukdomar – och nya möjligheter att förstå dem.

Professorn i fasta tillståndets elektronik med inriktning mot solcellsmaterial Charlotte 
Platzer Björkman.
Föreläsning: Från solljus till elektricitet med nya material.

Professorn i Nordamerikastudier Dag Blanck.
Föreläsning: Är USA annorlunda?

I anslutning till installationsakten utdelas Uppsala universitets innovationspris Hjärn-
äpplet och Pedagogiska priset för 2016.

Universitetet hälsar de nya professorerna varmt välkomna och önskar dem tillfredsstäl-
lelse 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 Uppsala domkyrka och börjar klockan 15.15. Platserna intas senast klockan 15.00. 
Klädseln är valfri. För dem som önskar delta i processionen sker samling i koromgångens 
södra del (ingång företrädesvis genom södra porten) klockan 14.50. Klädseln är därvid frack 
med svart väst och vit rosett, alternativt lång klänning, samt eventuella dekorationer. Del-
tagande i processionen begränsas till universitetets inbjudna gäster, emeriti, fakulteter-
nas 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: Stats-
rådet och chefen för Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, statsrådet, ministern för 
 högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, ärkebiskopen i Uppsala Antje 
 Jackelén, landshövdingen i Uppsala län Göran Enander, tillförordnade myndighetschefen 
för Universitetskanslersämbetet Annika Pontén, konsistoriets ordförande, docent  Carola 
Lemne, rektorn för Sveriges lantbruksuniversitet, professor Peter Högberg, förutvaran-
de innehavare av ämbetena som utbildningsminister, ärkebiskop, landshövding i Upp-
sala län samt universitetskansler, universitetets förutvarande rektorer, professorerna 
Stig  Strömholm, Bo Sundqvist och Anders Hallberg, samt cheferna och företrädarna för de 
myndig heter, förband, styrelser och organ med vilka universitetet samarbetar och upp-
rätthåller kontakter.

Vidare inbjuds till akten forna och nuvarande lärare och tjänstemän vid berörda fakulte-
ter och sektioner. Personliga inbjudningskort kommer inte att utsändas.

Uppsala i oktober 2016
Eva Åkesson
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Program

Tid: Fredagen den 18 november 15.15.
 Platserna i domkyrkan skall ha intagits senast en kvart tidigare.

Lokal: Uppsala domkyrka.

Installator: Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Musik: Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning av 
director musices, professor Stefan Karpe. De framför bland annat Marche 
pour la cérémonie turque av Jean Baptiste Lully. På stora orgeln medverkar 
universitetsorganisten Andrew Canning. Mellan föreläsningarna spelas 
Flöjtkonsert nr. 1, G-dur av Wolfgang Amadeus Mozart, solist: Johan 
Bjurman. 

Processionsordning

Avd. 2 ställer upp i vapenhusets södra del, avd. 3 framför orgelläktaren, södra sidan.
Avd. 4, 5 och 6 tar vid processionsuppställningen plats i norra koromgången.
1. Studenternas övermarskalk.
2. Studenternas fanborg.
3. Ordförandena vid studentkårerna och Curator curatorum med flera.
4. Installationens övermarskalk och två biträdande övermarskalkar.
5. Dekanerna för berörda fakulteter.
6. Installandi och pristagare.
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Avd. 7–22 tar vid uppställningen plats i i södra koromgången.
7. Pedellen
8. Cursorerna.
9. Rektor, prorektor och honoratiores.
10. Biträdande 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. Universitetets tjänstemän.
23. 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 Johan Sjöberg, biträdande övermar-
skalkar Gabriella Almqvist, Thomas Fredengren, Anna Hamberg, Sarah Havrén Schütz och 
Annika Windahl Pontén. Övriga funktionärer är Uppsalastudenternas övermarskalk  Martin 
Brengdahl, pedell Sten Andersson, cursorer Martin Andersson och Göran Karlsson, pressan-
svarig Anneli Waara, ansvariga för Domkyrkan är domkyrkoklockaren Oscar Hahne och 
ringaråldermannen Benil Steimer, ansvariga för installationsmöbleringen är Manuel Alfaro 
och  Marice Hart. Administration: Gabriella Almqvist, Kristina Melin, Jakob Piehl och Ella 
Stensson.

Stora domkyrkoklockan ringer klockan 8 installationsdagen.
Blomsterarrangemang: Botaniska trädgården.
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Installationsföreläsningar
Sal Minus, Gustavianum

Måndag 14 november 
09.15 Inledning av Farmaceutiska fakultetens dekanus, professor Göran 

Alderborn
 Mathias Hallberg: Kan man laga minnesskador i en drogskadad hjärna?
 Ulrika Simonsson: Jakten på nya tuberkulosläkemedel.

10.15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu 
Janson

 Elisabetta Dejana: Endothelial Cells as Active Guardians of the Integrity of the 
Vascular Tree.

 Birgitta Essén: Kulturkrockar inom kvinnosjukvården – global reproduktiv hälsa 
på hemmaplan.

 Anne Hammarström: Vad har betydelse för hälsans utveckling under livet?
 Ingegerd Hildingsson: Orolig, rädd eller vettskrämd – kan en barnmorska göra 

skillnad?
 Elena Kozlova: Stamceller vid skada och sjukdom i ryggmärgen.
 Eva Lindberg: Sömn: Livsviktig och livsfarlig!

13.45 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu 
Janson

 Niklas Långström: Att förstå för att förhindra – om riskfaktorer för 
våldsbrottslighet.

 Anna Sarkadi: Barns livsviktiga relationer – så skapas framtidens folkhälsa. 
 Agneta Skoog Svanberg: Freja i modern dräkt.
 Anneli Stavreus-Evers: Så fäster ägget i livmoderslemhinnan – och varför 

misslyckas det ibland?
 Magnus Svartengren: Nycklar för verksamheter med långtidsfriska medarbetare.
 Ola Söderberg: Verktyg för att synliggöra kommunikationen mellan celler.
 Nils Hailer: Att laga leder och lappa trådar – en titt i ortopedens snickarbod.
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Tisdag 15 november
09.15 Inledning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor 

Elisabet Nihlfors
 Jonas Almqvist: Om konsten att välja bort – jämförande studier av undervisning 

och lärande.

09.50 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens dekanus, professor Kerstin 
Rydbeck

 Gabriele Griffin: “I love the term ‘data sexual’”. Gender in the Digital Age.
 Helena Wahlström Henriksson: Pappaperspektiv. Om män och föräldraskap i 

litteraturen.
 Solveig Jülich: Vad är kunskapsikoner och hur blir de till? Ett medicinhistoriskt 

perspektiv.
 Mattias Lundberg: Hur kan vi veta vad, hur och varför man sjöng före 1850? 

Oväntade källtyper och blinda fläckar.

11.30 Inledning av Teologiska fakultetens dekanus, professor Mattias Martinson
 Magnus Lundberg: Det excentriska är centralt.

13.15 Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Coco 
Norén

 Eleanor Coghill: Aramaic Across Space and Time.
 Birsel Karakoç: Nogaiskan – ett litet turkspråk i Kaukasus’ mångspråkiga 

landskap.
 Margareta Svahn: Dialekt i 2010-talets Sverige.

14.30 Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg
 Anna Jonsson Cornell: Rättsstaten och den utmanade Europatanken – den 

komparativa konstitutionella rättens betydelse.
 Joel Samuelsson: Avtalsrätt efter historiens slut.
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Onsdag 16 november
09.15  Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor 

Johan Tysk
 Daniel Brandell: Små joner bland stora molekyler – polymerelektrolyter för 

framtidens energilagring.
 Åsa Mackenzie: (Ljus)glimtar av hjärnans okända inre.
 Alireza Malehmir: Geophysicists and a World of Challenging Scales but also 

Opportunities—How We Can Save You!
 Albert Mihranyan: Nanoteknik för hälsa – hopp för framtiden.
 Maya Neytcheva: Professor i högprestandaberäkningar – vad skulle det betyda?
 Sascha Ott: Molecular Chemistry where Organics and Inorganics Meet.

12.45 Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor 
Johan Tysk 

 Martin Sjödin: Batterier för ett hållbart samhälle.
 Ken Welch: Nanoteknologi – ett vapen i kampen mot implantatrelaterade 

infektioner.
 Di Yuan: Vad är optimalt?
 Jonas Fransson: Förhållandet mellan den magnetiska styrningen och den 

elektriska strömmen.
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Torsdag 17 november
09.15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Lars 

Magnusson
 Johan Tralau: Det politiska tänkandets början och ursprung.
 Tora Holmberg: Människor och andra djur. Sociologiska perspektiv.
 Brett Christophers: What is Economic Geography?
 Margaretha Nydahl: Den bekymmersamma måltiden – att stödja äldre i deras 

matsituation.
 Ylva Mattsson Sydner: Mat och måltider – forskning om vardagens villkor och 

värden.

13.15 Inledning av Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdets 
vicerektor, professor Stellan Sandler

 Martin Ingelsson: Demens – ett proteinproblem.

Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredag 18 november klockan 15.00 i 
Uppsala domkyrka. Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

Per Andrén: Hjärnans sjukdomar – och nya möjligheter att förstå dem.
Charlotte Platzer Björkman: Från solljus till elektricitet med nya material.
Dag Blanck: Är USA annorlunda?

Installationen och föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till föreläsningarna behövs 
inga biljetter. Till installationen hämtas biljetter i reception på S:t Olofsgatan 10 B från och 
med kl. 10.00 torsdag 17 november till och med kl. 12.00 fredag 18 november. Från och med 
kl. 13.00 fredag 18 november till och med att ceremonin börjar kommer biljetter att kunna 
hämtas ut i Uppsala domkyrkas vapenhus. För mer information se www.uu.se



Teologiska fakulteten



Magnus Lundberg.



17

Magnus Lundberg
Kyrko- och missionsstudier

Kyrko- och missionsstudier har en enorm spännvidd: kristendom genom 2000 år och på 
alla kontinenter. Min forskning har främst rört katolska kyrkan i kolonialtidens spanska 
Amerika. Avhandlingen behandlade en mexikansk ärkebiskop och hans relationer till 
andra kyrkliga aktörer, men också till staten. I nästa bok flyttade jag mig till en lokal nivå: 
landsbygdsförsamlingar i centrala Mexiko under 1600-talet. Jag var intresserad av det loka-
la kyrkolivet i stort, förhållandet mellan indianska församlingsbor och präster, samt mellan 
ideal och praktik. Senast har jag skrivit om spansk-amerikanska nunnor och hur de menade 
sig kunna bidra till andras frälsning genom bön, ställföreträdande lidande, undervisning 
och ”andliga flygfärder” till missionsfälten. Boken visar hur kontemplativt ( inåtriktat) och 
apostoliskt (utåtriktat) religiöst liv kunde samverka.

Anställdes 12 januari 2016 att från denna dag vara professor i kyrko- och missionsstudier.
Magnus Lundberg är född 6 juni 1972 i Halmstad. Föräldrar: Björn Lundberg och Mona 

Lundberg, född Osbäck.
Gymnasieexamen vid Sannarpsgymnasiet i Halmstad 1991, Fil. kand. 1996, teol. kand. 

1997, teol. lic. 2000 samt teol. dr 2002, allt vid Lunds universitet. Universitetslektor i kyrko- 
och  missionsstudier 2004, docent i missionsvetenskap 2010, båda vid Uppsala universitet.

Gift med Towe Wandegren. Dotter: Naomi (f. 2008). 





Juridiska fakulteten



Anna Jonsson Cornell.
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Anna Jonsson Cornell
Komparativ konstitutionell rätt

Europeiseringen har bidragit till att stärka både demokrati och rättstatlighet i flera euro-
peiska stater, men har också skapat starka motreaktioner vilket bland annat Brexit är ett 
 exempel på. Min forskning fokuserar på interaktionen mellan Europarätt och nationell kon-
stitutionell rätt i ett komparativt perspektiv. Jag är särskilt intresserad av hur interaktionen 
påverkar rättighetsskyddets utformning och implementering, lagstiftningsprocesser, samt 
domstolars tolkningsmetoder. En stor del av min forskning har ägnats åt Rysslands konsti-
tutionella utveckling. Europarätten och det internationella samarbetet har varit viktigt för 
rättsutvecklingen i Ryssland. De senaste tio åren visar dock en betydande tillbakagång vad 
gäller respekten för rättsstatlighet och Europarättens påverkan har försvagats. De rättsli-
ga faktorer som förklarar detta är brister i lagstiftningsprocesser, ett osjälvständigt dom-
stolssystem, samt domstolarnas tolkningsmetoder vid tillämpning av konstitutionell- och 
internationell rätt. Jag har även forskat om EU:s lagstiftningsprocess och nationella parla-
ments roll i denna. För att stävja EU:s demokratiska underskott har nationella parlament 
getts rätten och skyldigheten att granska EU-lagstiftarens respekt för subsidiaritetsprinci-
pen. Komparativ forskning visar att deras agerande och inflytande skiljer sig åt. Skillnader-
na förklaras bland annat av maktdelningen mellan lagstiftare och regering, detaljnivå i den 
rättsliga regleringen, samt i vilken utsträckning granskningen är decentraliserad. En ökad 
roll för nationella parlament i EU:s lagstiftningsprocess har inte motverkat misstron mot 
EU och det demokratiska underskottet. Den komparativa konstitutionella rätten hjälper 
oss att förstå och bidra till lösningar på de utmaningar som Europasamarbetet står inför.

Anställdes 7 juni 2016 att från 1 juli samma år vara professor i komparativ konstitutionell rätt. 
Anna Jonsson Cornell är född 10 april 1973 i Kristianstad. Föräldrar: Bodil och Roger 

 Jonsson. 
Gymnasieexamen vid Knut Hahn gymnasieskola i Ronneby. Jur. kand. 1999 vid Lunds 

universitet, jur. dr 2005, docent i konstitutionell rätt 2009, universitetslektor i komparativ 
 konstitutionell rätt 2010, allt vid Uppsala universitet.

Gift med docent Svante Cornell. Barn: Alfred (f. 2011).



Joel Samuelsson.
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Joel Samuelsson
Civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt

Anställdes 28 juni 2016 att från 1 juli samma år vara professor i civilrätt, särskilt förmögen-
hetsrätt.

Joel Samuelsson är född 6 juni 1973 i Uppsala. Föräldrar: Leif Samuelsson och Rigmor 
Samuelsson, född Karlsson.

Gymnasieexamen vid Forsmarks skola 1993, jur. kand. 1998, jur. dr. 2008, docent i civil-
rätt 2010, universitetslektor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt 2010, allt vid Uppsala univer-
sitet. Tillhör Östgöta nation.

Gift med jurist Jenny Samuelsson Kääntä. Barn: Arvid (f. 2009) och Nils (f. 2012).
Avtal är till för att hållas, men ofta nog är det oklart exakt vad som avtalats. Juridiken han-
terar den oklarheten genom tolkning, och läran om hur det ska gå till – avtalstolkningsläran 
– har en egen plats i den civilrättsliga systematiken. I avtalstolkningsläran ställs många av 
juridikens mest grundläggande teoretiska frågor på sin spets. Det gäller förhållandet mel-
lan rätt och verklighet, de rättsliga reglernas natur, den juridiska metodens beskaffenhet 
med mera. En ”playground för teoretiska övningar” har området kallats av en skeptisk be-
traktare. Samtidigt är studieobjektet som sådant – avtalstolkningsverksamheten – något 
av det mest handfasta och praktiskt betydelsefulla inom hela civilrätten.

Jag har i min forskning utnyttjat den möjlighet, som ämnet avtalstolkning erbjuder, 
att undersöka teoretiska teman i ett konkret rättsligt sammanhang. Jag har försökt spå-
ra gränsen mellan avtalstolkning och den tillämpning av rättsliga regler som bestämmer 
avtalsparternas positioner i de fall det finns luckor i avtalet, som måste fyllas ut. Jag har 
närmat mig avtalstolkning som en metodfråga och på det sättet velat visa att ett skenpro-
blem skapar oreda i tolkningslärans grundstruktur. Jag har även sökt nyansera bilden av 
det underförstådda, eller tysta, avtalsinnehållet. Det stora temat i min forskning har varit 
förhållandet mellan teori och praktik i tolkningen. Det är ett tacksamt tema för en jurist, 
för den juridiska praktiken gör, på sitt eget säregna vis, teorins begränsningar uppenbara.





Medicinska fakulteten



Elisabetta Dejana.
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Elisabetta Dejana
Experimentell patologi

Genom min forskning har jag gjort betydande insatser på olika områden inom vaskulär-
biologi, såsom betydelsefulla upptäckter kring hur blodkärlsceller reagerar på inflamma-
toriska stimuli samt kartläggning av adhesionstrukturer som reglerar blodkärlens genom-
tränglighet och därigenom, blodkärlsnybildning i tumörer. Under senare tid har jag fram-
för allt fokuserat på Haemanginoma cavernosum; en ärftlig kärlmissbildning i hjärnan som 
karakteriseras av utvidgade och abnorma blodkärl som etableras både hos barn och vuxna. 
Missbildningen kan ha förödande konsekvenser såsom hjärnblödningar, förlamning och 
allvarliga funktionsrubbningar. Min forskning har resulterat i att nya terapeutiska måltav-
lor har identifieras och potentiella terapeutiska medel är nu under utveckling.

Anställdes 9 december 2014 att från 1 januari 2015 vara professor i experimentell patologi.
Elisabetta Dejana är född 21 november 1951 i Bologna. 
Akademiska studier och fil. dr vid universitetet i Bologna. Därefter verksamhet vid 

McMaster University i Toronto, som grundläggare av enheten för vaskulärbiologi vid Mario 
Negri-institutet i Milano och vid Harvard Medical School i Boston. Ledare för en INSERM 
enhet och CEA Laboratory vid Center of Nuclear Energy (CENG) i Grenoble,  Frankrike 
1993–96. Deltog från 2000 i etableringen av ett nytt forskningsinstitut, FIRC Institute of 
 Molecular Oncology i Milano. Professor i patologi vid universitetet i Milano 2002.

Professuren är nyinrättad.



Birgitta Essén.
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Birgitta Essén
Internationell kvinno- och mödrahälsovård

Anställdes 27 oktober 2015 att från 1 november samma år vara professor i internationell  kvinno- 
och mödrahälsovård, förenad med befattning som överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Birgitta Essén är född 10 april 1961 i Limhamn. Föräldrar: Eric Essén och Gudrun Essén, 
född Ask. 

Läkarexamen 1991, med. dr 2001 och docent i gynekologi och obstetrik 2007, allt vid Lunds 
universitet, postdoktoral tjänst i London 2005–06. Lektor i internationell kvinno- och mödra-
hälsovård 2007–15 och innehavare av Vetenskapsrådets forskartjänst i sexuell och reproduk-
tiv hälsa vid Uppsala universitet 2011.

Barn: Adriana Essén (f. 1988) och Emilio Essén (f. 1992).

Uppsala universitet var först i Norden med att 1997 inrätta en professur med inriktning på 
förebyggande kvinnovård. I mitt internationella arbete har jag forskat om sociala positio-
ner och kulturella faktorers påverkan på reproduktiv hälsa i olika kontexter som Bolivia, 
Nicaragua, Iran, Irak, Indien samt i flera afrikanska länder. Jag har sedemera använt denna 
kunskap, om globala traditioner och värderingar inom barnafödande, för att förklara var-
för viss sjuklighet är högre bland vissa invandrargrupper i Europa. 

Vården är traditionellt en arena för biomedicin och hälsofrågor men är samtidigt en 
smältdegel av politiska, moraliska och etiska värderingar. Min forskning syftar till att lyf-
ta fram medicinska fenomen i en större kontext, då dessa inte står fria från kulturella och 
samhälleliga strömningar. Jag har ett nära samarbete med en medicinsk antropolog där 
vi till exempel studerat hur ”kulturkrockar” kan minimeras vid abort- och preventivme-
delsrådgivning. Vi har också visat med empiriska data hur djupt rotade traditioner som 
kvinnlig omskärelse omvärderas och så gott som upphör efter migration. Vårt tvärpro-
fessionella arbete har på många sätt varit banbrytande när det gäller att skapa redskap för 
den svenska vårdens möte med patienter i en globaliserad värld.
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Anne Hammarström
Socialmedicin

Anställdes 28 juni 2016 att från 17 oktober samma år vara professor i socialmedicin, förenad 
med befattning som specialistläkare vid Landstinget i Uppsala län.

Anne Hammarström är född 13 april 1951 i Solna. Föräldrar: Ernst och Eva Hammarström. 
Studentexamen i Sundsvall 1970, läkarexamen vid Uppsala universitet 1976, med. dr vid 
Karolinska Institutet 1986, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet 2000. Tillhör 
Norrlands nation.

Gift med professor Urban Janlert. Döttrar: MarjaLisa Byhamre (f. 1981) och Nadja  Janlert 
(f. 1983). Barnbarn: Malte (f. 2009), Esmeralda och Ossian (f. 2011), Edvard (f. 2013), Isak och 
August (f. 2015).

Min forskning handlar om livsvillkorens betydelse för hälsans utveckling under livet. Ar-
betslöshet försämrar hälsotillståndet bland både unga och medelålders kvinnor och män. 
Ju längre tid i arbetslöshet, desto sämre hälsoutveckling. De arbetslösa mår lika dåligt i 
hög- som i lågkonjunktur medan arbetsmarknadspolitiska åtgärder utgör en buffert. En 
viktig fråga är om hälsokonsekvenserna av arbetslöshet går över vid återanställning. Så ver-
kar inte vara fallet. Tvärtom, hälsoeffekterna av ungdomsarbetslöshet kvarstår in i vuxen 
ålder, oberoende av arbetslöshet senare i livet.

Några andra exempel från min forskning är den negativa betydelsen för kvinnors och 
mäns psykiska hälsa av att leva i en ojämlik parrelation. Jämfört med tillsvidareanställ-
ning så försämras vår psykiska hälsa av tillfälliga anställningar. Korttidsutbildade drabbas 
värst. Ju längre tid i tillfälliga anställningar långt ut i periferin (jämfört med liknande an-
ställningar med bättre karriärmöjligheter och arbetsmiljö närmare centrum) desto sämre 
hälsoutveckling.

Lärostolen är nyinrättad.
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Nils Hailer
Ortopedi

Anställdes 10 maj 2016 att från 1 juli samma år vara professor i ortopedi.
Nils Hailer är född 5 september 1966 i Hanau, Västtyskland.
Studentexamen vid Hohe Landesschule i Hanau, Västtyskland, 1986. Läkarexamen vid 

 Johann Wolfgang Goethe-universitetet, Frankfurt am Main, Tyskland, 1995, med. dr 1996, 
Privat dozent vid Johann Wolfgang Goethe-universitetet, Frankfurt am Main, Tyskland, 2003. 
Specialist examen (”Facharzt”) 2002, svenskt specialistbevis i ortopedi 2003, docent i ortopedi 
vid Uppsala universitet 2005.

Gift med ortoped, med. dr Yasmin Hailer. Barn: Tim (f. 2007), Nick (f. 2009) och Linus 
(f. 2012).

Ortopedin handlar om rörelseorganens sjukdomar och skador. I min forskning försöker jag 
belysa både det vanliga och det ovanliga, och använder epidemiologiska och experimen-
tella metoder. Jag är mycket intresserad av artrossjukdomen, alltså förslitning av leder, och 
undersöker denna sjukdoms uppkomst och dess behandling med ledproteser. Min forsk-
ning – som delvis bygger på våra stora svenska ledprotesregister – har bland annat visat hur 
ytbehandlingar av ledproteser påverkar risken för lossning, hur en särskild sorts ledpanna 
kan minska risken för att höftproteser hoppar ur led, och hur vi genom att identifiera risk-
faktorer för tidig död efter proteskirurgi kan göra proteskirurgi ännu säkrare. 

Mitt andra huvudintresse är skador på ryggmärgen vid kotfraktur, ett mera sällsynt 
tillstånd – men patienterna är extremt hårt och livslångt drabbade av sin förlamning. Min 
experimentella forskning handlar om att försöka förstå de cellulära mekanismerna vid 
ryggsmärgskada, och här har inflammatoriska celler en avgörande roll. Vi har förstått att 
det är gynnsamt att hämma inflammationen i det tidiga skedet efter ett ryggmärgstrauma, 
eftersom detta kan öka överlevnaden av nervceller och nervbanor. I ett senare skede ver-
kar en kombination av inflammationsdämpande ämnen tillsammans med tillväxtfaktorer 
gynna utväxten av nya nervbanor. Målet med min forskning är att kunna bidra med viktiga 
pusselbitar för att bättre kunna hjälpa patienter med ryggmärgsskador.
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Professorslängd
Carl Hirsch 1957–60
Tor Hierton 1962–79
Sven Olerud 1980–89
Olle Nilsson 1991–2016
Nils Hailer 2016–

Fotnot: Under delar av Tor Hiertons och hela Sven Oleruds ämbetstid var lärostolens benämning ortopedisk 
kirurgi.
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Ingegerd Hildingsson
Reproduktiv hälsa

Anställdes 1 september 2015 att från 1 juni 2016 vara professor i reproduktiv hälsa.
Ingegerd Hildingsson är född 21 mars 1955. Föräldrar: Torsten och Britt Lundqvist (född 

Lindström).
Legitimerad sjuksköterska 1981, legitimerad barnmorska 1985, magister i omvårdnad 1996. 

med. dr vid Karolinska Institutet 2003, lektor i omvårdnad 2004, docent 2007, professor 2011, 
allt vid Mittuniversitetet.

Barn: Anna (f. 1974), Jonas (f. 1976), Emelie (f. 1987), Maria (f. 1990).

Min forskning har ett särskilt fokus på förlossningsrädsla, och önskemål om kejsarsnitt. Vi 
har tagit fram ett lättanvänt instrument för mätning av förlossningsrädsla. Omkring tjugo 
procent av kvinnor upplever förlossningsrädsla under graviditeten. Behandlingen är of-
tast samtalsstöd med barnmorska. Ibland görs kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla.

Sju till åtta procent av gravida önskar kejsarsnittsförlossning. Förlossningsrädsla finns 
ofta som en bidragande orsak. Att få ett kejsarsnitt utan medicinsk indikation ökar risk 
för komplikationer för mor och barn.

Kontinuitet med samma barnmorska genom vårdkedjan är en kostnadseffektiv och 
medicinskt säker vårdform som kan sänka kejsarsnittsfrekvensen, minska behovet av 
smärtlindring och ge en mer positiv upplevelse. Detta studerar vi nu bland kvinnor med 
förlossningsrädsla genom att de får ha en barnmorska som de tidigare träffat med under 
förlossningen. 
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Martin Ingelsson
Geriatrik

Anställdes 15 mars 2016 att från 21 mars samma år vara professor i geriatrik.
Martin Ingelsson är född 30 april 1965 i Malmö. Föräldrar: Sven Ingelsson och framlidna 

Hjördis Ingelsson, född Bengtsson.
Studentexamen vid Malmö Borgarskola 1984 och därefter studier i medicin samt forskar-

studier i neurovetenskap vid Karolinska Institutet (med. dr 1995, Ph.D. 2001). Verksam som 
Post-Doctoral Research Fellow vid Harvard Medical School 2001–04 och därefter som forskare 
vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet samt som läkare vid 
Geriatriska kliniken på Akademiska sjukhuset. Docent i experimentell geriatrik vid Uppsala 
universitet 2009, specialistläkare i geriatrik 2012.

Gift med Monica Söderström, sjukgymnast och sjuksköterska. Barn: Markus (f. 1995).

Med tilltagande livslängd följer en ökad förekomst av åldersrelaterade sjukdomar, vilket i 
sin tur medför ökade krav på samhället att erbjuda resurser för sjukvård och omvårdnad. 
Ett angeläget område utgörs av demens och redan i dag kostar vården av patienter med 
demenssjukdomar drygt sextio miljarder kronor, vilket överstiger kostnaderna för cancer 
och hjärtsjukdomar samt är mer än hela den svenska försvarsbudgeten.

Min forskning handlar om att öka kunskapen kring de molekylära processerna vid 
 Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Resultaten används i syfte att utveckla nya 
metoder för såväl diagnostik som terapi. Tidigare upptäckter inom forskargruppen har lett 
fram till att en antikropp, som känner igen tidiga förändringar i Alzheimerhjärnan, nu ut-
värderas för behandling i en studie här i Uppsala och på många andra håll i världen. Inom 
ett annat aktuellt forskningsprojekt använder vi nu en liknande strategi för att utveckla 
en motsvarande behandlingsform även för Parkinsons sjukdom.

Vår laborativa forskning är starkt beroende av en nära koppling till kliniken. Både  idéer 
och biologiska prover hämtas från verksamheten på Minnesmottagningen och allting som 
görs på laboratoriet syftar till att söka ny kunskap som framöver skall kunna komma våra 
patienter till gagn.
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Professorslängd
Lars Carlson  1968–73
Ivar Werner  1975–89
Hans Lithell  1989–2001
Lars Lannfelt  2001–16
Martin Ingelsson  2016–

Fotnot: Under åren 1968–89 samt från och med 2001 har professuren benämnts enbart geriatrik. Under 
perioden 1989–2001 var benämningen geriatrik, särskilt långvårdsmedicin. 
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Elena Nickolaevna Kozlova
Regenerativ neurobiologi

Anställdes 10 maj 2016 att från 18 maj samma år vara professor i regenerativ neurobiologi.
Elena Kozlova är född 31 december 1956 i Petropavlovsk Kamtjatskij, Sovjetunionen. För-

äldrar: Nikolaj Semenovich Kozlov och Valentina Sergeevna Kozlova.
Studentexamen från skola No 50, Kherson, Ukraina 1974, PhD i biologi vid Moskva statliga 

universitet (MGU) 1991, post doc-befattning vid Karolinska Institutet, 1993–94 och 1995–96, 
Postdoctoral Research Fellow vid National Institute for Medical Research, Mill Hill, London 
1994–95. Verksam som forskare i neurovetenskap, docent i neurovetenskap 2002, universitets-
lektor i regenerativ neurobiologi 2011, allt vid Uppsala universitet. 

Gift med Håkan Aldskogius. Barn: Andrej (f. 1982) och Anna (f. 1985).

Många sjukdomar i hjärna och ryggmärg kännetecknas av betydande förlust av nervceller 
och av att viktiga nervbanor bryts av. Exempel på sådana tillstånd är stroke, Parkinsons 
sjukdom och ryggmärgsskada. Hjärnan kan själv inte ersätta de förlorade nervcellerna, 
och skadade nervbanor, i till exempel ryggmärgen, kan inte återbildas. Transplantation av 
stamceller och användning av nanomaterial erbjuder nya möjligheter att behandla sjuk-
domar och skador i nervsystemet. Experimentella undersökningar visar att transplante-
rade stamceller förefaller kunna dämpa pågående sjukdomsprocess, stimulera vävnads-
reparation och i vissa fall till och med ersätta förlorade celler. Nanomaterial kan föras in i 
organismen och där bland annat utnyttjas för lokal, kontrollerad frisättning av läkemedel. 

Min forskning syftar till att med hjälp av transplanterade stamceller och nanopartik-
lar ”laddade” med specifika molekyler skapa en grund för behandling av ryggmärgsskada 
som återskapar förlorade funktioner och motverkar uppkomst av en mycket svår form av 
smärta. Våra experimentella studier visar att transplanterade stamceller kan skapa ”bryg-
gor” som gör att nervtrådar som slitits bort från ryggmärgen kan växa tillbaka in i denna 
och återbilda kontakter så att förlorad känsel återfås. Våra experiment med nanomate-
rial visar att sådana kan fungera som effektiva depåer av tillväxtstimulerande molekyler. 
Fortsatt forskning om stamceller och nanomaterial kan bidra till förbättrad behandling 
för patienter med sjukdomar och skador i hjärna och ryggmärg.
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Eva Lindberg
Internmedicin

Anställdes 24 maj 2016 att från 1 juni samma år vara professor i internmedicin.
Eva Lindberg är född 3 december 1960 i Visby. Föräldrar: Nils-Åke Hansson och Anna-

Britta Hansson, född Tingström.
Gymnasieexamen vid Säveskolan i Visby 1979. Läkarexamen 1987, med. dr 1998, docent 

2001, adjungerad professor inom sömnrelaterade andningsrubbningar 2011, allt vid Uppsala 
universitet. Tillhör Gotlands nation.

Gift med Anders Lindberg. Barn: Henrik (f. 1988) och Jonas (f. 1990).

Sömn är livsnödvändigt och en god nattsömn är en förutsättning för att vi skall må bra. 
Under sömnen frisätter hjärnan ämnen som är nödvändiga för bland annat ämnesomsätt-
ning och tillväxt. Tyvärr fungerar andningen sämre när vi sover än vid vakenhet, andeta-
gen blir mindre och många drabbas av upprepade andningsuppehåll, så kallad sömnapné.

I min forskning har jag studerat hur andningen påverkas under sömn och hur andnings-
störningar under sömn påverkar kroppen på kort och lång sikt. Främst har jag ingående 
studerat sömnapné för att kartlägga vilka personer som riskerar att utveckla detta och hur 
andningsuppehåll under sömn påverkar ämnesomsättning och risken att utveckla hjärt-
kärlsjukdomar. Forskningen är även inriktad på vilka mekanismer som ligger bakom dessa 
samband och hur man kan förhindra skadliga långtidseffekter.

Ökad kunskap inom detta område är angeläget för att kunna identifiera och behand-
la personer med skadlig sömnapné, dels för att man skall må och fungera bättre på dagen 
men även för att förhindra utveckling av allvarliga följdsjukdomar. 
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Niklas Långström
Barn- och ungdomspsykiatri

Anställdes 10 maj 2016 för att från 1 juli samma år vara professor i barn- och ungdomspsykia-
tri, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset. 

Niklas Långström är född 24 september 1964 i Bjurholm. Föräldrar: Svante Långström och 
Eivor Långström, född Sundqvist.

Examen från naturvetenskaplig linje vid Östra gymnasiet i Umeå 1983, läkarexamen 1992, 
med. dr 1999, docent i barn- och ungdomspsykiatri 2003, rådsforskare i ungdomspsykiatri  
( Vetenskapsrådet Medicin) 2005–10 samt professor i psykiatrisk epidemiologi 2010, allt vid 
Karolinska Institutet.

Gift med journalisten Marika Långström, född Rudmo.

Kunskapsbaserad barn- och ungdomspsykiatri bygger bland annat på neurovetenskap, 
utvecklingspsykologi, epidemiologi, samt bedömningsvetenskap, liksom forskning om 
psykologiska och läkemedelsbaserade behandlingar. Min forskning rör orsaksfaktorer till 
psykisk ohälsa, oavsett om faktorerna är genetiska, biologiska eller psykosociala. Jag har 
främst fokuserat utvecklingsvägar, det vill säga varför och hur, till att unga utövar sexu-
ellt eller annat våld mot andra. I forskningen använder jag kliniska grupper och nationella 
befolkningsbaserade register med tvillingar och syskonkontroller. Jag är även inblandad 
i utveckling av bedömningsmetoder, förebyggande insatser och behandling av olika ag-
gressiva beteenden. 

Kunskaperna kan förhoppningsvis bidra till att förebyggande insatser och behandling 
riktas mot verkliga orsaksfaktorer och därmed till minskad sexual- och våldsbrottslighet.

Professorslängd
Anna-Lisa Annell  1963–72
Max Frisk  1972–92
Anne-Liis von Knorring  1993–2011
Niklas Långström  2016–

Fotnot: Fram till 1972 benämndes lärostolen enbart barnpsykiatri.
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Anna Sarkadi
Socialmedicin

Anställdes 28 juni 2016 att från 1 augusti samma år vara professor i socialmedicin.
Anna Sarkadi är född 12 februari 1974 i Budapest, Ungern.
Studentexamen vid Attila József Gymnasiet 1992, läkarstudier vid Semmelweisuniversi-

tetet i Budapest 1992–95, läkarexamen samt med. dr 2001 vid Uppsala universitet, postdoktor 
Royal Children’s Hospital i Melbourne 2002–03, docent vid Uppsala universitet 2010. Tillhör 
Södermanlands-Nerikes nation.

Gift med chefsläkare Robert Sarkadi Kristiansson. Barn: Fanni (f. 1999), Johanna (f. 2002) 
och Joel (f. 2007).

Tidigare var infektionssjukdomar, undernäring och olyckor den största utmaningen för 
barns hälsa – i dag är det den psykiska ohälsan. Eftersom grunden för mellanmänskliga re-
lationer och psykisk hälsa läggs under barnens första år, där föräldrar spelar en nyckelroll, 
har jag fokuserat på föräldraskapet i min forskning. Jag har varit särskilt intresserad av be-
tydelsen av fäders engagemang för barns utveckling.

Föräldraskapet sker i dag i ett landskap av en tidigare aldrig skådad mångfald av upp-
växtmiljöer. På 1970-talet talade man om föräldrautbildning, på 1990-talet om föräldrastöd 
och efter millennieskiftet kom olika föräldrastödsprogram som kunde användas för att ge 
föräldrar färdigheter att främja föräldra-barn relationen och barns självreglering. I studier 
har jag visat att barns beteendeproblem även i en svensk kontext hänger ihop med hur 
vårdnadshavarna hanterar konflikter och sätter gränser. Föräldrastödsprogram tar just sik-
te på vårdnadshavarens förhållningssätt till barnet för att skapa en bättre uppväxtmiljö. 

Jag har visat att om man erbjuder föräldrastödsprogram brett så normaliseras stödet 
samtidigt som föräldrar med större psykologiska behov väljer att delta. Samtidigt har jag 
också sett att universella föräldrastödsinsatser systematiskt missar pappor, de med låg ut-
bildning och utlandsfödda föräldrar. Målet med min fortsatta forskning är att hitta arbets-
sätt som gör att föräldrastöd når alla vårdnadshavare som behöver det, för att förebygga 
framtida psykisk ohälsa hos barn. 
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Professorslängd
Ragnar Berfenstam  1961–81
Claes-Göran Westrin  1981–96
Finn Diderichsen  1996
Bengt Arnetz  1999–2016
Anna Sarkadi  2016–

Fotnot: Finn Diderichsen innehade lärostolen under blott två månader, innan han övergick till en professur vid 
Karolinska Institutet.
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Agneta Skoog Svanberg
Reproduktiv hälsa

Anställdes 27 oktober 2015 att från 1 november samma år vara professor i reproduktiv hälsa.
Agneta Skoog Svanberg är född 15 januari 1958 i Långsele. Föräldrar: Gun och Karl-Ove 

Skoog.
Leg. sjuksköterska i Västerås 1980, leg. barnmorska 1988 i Stockholm. Med. lic. 2001, 

med. dr 2003, docent 2009, allt vid Uppsala universitet.
Gift med professor Christer Svensén. Barn: Jenny (f. 1983), Johan (f. 1985) och Jacob 

(f. 1990).

Reproduktiv hälsa är ett kunskapsområde som inkluderar sexuell, reproduktiv och peri-
natal hälsa i ett livscykelperspektiv. Ofrivillig barnlöshet drabbar tio till femton procent 
av alla par och kan påverka individ och relation negativt. Cirka 37 000 inducerade aborter 
genomförs årligen i Sverige, vilket ställer krav på genomtänkta rutiner för ett bra omhän-
dertagande. Att föda barn förväntas vara en positiv händelse men mellan fem och tio pro-
cent av alla mödrar får en negativ förlossningsupplevelse som kan ge kort- och långsiktiga 
psykiska konsekvenser i efterförloppet. 

Min forskning har en utgångspunkt från den kliniska erfarenhet jag har som barnmor-
ska. Jag har i min forskning valt områden där jag i tvärvetenskapliga samarbeten beskriver 
riskfaktorer för psykisk och fysisk ohälsa. Jag studerar infertilitet och olika behandlings-
metoder med assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, heterosexuella och les-
biska par samt ägg- och spermiedonatorer. Jag har fördjupat mig i abortsökande kvinnors 
psykiska hälsa och erfarenheter av abortvård. Jag utforskar effekten av en lättillgänglig 
självhjälpsbehandling i form av ett internetbaserat psykologiskt stöd till kvinnor som har 
haft en negativ eller traumatisk förlossningsupplevelse. I Indien och Tanzania studerar jag 
födande kvinnor och personal i offentlig vård med fokus på psykisk hälsa, erfarenheter 
och bemötande, då det råder stor brist på personal med adekvat kompetens.

Mitt mål är att identifiera individer som är i behov av utökad uppföljning och stöd samt 
att utveckla bättre psykologisk förståelse och omhändertagande av kvinnan, det nyfödda 
barnet och hela familjen.
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Anneli Stavréus-Evers
Biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot 
reproduktionsmedicin

Anställdes 17 november 2015 att från 1 november samma år vara professor i biomedicinsk 
 laboratorievetenskap med inriktning mot reproduktionsmedicin.

Anneli Stavréus-Evers är född 7 oktober 1955 i Stockholm. Föräldrar: Sven Stavréus och 
Elvy Stavréus, född Nilsson.

Studentexamen vid Thorildplans gymnasium i Stockholm 1975, fil. kand. 1991, med. lic. 
1996, dr med. vet. 2002, docent 2005, allt vid Karolinska Institutet, lektor vid Uppsala uni-
versitet 2012.

Gift med ingenjör Lars Evers. Barn: Jenny (f. 1980) och Johan (f. 1984). 

För att ett befruktat ägg ska fästa, implanteras, i livmoderslemhinnan måste det förutom 
att utvecklas normalt på rätt tid också kunna signalera sin ankomst samtidigt som livmo-
derslemhinnan måste vara förberedd för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Detta syn-
kroniserade samspel är mycket viktigt för att en implantation och en normal graviditet ska 
kunna äga rum. För infertila par kan det vara någon faktor i implantationsprocessen som 
inte fungerar normalt. Bättre diagnostisk och behandling behövs för att öka möjligheten 
till att få ett barn efter fertilitetsbehandling. 

I min forskning har jag studerat morfologiska och biokemiska faktorer som är bety-
delsefulla för att en implantation ska kunna äga rum. Jag har också utvecklat nya metoder 
som kan användas för att studera implantationsprocessen. Ökad kunskap om implanta-
tionsprocessen kan användas både för att förbättra behandlingsresultaten vid fertilitets-
behandling och för att utveckla nya preventivmedel.



Magnus Svartengren.
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Magnus Svartengren
Arbets- och miljömedicin

Anställdes 23 juni 2015 att från 1 augusti samma år vara professor i arbets- och miljömedicin 
vid Uppsala universitet.

Magnus Svartengren är född 12 augusti 1957 i Stockholm. Föräldrar Tage Svartengren och 
Aina Svartengren, född Lilja.

Gymnasieexamen vid Norra latin i Stockholm 1976, med. kand. 1978, läkarexamen 1983, 
med. dr 1986, docent i omgivningshygien 1986, professor 2004, allt vid Karolinska Institutet.

Gift med med. dr Katharina Svartengren, född Öhman.

Jag har fram till 2011 varit verksam vid Karolinska Institutet, från 2004 som professor. I 
min forskning har jag intresserat mig för hur omvärlden, miljön påverkar kroppen. Initialt 
bedrev jag experimentella studier av hur inandade partiklar hanteras i kroppen och hur 
de kan påverka friska individer och personer med lungsjukdom. Dessa studier komplette-
rades med exponeringsstudier i kammare och i tunnelmiljöer. Jag har senare fortsatt med 
epidemiologiska studier av koppling mellan luftföroreningar och hälsoeffekter framför 
allt på barn. Studier har gjorts av arv och miljöns betydelse för lungfunktion, hörsel, och 
besvär från rörelseapparaten. Under senare år har jag alltmer fokuserat på vad som utmär-
ker arbetsplatser med långtidsfriska medarbetare och hur verksamheter kan göra för att 
skapa dessa miljöer. Nycklar till friska arbetsplatser är av stor betydelse för ett hållbart 
arbetsliv och för att vända trenden av ökande sjukskrivningar.

Professorslängd
Christer Edling  1987–2004
Eva Vingård  2005–14
Magnus Svartengren  2015–

Fotnot: Lärostolens benämning var fram till 2004 yrkesmedicin.



Ola Söderberg.
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Ola Söderberg
Molekylär proteomik

Anställdes 10 maj 2016 att från 16 maj samma år vara professor i molekylär proteomik.
Ola Söderberg är född 22 juni 1966 i Växjö. Föräldrar: Janne Söderberg och Lena Ewing, 

född Lindell.
Studentexamen vid Teknikum i Växjö 1986. Fil. kand. 1991, med. dr 1997, docent i moleky-

lär medicin 2007, allt vid Uppsala universitet. Tillhör Norrlands nation.
Sambo med programrektor Hanna Hansson. Barn: Axel (f. 1993), Ebba (f. 1996) och Elsa 

(f. 2002).

Kommunikation mellan celler är avgörande i flercelliga organismer såsom människan. Cel-
lerna har i sin tur signalvägar som vidarebefordrar information från deras yta till arvsmas-
san i cellkärnan. När receptorproteiner på cellens yta mottar ett meddelande aktiveras 
receptorproteinerna så att de kan binda andra proteiner, liksom ett stafettlopp förs sig-
nalen vidare, från ett protein till nästa. Sådana signaler kan leda till att cellen delar sig el-
ler ändrar sina egenskaper. Signalvägarna kan påverkas av mutationer, vilket kan leda till 
sjukdomar som cancer.

I min forskning utvecklar jag nya metoder för att studera hur proteiner gör sitt arbete i 
våra celler. Dessa analysmetoder gör att man kan se proteininteraktioner och därmed av-
läsa signaler som går längs en signalväg. Målet är att förstå hur celler kommunicerar med 
varandra i en vävnad och hur signalerna leds vidare i olika signalvägar, samt hur denna 
kommunikation förändras vid cancer. Kan kommunikationen i cancerceller återställas 
till det normala? Denna kunskap kommer på sikt kunna leda till nya och bättre behand-
lingsformer.





Farmaceutiska fakulteten



Per Andrén.
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Per Andrén
Masspektrometrisk avbildning

Masspektrometrisk avbildning är en ny teknik som används för att undersöka kemisk ar-
kitektur i biologisk vävnad. Ett stort antal molekyler kan samtidigt avbildas topografiskt i 
komplexa biologiska prover med hjälp av kraftfulla analysinstrument. Avbildande mass-
spektrometri har snabbt funnit olika tillämpningsområden inom farmaci och medicin.

I min forskning har tekniken utvecklats dels för att introducera ett nytt verktyg för 
utveckling av nya läkemedel och dels för att studera sjukdomar. Min forskning är huvud-
sakligen fokuserad på att studera förändringar av molekyler i hjärnan som kan kopplas till 
motoriska störningar som uppkommer vid behandling av Parkinsons sjukdom. Det nya sät-
tet att studera hjärnan och andra organ kommer att öka vår förståelse om biologiskt aktiva 
substansers effekt och molekylers funktion vid olika sjukdomstillstånd. 

Anställdes 23 februari 2016 att från 1 mars samma år vara professor i masspektrometrisk 
 avbildning.

Per Andrén är född 28 februari 1957 i Ljusdal. Föräldrar: Torulf Johansson och Margareta 
Johansson, född Andrén.

Gymnasieexamen vid Gymnasieskolan i Ljusdal 1976. Apotekarexamen 1985, dr med. 
vet. 1989, docent i neurobiologi 1994, allt vid Uppsala universitet.

Gift med apotekare Anna Skogh Andrén. Barn: Josefin (f. 1994), Johanna (f. 1996) och 
Gustav (f. 2000).

Lärostolen är nyinrättad.



Mathias Hallberg.
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Mathias Hallberg
Molekylär beroendeforskning

Anställdes 23 februari 2016 att från 1 mars samma år vara professor i molekylär beroende-
forskning.

Mathias Hallberg är född 1 januari 1971 i Lund. Föräldrar: Anders Hallberg och Anita 
Nöstl-Hallberg. 

Gymnasieexamen vid Polhemskolan i Lund 1990. Ämneslärarutbildning vid Malmö hög-
skola, fil. mag. vid Lunds universitet 1999. Farm. dr 2005, docent i farmakologi 2007, univer-
sitetslektor 2010, utsedd till excellent lärare 2016, allt vid Uppsala universitet.

Barn: Lukas (f. 2008) och Oskar (f. 2011).

Jag studerar missbrukade substanser såsom anabola androgena steroider, opiater och GHB 
samt även vissa hormoner (till exempel tillväxthormon) med avseende på deras påverkan 
på biokemiska och fysiologiska processer som är sammankopplade med beroende och 
kognition. Substansernas inverkan på nivåer av neuropeptider och på nivåer av bioaktiva 
nedbrytningsprodukter från dessa samt på uttrycket av centrala målprotein i olika hjärn-
strukturer undersöks. Dessutom utvärderas olika substansers effekt på nybildning av 
nervcellsutskott samt hur inlärning och minne påverkas. I motsats till beroendeframkal-
lande narkotiska preparat som ofta har en negativ effekt på kognition, så utgör det kortli-
vade kroppsegna nedbrytningsfragmentet angiotensin IV ett exempel på en substans som 
har en gynnsam inverkan på kognitiva funktioner. Som följd av denna iakttagelse har vi i 
forskningsprojektet skräddarsytt läkemedelslika analoger till angiotensin IV som tänk-
bara kognitiva förstärkare, vilka nu undersöks i detalj, bland annat avseende deras förmåga 
att förstärka kontakter mellan nervceller. Parallellt undersöks effekterna av blockad av en 
angiotensin II receptor (AT2R). Substanser med förmåga att blockera just denna receptor 
förväntas kunna komma till användning vid neuropatisk smärta.



Ulrika Simonsson.



67

Ulrika Simonsson
Farmakokinetik

Anställdes 23 februari 2016 att från 1 mars samma år vara professor i farmakokinetik. 
Ulrika Simonsson är född 23 november 1971 i Lidköping. Föräldrar: Lars Svensson och 

 Katarina Svensson, född Palmgren.
Studentexamen vid Katedralskolan i Skara 1990. Apotekarexamen 1995, farmacie dok-

tor 2000, docent i farmakometri 2010, allt vid Uppsala universitet. Tillhör Västgöta nation.
Gift med civilekonom, teknologie kandidat Johan Simonsson. Barn: Erik (f. 2004) och 

Elsa (f. 2011).

Läkemedel är substanser som förebygger, påvisar, lindrar eller botar sjukdomar eller symp-
tom på sjukdomar. För varje enskilt läkemedel och individ finns en optimal exponering i 
kroppen. Det är viktigt att kartlägga faktorer som påverkar variabilitet i exponering och 
relationen till effekt för att på så sätt kunna optimera effekten av ett läkemedel. För att 
kunna beräkna vilken dos som är mest lämplig för en grupp patienter eller en viss individ 
används matematiska och statistiska modeller som även används vid optimering av utfö-
randet av pre-kliniska och kliniska studier med hjälp av simuleringar.

Gemensamt för min forskning har varit att med hjälp av matematiska modeller öka 
kunskapen om befintliga läkemedel inom olika terapiområden men även bidra till utveck-
lingen av nya läkemedel med avseende på hur exponeringen av dessa substanser varierar 
över tid och hur det relaterar till de effekter och eventuella biverkningar som de ger. Med 
hjälp av den kunskapen har jag bidragit till att nya studier planerats, behandlingsrekom-
mendationer givits samt individanpassad dosering kunnat utföras. 
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Lärostol i läkemedelskemi som återbesatts  
med vid universitetet förut installerad professor
Mats Larhed

Professorslängd
Bengt Danielsson 1978–89
Anders Hallberg 1990–2012
Mats Larhed  2015–

Fotnot: Bengt Danielsson var laborator i kemi och farmaceutisk kemi 1956–78. Under hans professorstid var 
lärostolens benämning organisk kemi.





Historisk-filosofiska fakulteten
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73

Gabriele Griffin
Genusvetenskap

Anställdes 15 september 2015 att från 4 januari 2016 vara professor i genusvetenskap.
Gabriele Griffin är född 26 juli 1957 i Köln. Föräldrar: Alfred Zielke och Hanna Zielke, 

född Schöne.
Doktor i engelsk litteratur vid University of Leicester, 1990. Professor i kvinnoforskning 

vid Northampton University 1994, vid Leeds Metropolitan University, 1995, professor i eng-
elsk  litteraturvetenskap vid Kingston University, 1998, professor i genusvetenskap vid Hull 
 University, 2001, professor i kvinnoforskning vid York University, 2006, allt i Storbritannien, 
fil. hedersdoktor vid Umeå universitet 2011. 

Gift med Simon Gunn, professor i historia. Andra nära: Andrea, Katrin, Christiane, 
Hans-Joachim, Guinevere, John, Jane, Miranda.

I genusvetenskap studeras frågor om de skillnader som konstrueras utifrån kön, men även 
utifrån andra klassificeringar som klass, etnicitet, sexualitet och funktionalitet – hur vi 
tänker kring skillnader, hur dessa förhandlas, förhåller sig till varandra samt vilka konse-
kvenser det får. Området är viktigt då det som skiljer någon från en annan är intimt knutet 
till identitet, ojämlikhet och maktstrukturer, såväl ekonomiska och sociala som kulturella 
sådana. I doktorsavhandlingen analyserade jag kvinnlighet och självförnekelse i filosoferna 
Simone Weils och Iris Murdochs arbeten. Jag har därefter studerat kulturella konstruktio-
ner av identitet i samtida lesbisk litteratur och i svarta och sydasiatiska dramatikers  pjäser. 
I dagens globaliserade värld blir frågan om identitet alltmer komplex, där den ökande 
migrationen medför uppkomst av nya och omförhandlade identiteter. Ett av mina pågå-
ende projekt handlar om vad som händer när människor får icke-normativa identiteter, till 
 exempel för att de getts en ny identitet inom systemet för vittnesskydd.



Helena Wahlström Henriksson.
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Helena Wahlström Henriksson
Genusvetenskap

Anställdes 7 juni 2016 att från 15 juni samma år vara professor i genusvetenskap.
Helena Wahlström Henriksson är född 4 april 1966 i Luleå. Föräldrar: Hjördis och  Göran 

Eriksson.
Fil. dr i engelska 1997, docent i amerikansk litteratur 2010, båda vid Uppsala universitet. 

Tillhör Norrlands nation.
Barn: Felix (f. 1996) och August (f. 1999); de närmaste är också: Malin, Tomas, Liz, 

 Annika, Helen, Ann-Helen, Karin, Oloph.

Min forskning handlar om hur nära relationer och makt skildras i litteratur och film 
 under sent 1900-tal och 2000-tal. Huvudstråket kan benämnas feministiska maskulini-
tetsstudier. Doktorsavhandlingen analyserar mansbilder i 1970-talets nordamerikanska 
”fri görelseromaner” och de sätt som manliga kulturella ikoner och stereotyper ges ny inne-
börd i berättelser om kvinnors liv och begär. Jag har också studerat faderskap i filmer och 
romaner som skildrar mäns strävan efter att betraktas som legitima föräldrar i en kultur 
där moderskapet alltjämt uppfattas som ”primärt”, och undersökt det föräldralösa barnet, 
en urtypisk huvudperson i romaner från USA, där den föräldralösa ofta bygger ”alternati-
va” familjerelationer. Målet för forskningen är att skapa bättre förståelse för fenomen som 
barndom och föräldraskap, familj och släktskap(ande) – och för kulturella representatio-
ner av dessa fenomen – eftersom de är centrala både i litteraturen och i den levda erfaren-
heten, och även samspelar med normer och ideal omkring genus, kön, klass, etnicitet och 
nationalitet i vår samtid.



Solveig Jülich.
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Solveig Jülich
Idé- och lärdomshistoria

Anställdes 24 november 2015 att från 15 mars 2016 vara professor i idé- och lärdomshistoria.
Solveig Jülich är född 16 augusti 1966 i Stockholm. Föräldrar: Kerstin och Håkan Kjellin.
Studentexamen vid Tibble gymnasium i Täby 1985. Fil. kand. vid Stockholms universitet 

1992. fil. dr vid Linköpings universitet 2002, docent vid Stockholms universitet 2011.
Barn: Tristan (f. 1997) och Fiona (f. 2003).

Det sägs ofta att vi lever i biomedicinens moderna era med djupgående förändringar av 
livet och samhället. Genom att utforska hur vetenskaplig kunskap, vårdpraktiker, hälso-
politik, hälsoekonomi och sjukdomserfarenheter har skiftat över tid kan medicinhistoria 
– och det bredare fältet medicinsk humaniora – belysa på vilka sätt den aktuella situatio-
nen är en del av större historiska strömningar.

I min medicinhistoriska forskning har jag särskilt intresserat mig för framställningen, 
kommunikationen och tolkningen av medicinska bilder i ett historiskt perspektiv. Bil-
der har alltid spelat en central roll i den moderna medicinen: Från 1600-talets anatomiska 
planschverk, 1700-talets mikroskopiska teckningar och det sena 1800-talets röntgenfo-
tografier till dagens digitala visualiseringar av människokroppen. Dock blir inte alla bil-
der kända eller ihågkomna under lång tid. Jag har uppmärksammat hur Lennart Nilssons 
fotografier av embryon och foster kommit att tillskrivits status av ikoner med stor makt 
att påverka hur vi ser på frågor om mänsklig reproduktion och reproduktiva rättigheter.



Mattias Lundberg.
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Mattias Lundberg
Musikvetenskap

Anställdes 24 november 2015 att från 1 december samma år vara professor i musikvetenskap.
Mattias Lundberg är född 16 juni 1976 i Tjärstad, Östergötland. Föräldrar: Lennart och 

Margareta Lundberg, född Fält.
Studentexamen vid Katedralskolan i Linköping 1995, B.A. 2002, Ph.D. 2007, båda vid 

University of Liverpool, Storbritannien, docent vid Uppsala universitet 2013.
Gift med folkhögskolelärare Karolina Lundberg, född Ahlgren. Söner: Abraham (f. 2010) 

och Lo (f. 2014).

Jag har många musikteoretiska, analytiska och historiska forskningsintressen. För tillfäl-
let rör forskningen främst musik, liturgi, musikteori och kompositionspraxis i norra Eu-
ropa under reformationstiden. Enkelt beskrivet kan man säga att forskningen syftar till att 
förstå hur musik uppfattades, lärdes ut, spreds, skrevs och klingade under den kulturellt 
omtumlande tidperiod som format mycket av kulturen och musiken i Nordeuropa under 
senare århundraden. Vid sidan av forskningspublikationer omsätter jag numera gärna även 
forskningsresultat för en bredare allmänhet, som klingande rekonstruktioner i konsert-
form, samt i form av Sveriges Radios omfattande musikhistoriska folkbildningssatsning 
Den svenska musikhistorien i SR P2.

Äldre musikvetarkolleger har menat att jag blir den hittills yngste professorn i ämnet 
någonsin, men faktum är att Jonas Columbus var ungefär två månader yngre när han blev 
Uppsala universitets professor poeseos et musices 1625, och jag tycker definitivt att man ska 
räkna honom som en viktig föregångare inom vårt ämne.





Språkvetenskapliga fakulteten



Dag Blanck.
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Dag Blanck
Nordamerikastudier

Nordamerikastudier är ett gränsöverskridande ämne. Det präglas i dag av internationali-
sering, såväl bland forskare som bland ämnesinriktningar. Min forskning behandlar både 
hur världen har påverkat USA och hur USA influerat världen.

Invandring är en grundläggande amerikansk erfarenhet. Jag har studerat massmigra-
tionen till USA, särskilt hur en svensk amerikansk-etnisk identitet konstruerades kring 
sekelskiftet 1900. Denna dubbla etnicitet blev en del av de processer genom vilka invand-
rarna påverkade USA och blev en del av det amerikanska samhället. 

Ett annat av mina områden rör hur USA har influerat Sverige – och fortfarande gör det. 
Migrationen hade skapat ett finmaskigt nätverk där personer, idéer och ting rörde sig fram 
och tillbaka över Atlanten. Sverige var därför väl förberett när USA blev en politisk och 
kulturell stormakt och i hög grad påverkade vårt land. Forskningen visar också att ”ame-
rikaniseringen” har skett på ett särpräglat sätt, eftersom många influenser har omformats 
och försvenskats för att få ordentligt fotfäste.

Anställdes 3 maj 2016 att från denna dag vara professor i Nordamerikastudier.
Dag Blanck är född 18 december 1956 i Uddevalla. Föräldrar: Herman Blanck och Tania 

Blanck, född Gullers. 
Studentexamen 1975 vid Rudbeckskolan i Sollentuna. B.A., Augustana College, Rock 

 Island, Illinois, 1978. Studier vid University of Minnesota, fil. kand. Stockholms universitet 
1985, fil. dr 1998, docent i historia 2005, båda vid Uppsala universitet. Tillhör Stockholms 
nation.



Eleanor Coghill.
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Eleanor Coghill
Semitiska språk

Anställdes 23 februari 2016 att från 1 augusti samma år vara professor i semitiska språk.
Eleanor Coghill är född 28 maj 1975 i Belper, Storbritannien. Föräldrar: Charles Coghill 

och Sylvia Coghill, född Slaney.
Bachelor of Arts 1998, M. Phil. 1999, båda vid University of Cambridge, England, Junior 

Research Fellow vid Fitzwilliam College, Cambridge, 2002–05, forskarassistent vid Faculty 
of Oriental Studies, Cambridge, 2004–09. Verksam som Research Fellow vid Zukunftskolleg, 
Universität Konstanz, Tyskland, 2010–15, vikarierande professor vid Universität Konstanz 
2015, sedan forskare inom projektet Language and Space vid Universität Zürich, Schweiz,  
2015–16.

Min forskning fokuserar på arameiska vilket inte är ett enskilt språk utan i själva verket 
en hel språkfamilj, en gren av den större semitiska språkfamiljen. Mycket av mitt arbete 
har inneburit en dokumentation av de skilda moderna arameiska dialekterna, speciellt de 
nordostliga neo-arameiska dialekterna hemmahörande i Irak, Iran, Turkiet och Syrien. På 
grund av väpnade konflikter och förföljelse av de grupper som talar dessa dialekter är de 
nu i hög grad hotade och dokumentationen har blivit oerhört angelägen. Ett vidare forsk-
ningsintresse är de tidigare varieteterna av arameiskan liksom dess förändringar över tid. 
Arameiskan är av stort intresse för forskare som studerar språkförändring i det att den 
har en nästintill unikt lång historia som sträcker sig över tre tusen år. En betydande del av 
denna historia har varit kontakter med andra språk: de nordostliga neo-arameiska dialek-
terna uppvisar omfattande påverkan från kurdiska, arabiska, persiska och turkiska språk, 
vilket inte enbart tagit sig uttryck i lånord utan även i lingvistiska strukturer. Mycket av 
min senare forskning har fokuserat på arameiska dialekters grammatiska förändringar vil-
ka utlösts av sådana kontakter.

I min forskning strävar jag efter att kombinera specialistkunskaper inom en språkfamilj 
med insikter från allmän lingvistik, i synnerhet vad beträffar språkvariation och språkför-
ändring. Mina mål är att bättre förstå strukturerna i arameiskan och andra semitiska språk 
och hur de uppstod och att därigenom kunna bidraga till lingvistisk teori.
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Professorslängd
Claudius Opsopæus 1605–08
Johannes Rudbeckius  1609–11
Johannes Lenæus  1611–13
Sveno Jonæ  1621–42
Johannes Laurbergius  1643–59
Christian Ravius  1651–55 och 1659–72
Uno Terserus  1672–75
Andreas Grubb  1676–80
Gustaf Peringer (adlad Lillieblad) 1681–95
Johannes Palmroot  1696–1703
Daniel Lundius  1703–12
Michael Eneman  1712–14
Olof Celsius den äldre  1715–27
Anders Boberg  1728–56
Christopher Clewberg  1757–60
Erik Hesselgren  1760–71
Carl Aurivillius  1772–86
Johan Niklas Hageman  1786–89
Johan Adam Tingstadius  1789–1803
Anders Svanborg  1805–1812
Gustaf Knös  1814–28
Pehr Sjöbring  1830–42
Otto Fredrik Tullberg  1843–53
Jonas Fredrik Hesse  1855–73
Theodor Nordling  1876–90
Herman Almkvist  1892–1904
K.V. Zetterstéen  1904–31
H.S. Nyberg  1931–56
Oscar Löfgren  1956–64
Frithiof Rundgren  1964–87
Tryggve Kronholm  1988–99
Bo Isaksson  2000–14
Eleanor Coghill  2016–

Fotnot: Lärostolens ursprungliga ämne och benämning var hebreiska även om den under 1600-talets förra 
hälft sannolikt omfattade även grekiska. Genom 1655 års universitetsstatuter utsträcktes professuren till att 
omfatta österländska språk i allmänhet. Åren 1651–55 hade lärostolen två innehavare, då drottning Christina 
placerade den från England inkallade Christian Ravius vid Johannes Laurbergius’ sida. Ravius tjänstgjorde 1655–
59 som kunglig bibliotekarie i Stockholm men då han därefter återkallades till professuren skildes Laurbergius 
från densamma. Fram till 1873 var lärostolens benämning österländska språk.





Birsel Karakoç.
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Birsel Karakoç
Turkiska språk

Anställdes 3 maj 2016 att från denna dag vara professor i turkiska språk.
Birsel Karakoç är född 3 augusti 1968 i Ankara, Turkiet. Föräldrar: Fatma Yılmazdöl och 

Cemal Yılmazdöl.
Studier i turkiska språk och litteratur vid Gazi Üniversitesi i Ankara, Turkiet (examen 

1989). Dr. Phil. i turkologi vid Johannes-Gutenberg-Universität i Mainz, Tyskland 2001. fors-
kare vid forskningscenter om flerspråkighet vid Universität Hamburg 2000–06, forskare 
(Kungl. Vitterhetsakademin) vid Uppsala universitet 2006–09, universitetslektor i turkiska 
språk 2010, docent i samma ämne 2011, båda vid Uppsala universitet.

Gift med Enver Karakoç, arkitekt och bildlärare. Barn: Bahattin Cemal Karakoç (f. 1991), 
Meryem Malhun Karakoç (f. 2004) och Yusuf Taha Karakoç (f. 2004). 

Turkspråken utgör en språkfamilj som omfattar omkring tjugo skriftspråk. Därtill kom-
mer ett stort antal varieteter utan skrift. Det sammanlagda antalet talare är i dag drygt 
hundrafemtio miljoner människor, och deras geografiska hemvist sträcker sig från östra 
Europa till kinesiska muren och från Iran till Norra ishavet. Den turkisktalande världen 
kan delas in i tre huvudregioner: Mindre Asien, Iran och Kaukasus i väst (med språk som 
till exempel Turkietturkiska och azerbajdjanska), Centralasien (till exempel turkmeniska, 
kazakiska, uzbekiska och uiguriska) och Sibirien (till exempel jakutiska). Dessutom finns 
flera mer eller mindre isolerade och existenshotade små turkspråk i periferin, bland annat 
i Kina, Afganistan, Irak, Baltikum och på Balkanhalvön.

Min forskning är inriktad på språkvetenskaplig jämförande turkologi och framför allt 
fokuserad på typologiska aspekter av ett antal historiska och samtida turkiska språk. Jag 
har ägnat särskild uppmärksamhet åt att beskriva lingvistiska strukturer som uttrycker 
aspekt och tempus, aktionsart, evidentialitet i nogaiskan, ett – sett till antalet talare –  litet 
språk i norra Kaukasus i Ryssland. Dessutom har jag genomfört komparativa studier av 
morfosyntaktiska, syntaktiska och semantiska aspekter av underordnade satser, frågesatser 
och kopulasatser i ett antal turkiska språk. Den forskning jag bedriver för tillfället hand-
lar om att förstå hur kategorier som existens, ägande, tillhörighet och innehav uttrycks i 
språk som tillhör olika grenar av den turkiska språkfamiljen.



Margareta Svahn.
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Margareta Svahn
Nordiska språk

Anställdes 27 oktober 2015 att från denna dag vara professor i nordiska språk.
Margareta Svahn är född 9 mars 1957 i Vara, Västergötland. 
Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Skara 1977. Ämneslärarexamen 1983, fil. dr i nord-

iska språk 1991, universitetslektor 1991, docent i nordiska språk 1998, allt vid Umeå universitet. 
Verksam inom Institutet för språk och folkminnen 2001–11. Universitetslektor i nordiska språk 
vid Uppsala universitet 2011. Tillhör Västgöta nation.

Min forskning kan karakteriseras med orden språk och kultur. På olika sätt har frågan hur 
kulturen speglas i språket varit vägledande för mig. Redan i min första forskningsuppgift 
på grundnivå undersökte jag vad släktnamn berättar om den tid som detta namnsystem 
växte fram i. Främst har jag dock ägnat mig åt dialektforskning. I min avhandling belyste 
jag hur växter gavs namn i det äldre bondesamhället och diskuterade hur folklig botanik 
förhåller sig till vetenskaplig. När jag arbetade med växtnamnsmaterialet i dialektarkiven 
fann jag en mängd nedsättande ord för kvinnor och män. Så kom idén till min nästa stu-
die som har ett tydligt genusperspektiv. Skällsord kopplas till hur kön konstrueras under 
olika tidsperioder och jag beskriver hur de hör ihop med föreställningar om kön i vår kul-
tur. Mitt tredje större projekt handlar om språklig variation och förändring kopplad till 
bland annat urbanisering och infrastruktur. Dialektsituationen i Västsverige från 1950- 
talet och framåt undersöks med fokus på hur och varför dialekter närmar sig standard-
språket eller, som är fallet i södra Bohuslän, göteborgskan. 





Samhällsvetenskapliga fakulteten



Brett Christophers.
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Brett Christophers
Kulturgeografi

Mina forskningsintressen rör framför allt ekonomisk geografi, vilken i korthet sätter fokus 
på betydelsen av platser och rumslig organisering för ekonomiska processer. I min forsk-
ning har jag undersökt ekonomisk-geografiska frågor i både nutid och dåtid i en rad olika 
sammanhang, såsom den amerikanska banksektorn, den svenska bostadsmarknaden, tv-
produktion i Nya Zeeland och stadsomvandling i Storbritannien. Vidare är jag intresserad 
av undervisning inom ekonomisk geografi och för tillfället arbetar jag på en introduktions-
bok i ämnet tillsammans med en kollega.

Jag har skrivit flera vetenskapliga artiklar och bokkapitel. Jag har även publicerat fyra 
böcker, senast Banking Across Boundaries (2013) och The Great Leveler (2016).

Anställdes 8 december 2015 att från 15 december samma år vara professor i kulturgeografi.
Brett Christophers är född 16 mars 1971 i Croydon, England.
B.A. vid University of Oxford 1993, Storbritannien, M.A. vid University of British Colum-

bia, Kanada,  1995, Ph.D. vid University of Auckland, Nya Zeeland, 2008, postdoc-befattning 
2008, universitetslektor 2011, båda vid  Uppsala universitet.

Gift med Agneta Skoog. Barn: Elliot (f. 2002), Oliver (f. 2004) och Emilia (f. 2009).



Tora Holmberg.
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Tora Holmberg
Sociologi

Anställdes 29 september 2015 att från 15 oktober samma år vara professor i sociologi.
Tora Holmberg är född i Uppsala 2 november 1967. Föräldrar Karl-Axel Holmberg och 

Margareta Holmberg (född Nerell). 
Gymnasieexamen i Uppsala 1986, sjuksköterskeexamen 1994, fil. kand. 1999, fil. dr 2005, 

docent i sociologi 2009, allt vid Uppsala universitet.
Gift med civilingenjör Stefan Hedström. Dotter: Hanna (f. 1994).

Vad är kultur och hur kan förståelsen av kultur bidra till förklaringar av samhällets föränd-
ring och kontinuitet? Kultur antas ofta vara det som inte är natur och handla om menings-
skapande, handlingar och gemensamma värden. Utifrån den tanketraditionen är kultur 
något som skapas mellan människor, genom till exempel symboler, ting och ritualer. I min 
forskning belyser jag dessutom hur icke-mänskliga element och aktörer aktivt bidrar till, 
och involveras i, kulturellt handlande. Med andra ord undersöker jag kultur som ett ”mer-
än-mänskligt” fenomen, och har i studier av skilda teman som husdjur, beteendegenetik, 
stamcellsforskning, herrgårdsboende och intimitet i pardans ständigt återkommit till frå-
gan om hur gränser mellan natur och kultur skapas, upprätthålls och förändras. Gränsdra-
gandet och dess effekter är i sin tur ett verk i samspel mellan människor och andra djur, 
ting och materiella, rumsliga element. Forskning om samhället ”inifrån” utgår från aktö-
rernas egen livsvärld. Därigenom ges värdefulla nycklar till hur sociala, materiella och eko-
nomiska strukturer involveras i och av kollektiva meningsstrukturer. 



Margaretha Nydahl.
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Margaretha Nydahl
Kostvetenskap

Anställdes 21 juni 2016 att från 1 juli samma år vara professor i kostvetenskap.
Margaretha Nydahl är född 6 juni 1953 i Stockholm. Föräldrar: Jan Björkman (avliden 

2005) och Carin Björkman.
Gymnasieexamen vid Österportskolan i Ystad 1972. Hushållslärarexamen vid Umeå uni-

versitet 1976, Master of Science vid Washington State University 1981, dietistexamen vid Göte-
borgs universitet 1981, med. dr vid Uppsala universitet 1995, post doc-befattning vid University 
of Reading 1998–99, docent i kostvetenskap vid Uppsala universitet 2004.

Barn: Caroline (f. 1985) och Johan (f. 1987). 

Det råder ett stort intresse för matens betydelse för hälsan inom olika discipliner. Trots 
detta är livsstilsrelaterad ohälsa och ohälsosamma matvanor vanligt i samhället, särskilt i 
svaga grupper. Bland äldre dominerar det kostrelaterade problemet undernäring i varierad 
grad beroende på vilka andra bakomliggande medicinska- och sociala faktorer som är ak-
tuella. För såväl individen som samhället får detta stora konsekvenser, vilket betyder att 
forskning som kan leda till att andelen undernärda äldre minskar är viktig. 

Min forskning inom området dietetikens kommunikation har en stark bakgrund i kost-
vetenskap och har utvecklats mot folkhälsa för den friska populationen generellt och för 
svaga grupper såsom äldre specifikt. Fokus har varit kostbehandling i relation till hälsa och 
hur detta kan kommuniceras. En tyngdpunkt har varit att kartlägga människors kostvanor 
och hur dessa kan förbättras genom realistiska förändringar. Kostmönster, intag av enskilda 
livsmedel, näringsintag och omfattning av undernäring har studerats även ur ett metodo-
logiskt perspektiv genom att såväl val, som tillämpning av olika kostundersökningsmeto-
der, har varit centrala. Jag har även analyserat hur äldre ser på sin mat- och måltidssitua-
tion och hur denna syn varierar med olika bakgrundsfaktorer. Min forskning inkluderar 
även initiering av hälsofrämjande och primärpreventiva aktiviteter i syfte att underlätta 
matrelaterade sysslor liksom att främja det faktiska livsmedels- och näringsintaget, samt 
den sociala gemenskapen bland äldre.



Ylva Mattsson Sydner.
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Ylva Mattsson Sydner
Kostvetenskap

Anställdes 21 juni 2016 att från denna dag vara professor i kostvetenskap.
Ylva Mattsson Sydner är född 1 mars 1958 i Uppsala. Föräldrar: Göran Sydner och Lena 

Sydner, född Book.
Gymnasieexamen vid Magdeburgskolan i Uppsala 1977, fil. kand. 1992, fil. dr 2002, do-

cent i kostvetenskap 2008, allt vid Uppsala universitet.
Gift med lantbrukare Lars Mattsson. Barn: Jon Mattsson (f. 1979) och Per Sydner (f. 1981).

Kostvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne då matens betydelse för människan dels kan 
relateras till dess värde som substans för den biologiska kroppen, dels till dess menings-
skapande och symboliska betydelse för människor och samhällen. Utgångspunkten i min 
forskning är mat och måltider som fenomen i en social värld och mitt intresse har främst 
riktats mot specifika grupper av människor som i någon mening befinner sig i en beroende-
situation till villkor inom välfärdsstaten och/eller olika hushållstrukturer. Detta innebär 
att jag intresserat mig för äldre, personer med funktionsnedsättningar och olika patient-
grupper och de kontexter där de befinner sig. Här möts individers önskemål och behov i 
relation till mat och de villkor respektive kontext erbjuder. På så vis omfattar maten och 
måltiden som fenomen individ, interaktion och institution. Forskning inom detta område 
ökar kunskap om och förståelsen för hur välfärdstjänsten mat inom olika kontexter kan 
möta människors behov av mattrygghet (food security).



Johan Tralau.
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Johan Tralau
Statskunskap

Anställdes 17 november 2015 att från 1 december samma år vara professor i statskunskap.
Johan Tralau är född 17 oktober 1972 i Danderyd. Föräldrar: Hans Tralau och Elisabeth 

Tralau, född Fredborg.
Gymnasieexamen vid Danderyds gymnasium (halvklassisk) 1991. Studier i statskunskap, 

litteraturvetenskap, internationella relationer, grekiska och nationalekonomi i Stockholm, 
 Berlin och Uppsala 1992–96, fil. dr 2002, docent 2008, båda vid Uppsala universitet. Tillhör 
Västgöta nation.

Barn: Theodor (f. 2004) och Hektor (f. 2006).

När uppstod den politiska filosofin, alltså principiellt frågande om hur stater och samhällen 
kan rättfärdigas? Det antas ofta att denna historia börjar med Platon; mer sällan förklaras 
det varför. Jag har i min forskning hävdat att den politiska filosofin börjar med upptäckten 
av en särskild argumentationsteknik, närmare bestämt ”intern kritik”, det vill säga försöket 
att visa att en ståndpunkt är självmotsägande eller på något annat sätt rymmer inre spän-
ningar. Denna kritik är ett ideal för civiliserad debatt i normativa frågor, alltså frågor om 
rätt och fel. Under senare år har jag undersökt hur dessa argumentationstekniker uppstår 
före Platon – i den grekiska poesin, från Homeros till de stora tragediförfattarna Aischy-
los, Sofokles och Euripides, upptäcks stegvis dessa sätt att argumentera normativt. Det jag 
vill visa är inget mindre än det normativa tänkandets egen evolution.

Jag har också forskat om bland annat myter, monster, främlingskap, utopier, begrav-
ningar, äktenskap, metaforer, samvetsfrihet och 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes.

I framtiden vill jag ägna mig åt vardagsmoralens politik – hur sådant som handslag, 
bordsskick, klädnormer och hövlighet bär upp samhället.





Utbildningsvetenskapliga fakulteten



Jonas Almqvist.
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Jonas Almqvist
Didaktik

Undervisning är en komplex verksamhet präglad av deltagarnas förväntningar, avsikter, 
kunskaper och vanor. Lärare på alla nivåer i utbildningssystemet från förskola till högskola 
och universitet behöver förhålla sig till denna komplexitet. Jag har i min forskning intres-
serat mig för undervisning och lärande i olika skolämnen. Vilken betydelse har lärares val 
av undervisningsinnehåll för vad och hur elever lär sig i skolan? Forskningen utgår från en 
komparativ ansats där jag analyserar likheter och skillnader mellan undervisning och lä-
rande inom och mellan olika ämnen nationellt och i jämförelse med andra länder. Jag har 
studerat undervisning och lärande främst i biologi, fysik och kemi, idrott och hälsa och 
i förskolan. Genom studier i didaktik skapas kunskaper som ger ökad förståelse för den 
betydelse valet av innehåll och arbetssätt har för elevers lärande i olika ämnen. Detta är 
central kunskap för lärare att använda och vidareutveckla i planering, genomförande och 
uppföljning av undervisning.

Anställdes 12 april 2016 att från 1 maj samma år vara professor i didaktik.
Jonas Almqvist är född 24 juli 1968 i Uppsala. Föräldrar: Magnus Almqvist och Barbro 

Norbelie, född Ekhamn.
Gymnasieexamen vid Fyrisskolan i Uppsala 1988, lärarexamen och fil. kand. 1996, fil. dr 

2005, docent i didaktik 2012, allt vid Uppsala universitet. Tillhör Smålands nation.
Gift med biträdande verksamhetschef Annika Höddelius. Barn: Sofia (f. 1994) och 

 Christoffer (f. 1996).





Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
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Charlotte Platzer Björkman
Fasta tillståndets elektronik med inriktning mot solcellsmaterial

Solceller omvandlar energin i solljuset direkt till elektrisk energi. De har inga rörliga delar 
och kan till exempel sitta på små miniräknare, i stora solcellsfält eller integreras i bygg-
nader. Mängden solenergi som träffar jorden är runt 10 000 gånger större än den globala 
 energianvändningen och även i Sverige har vi en mycket större solresurs än många tror. 
I min forskning undersöker jag nya solcellsmaterial som är bättre på att absorbera, eller ta 
upp, solljuset än vanliga solceller. Det gör att det räcker att använda tunna filmer av mate-
rialen, vilka beläggs på glas, metall eller plast. Mitt mål är att förstå elektriska och  optiska 
förluster i solcellerna så att vi kan utveckla så effektiva strukturer som möjligt. Jag har 
särskilt fokuserat på egenskaperna hos gränsytorna mellan olika lager i solcellen.  Målet är 
också att undvika sällsynta eller giftiga grundämnen så att solcellstillverkning i stor ska-
la kan ske utan skadlig miljöpåverkan, detta samtidigt som vi når bättre prestanda, eller 
verkningsgrad, och låg kostnad. 

Anställdes 16 februari 2016 att från 1 mars samma år vara professor i fasta tillståndets 
 elektronik med inriktning mot solcellsmaterial.

Charlotte Platzer Björkman är född i Uppsala 10 april 1976. Föräldrar: Annika Sjöqvist 
Platzer och Thomas Platzer.

Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Uppsala 1995, civilingenjör i teknisk fysik 2001, 
tekn. dr 2006, båda vid Uppsala universitet. Forskare vid Institutt for Energiteknikk, Kjeller, 
 Norge, 2009. Docent och biträdande lektor 2010, lektor 2015, allt vid Uppsala universitet. Till-
hör Smålands nation.

Gift med civilingenjör Petter Björkman. Barn: Anna (f. 2003), Lovisa (f. 2006) och Per 
(f. 2012).



Daniel Brandell.
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Daniel Brandell
Materialkemi

Anställdes 10 maj 2016 att från 1 juni samma år vara professor i materialkemi. 
Daniel Brandell är född 23 maj 1975 i Örebro. Föräldrar: Per och Kerstin Brandell, född 

Engström.
Gymnasieexamen vid Risbergska skolan i Örebro 1994. Fil. mag. i kemi 1999, fil. mag. i 

historia 2003, fil. dr i kemi 2005, docent i kemi med inriktning mot oorganisk kemi 2011, allt 
vid Uppsala universitet. Tillhör Uplands nation.

Gift med Malin Beeck, journalist. Barn: Per Albin (f. 2011) och Alva (f. 2014).

Polymera material, både syntetiska och naturliga, har erövrat världen och finns överallt i 
vår vardag. I flera av dessa kan man lösa i salter, vilket ger upphov till möjlig jontransport 
i materialen. Detta innebär att man erhållit en polymerelektrolyt. 

Min forskning syftar till syntes av polymerelektrolyter, användning av dessa samt en 
fördjupad förståelse av hur transportprocesserna fungerar i denna materialkategori. Det-
ta gör jag genom en kombination av experimentella tekniker med datorsimuleringar av 
material. Inte minst är detta av relevans för en rad tillämpningar inom energiområdet, för 
omvandling och lagring av energi. Främst har jag utvecklat elektrolytmaterial för åter-
uppladdningsbara Li-jonbatterier, vilka kan lagra förhållandevis stora mängder energi per 
vikt- och volymenhet. Polymerelektrolyter kan erbjuda batterier med större energitäthet, 
förbättrad säkerhet och längre livslängd.



Jonas Fransson.
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Jonas Fransson
Fysik, särskilt teori för starkt korrelerade material

Anställdes 15 mars 2016 att från 1 april samma år vara professor i fysik, särskilt teori för starkt 
korrelerade material.

Jonas Fransson är född 8 december 1970 i Eksjö. Föräldrar: Elisabeth och Jan-Erik  Fransson.
Gymnasieexamen i Eksjö 2000, civilingenjörsexamen 1997, tekn. dr 2002, båda vid Upp-

sala universitet, Vetenskapsrådets rådsforskare i starkt korrelerade material vid Uppsala uni-
versitet 2008. Tillhör Smålands nation.

Gift med Johanna F. Trost. Barn: Eugenia Trost (f. 1996), Elmer Trost (f. 1998), Wilbur 
Trost (f. 2005) och Werner Trost (f. 2007).

Starka korrelationer i material innebär att elektronerna är starkt beroende av varandra 
och teoretiskt måste de behandlas därefter. Emellertid kan starka korrelationer ge upp-
hov till egenskaper som exempelvis magnetism. Speciellt i molekylära sammansättningar 
är magnetism och magnetiska växelverkningar intressanta eftersom en del kan styras med 
yttre påverkan, såsom elektriska strömmar och temperaturdifferenser. Magnetiskt aktiva 
komponenter kan således användas för att öppna eller strypa den elektriska strömmen ge-
nom den molekylära strukturen, vilket kan användas vid närgående studier av densamma.

Teoretiska aspekter av magnetism och molekyler under icke-jämvikt kan behandlas 
med kvantfältteori och kvantstatistiska metoder. Tyngdpunkten ligger vid den enorma 
mängd elektroner det handlar om, vilket leder till resonemang i termer av den densitet 
(täthet) som elektronerna har och som den magnetiska strukturen kan beskrivas med. 
Medan korrelerade (oberoende) elektroner kan ges en enkel och konsekvent beskrivning 
leder starka korrelationer allt som oftast till motsägelsefulla resultat och tvetydiga tolk-
ningar. Här vägleder jämförelser med experimentella observationer till hur teorin skall ut-
formas. Ofta är temperatur en ytterligare aspekt i sammanhanget. Låga temperaturer kan 
leda till avsevärt förhöjd eller försänkt elektrisk ledningsförmåga eller magnetisk stabili-
tet medan sådana egenskaper helt försvinner vid höga. En för enkel teoretisk beskrivning 
saknar typiskt dessa drag vilket på nytt utmanar det teoretiska angreppssätt som används.



Åsa Mackenzie.
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Åsa Mackenzie
Molekylär fysiologi

Anställdes 24 mars 2015 att från 1 juni samma år vara professor i molekylär fysiologi.
Åsa Mackenzie (född Wallén) är född i Uppsala 28 augusti 1971. 
Gymnasieexamen vid Lundellska skolan, Uppsala, 1990, fil. mag. 1996 vid Uppsala uni-

versitet, med. dr vid Karolinska Institutet 2002, postdoc-befattning vid AstraZeneca 2002–04, 
verksamhet vid Neurovetenskapliga institutionen, docent i neurovetenskap 2010, båda vid 
Uppsala universitet. Tillhör Uplands nation.

Gift med Nicholas Mackenzie. Barn: Stella (f. 2004), Peggy (f. 2006) och Amy (f. 2011).

Hjärnan är ett komplext organ som till stor del är uppbyggt av olika typer av nervceller 
som genom enastående snabb och precis kommunikation möjliggör alla våra beteenden, 
tankar och känslor. Hjärnans centrala roll gör dock att sjukdomar som drabbar den kan leda 
till drastiska förändringar i kroppens olika funktioner och i vår personlighet. 

Fokus i min forskning ligger på att ta reda på hur hjärnans nervceller fungerar med må-
let att hitta nya sätt att förhindra att de drabbas av sjukdom. Jag är speciellt intresserad 
av att komma underfund med hur hjärnan dagligen använder sig av positiva och negativa 
minnen när vi gör olika slags val och också hur hjärnan får igång de kroppsrörelser som 
behövs för att vi ska nå dit vi vill, rent fysiskt. Parkinsons sjukdom, depression och bero-
ende har olika symptombilder men alla är exempel på sjukdomar där kommunikationen 
mellan olika populationer av nervceller i vissa delar av hjärnan inte längre fungerar till-
fredsställande. Genom att kartlägga dessa nervceller och förstå hur de påverkar motiva-
tion, beslutsfattande och motorik vill jag med min forskning kunna bidra med ny kunskap 
som på sikt kan leda till att hjärnsjukdomar kan botas och i bästa fall till och med förhin-
dras helt och hållet. 

Professorslängd
Kenneth Söderhäll 1989–2014
Åsa Mackenzie 2015–

Fotnot: Professurens benämning 1989–2014 var fysiologisk mykologi.



Alireza Malehmir.
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Alireza Malehmir
Tillämpad geofysik

Anställdes 16 februari 2016 att från 1 mars samma år vara professor i tillämpad geofysik.
Alireza Malehmir är född 11 oktober 1977 i Teheran, Iran. Föräldrar: Alighorban och 

 Farrokhalhajieh.
Utbildad till gruvingenjör med inriktning mot prospektering vid Amirkabir University of 

Technology (Polytechnic of Tehran, B.Sc. 2000, MSc 2002), fil. dr vid Uppsala universitet 2007, 
verksamhet vid Geological Survey of Canada 2008, forskarassistent 2008–12, lektor 2012–16, 
båda vid Uppsala universitet.

Gift med fil. dr Mahdieh Dehghannejad (Azita). Barn: Armita (f. 2006) och Camelia 
(f. 2011).

Geofysikaliska metoder har länge använts inom en lång rad tillämpningsområden och 
fortsätter ständigt att förbättras i och med att teknologin utvecklas. Inom tillämpad geo-
fysik kombinerar man kunskapen om olika material på jorden (i huvudsak deras egenska-
per och geometrier) med fysik för att till exempel möjliggöra hållbar prospektering och 
användning av våra begränsade naturresurser (såsom metaller och mineraler, vatten, gas 
och olja), planera infrastruktur för minskad kostnad och miljöpåverkan (till exempel mo-
torvägar och tunnlar), förstå processer som skapar och formar geologiska strukturer (till 
exempel förkastningar och veckningar), samt att minimera potentiella georisker (till ex-
empel jordskred, jordbävningar) genom att bättre förstå de kännetecknande geometrier 
och fysiska egenskaper som orsakar dem.

Under min studietid arbetade jag med geostatistiska metoder, bergstabilitet och en 
del geokemi på morän. Efter detta började jag arbeta med diffraktioner. Jag har till exem-
pel undersökt hur små malmkroppar, men fortfarande av ekonomiskt betydande storlek, 
kan generera diffraktioner med ibland mätbara egenskaper. Även om kärnan i min forsk-
ning har handlat om prospektering i kristallina bergsmiljöer med hjälp av seismiska me-
toder, har jag samtidigt arbetat med utveckling av nya teknologier och metoder. Genom 
ett samarbete mellan akademin och industrin har jag lett utvecklingen av en ny så kallad 
landstreamer med seismiska multikomponentsensorer som nu testats och använts vid ett 
flertal stora infrastrukturprojekt i Sverige, Finland, Norge och Danmark. 



Albert Mihranyan.
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Albert Mihranyan
Nanoteknologi och funktionella material

Anställdes 26 januari 2016 att från 1 februari samma år vara professor i nanoteknologi och 
funktionella material.

Albert Mihranyan är född 1 februari 1978 i Jerevan, Armenien. Föräldrar: Levon  Mihranyan 
och Susanna Tavakalyan.

Apotekarexamen från farmaceutiska fakulteten vid Yerevan State Medical University, 
 Armenien, 1993. Fil. dr i galenisk farmaci 2005, docent i nanoteknologi och funktionella ma-
terial 2010, lektor 2011, allt vid Uppsala universitet.

Ogift.

Nanoteknik är en viktig del av den pågående teknologirevolutionen. Med hjälp av nano-
teknik går det att manipulera egenskaperna hos olika material på nära-till-atomnivå. Inom 
livsvetenskaper revolutionerar nanoteknik utvecklingen av säkrare, mer effektiva och mer 
specifika läkemedel, särskilt för behandlingen av cancer eller infektionssjukdomar. Andra 
framsteg inom nanoteknik omfattar känsligare, snabbare och mer specifika diagnostikme-
toder, in vivo avbildning, och genleverans.

Den övergripande filosofin i min verksamhet, både inom forskning och undervisning, 
är ett tvärvetenskapligt, holistiskt synsätt på nanomaterial från dess syntes och karakteri-
sering till säkerhet och applikationer med stark fokus på användarbehoven. Min forskning 
handlar om ett brett spektrum av material, såsom naturliga och syntetiska polymerer samt 
oorganiska porösa nanomaterial. Framför allt har nanocellulosa och dess tillämpningar 
inom biomedicinska området varit ett centralt tema i min forskning. De material som jag 
utvecklar kan användas vid framställning av proteinbaserade läkemedel, virusfiltrering, 
läkemedelsfrisättning och vävnadsteknik.



Maya Neytcheva.
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Maya Neytcheva
Högprestandaberäkningar

Anställdes 26 januari 2016 att från 1 februari samma år vara professor i högprestandaberäk-
ningar.

Maya Neytcheva är född 31 juli 1956 i Sofia, Bulgarien. Föräldrar: Parvoletka Zhivkova 
och Georgi Neytchev.

Magister i matematik med inriktning matematisk modellering vid universitetet i  Sofia, 
Bulgarien, 1979, fil. dr vid Fakulteten för matematik och informatik, Universitet i Nijmegen, 
Nederländerna, 1995, universitetslektor 2001, docent 2005, båda vid Uppsala universitet.

Vetenskapliga beräkningar, datorsimuleringar, beräkningsvetenskap är termer som mar-
kerar den tredje forskningsgren som kompletterar teoretiskt arbete och laboratorieexpe-
riment. Via matematiska modeller och deras genomförande på datorer angriper vi idag 
många utmanande, komplexa och storskaliga problem inom alla områden i samhället. 
Högprestandaberäkningar i sig är en integrerad del av dessa datorsimuleringar. De åter-
speglar att dagens datorer erbjuder mycket hög beräkningskraft men för att utnyttja deras 
potential behöver vi nytt tillvägagångssätt på algoritmerna som används i simuleringarna.

Mitt huvudsakliga forskningsområde och strävan är utveckling, analys och genomför-
ande av effektiva lösningsmetoder, som är huvudbyggstenar i olika numeriska simulering-
ar, nämligen snabba iterativa lösningsmetoder. Jag kombinerar kunskap om verkliga fysika-
liska och liknande processer, deras formella matematiska beskrivning och kraven på dator-
resurser, för att använda dessa till full grad och leverera korrekta lösningar inom kort tid. 



Sascha Ott.
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Sascha Ott
Molekylär synteskemi

Anställdes 26 januari 2016 att från 1 februari samma år vara professor i molekylär synteskemi.
Sascha Ott är född 14 september 1973 i Heilbronn, Tyskland. Föräldrar: Ernst Ott och Ing-

rid Ott, född Sommer.
Studier i kemi vid Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Tyskland, och Flinders University 

of South Australia (B.Sc. Hons.), Ph.D. vid University College London, Storbritannien, 2002, 
postdoc-befattning vid Stockholms universitet 2002–04, verksamhet som forskare 2004–06, 
forskarassistent 2007–10, rådsforskare och lektor från 2010, allt vid Uppsala universitet.

Gift med docent Marjam Ott, född Karlsson. Barn: Nora (f. 2006), Milo (f. 2010) och 
 Dante (f. 2013).

Indelningen av syntetisk kemi i en organisk och en oorganisk gren kommer från arton-
hundratalet, då de ämnen som framställdes från levande organismer ansågs innehålla en 
livskraft som skilde dem från de oorganiska föreningarna. I dag är denna indelning inte 
längre adekvat då ny kemi har vuxit fram. Speciellt viktig inom syntes och katalys har ut-
vecklingen av den metallorganiska kemin varit, där kolbaserade föreningar kombineras 
med huvudgruppselement och övergångsmetaller.

Min forskning befinner sig i gränslandet mellan organisk och oorganisk kemi där vi 
koncentrerar oss på molekylära system, det vill säga föreningar som består av relativt få 
atomer i en väldefinierad bindningssituation. Fokus ligger på två huvudområden där vi 
överför koncept och strukturer från oorganisk kemi till organisk kemi. Det första handlar 
om att utveckla nya föreningar som innehåller sällsynta kol-fosfor dubbelbindningar, eller 
fosforatomer i aromatiska system. Det som är intressant med sådana fosforinnehållande 
föreningar är att deras elektroniska egenskaper är mycket speciella och gör föreningarna 
användbara till exempel inom katalys eller molekylär elektronik. Det andra forsknings-
området är fotokatalys som har det långsiktiga målet att omvandla solenergi och vatten 
till en lagringsbar energibärare, till exempel vätgas. Vi använder oss av vår expertis inom 
både organisk och oorganisk kemi för att utveckla nya strategier inom konstgjord foto-
syntes, framför allt genom att framställa sofistikerade katalysatorer som gör att kemiska 
reaktioner kräver mindre energi. 



Martin Sjödin.
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Martin Sjödin
Nanoteknologi och funktionella material med inriktning mot elektrisk 
energilagring och laddningstransport i polymera material

Anställdes 6 oktober 2015 att från 1 november samma år vara professor i nanoteknologi och 
funktionella material med inriktning mot elektrisk energilagring och laddningstransport i 
 polymera material.

Martin Sjödin är född 17 juli 1974. Föräldrar: Gunnar Sjödin och Ruth Hobro.
Gymnasieexamen vid Westerlundska gymnasiet i Enköping 1993. Fil. mag. 1999, fil. dr 

2004, båda vid Uppsala universitet. Verksamhet vid Department of Chemical Sciences,  Dublin 
City University, Irland, 2004–05 och vid Institute de Biologie et de Technologies de Saclay, 
Commissariat à l’Énergie Atomique, Paris, Frankrike, 2005–07. Forskare 2007–2010, forskar-
assistent 2010–14, docent i nanoteknologi och funktionella material 2013, universitetslektor 
2015, allt vid Uppsala universitet.

Gift med lärare Sonja Sjödin. Barn Alexander (f. 2006) och Nicole (f. 2010).

I det moderna samhället är tillgång till elektricitet en självklarhet och en förutsättning för 
den teknologiska utveckling som sker, men det svarar även för en av de största utmaning-
ar som vi står inför: att leverera energi till ett allt större antal användare, med ett växande 
energibehov, utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer. För att klara 
detta krävs en omställning mot förnyelsebara energisystem och i denna omställning har 
batterier en central roll. Behovet av batterier förväntas därför öka och det blir viktigt att 
kunna utveckla batterier som kan produceras från förnyelsebara råmaterial i processer 
med låg miljöpåverkan.

Min forskning är baserad på biomimetisk metodik där jag, genom att undersöka och 
efterlikna naturens egna energiomvandlingssystem, konstruerar artificiella system som 
kan lagra och avge energi i form av elektricitet, det vill säga batterier. En förutsättning för 
elektrisk energilagring är att laddning kan tranporteras genom materielet som används. I 
biologiska system sker elektrontransport i så kallade elektrontransportkedjor där mycket 
energi offras för att säkerställa att laddning transporteras till exakt rätt plats. En viktig del 
i min forskning är att utveckla mer energieffektiva transportsystem med lägre energiför-
luster och att ge en ökad förståelse för mekanismen för laddningstransport och de struk-
turella faktorer som påverkar denna i artificiella energilagringssystem. 



Ken Welch.
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Ken Welch
Nanoteknologi och funktionella material med inriktning mot fotokatalys 
med tillämpningar inom ortopediska och dentala implantat

Anställdes 16 februari 2016 att från denna dag vara professor i nanoteknologi och funktionel-
la material med inriktning mot fotokatalys med tillämpningar inom ortopediska och dentala 
implantat.

Ken Welch är född 1 juni 1968 i Calgary, Kanada. Föräldrar: Jim Welch och Arlene Welch, 
född Moulding.

Studentexamen vid Cardston High School i Kanada 1986. B.ASc. vid University of British 
Columbia i Kanada 1991. Tekn. dr 2006, docent 2013, båda vid Uppsala universitet.

Gift med leg, psykolog, fil. dr Elisabeth Welch, född Mårtensson. Barn: Alexandra (f. 1998), 
Andrew (f. 2000) och Isabella (f. 2005).

Modern kirurgisk teknik ger fantastiska möjligheter att förbättra funktion och livskvali-
tet för personer med till exempel utslitna tänder, knä- och höftleder. Implantatrelaterade 
infektioner med antibiotikaresistenta bakteriestammar utgör en av de största komplika-
tionsriskerna i samband med denna typ av kirurgi. Ytbearbetning av inopererat biomate-
rial för att skapa antibakteriella egenskaper utan att behöva använda konventionell anti-
biotika har därför blivit allt viktigare för att förebygga och behandla implantatrelaterade 
infektioner.

Titan är ett vanligt implantatmaterial. På titanytor bildas naturligt ett titandioxidskikt 
som har en väldokumenterad förmåga att bilda en stark bindning till ben; det är biokom-
patibelt. Förutom att vara biokompatibla kan sådana ytor göras fotokatalytiska så att de 
får en bakteriedödande effekt när man belyser dem. Min forskning har i stor utsträckning 
fokuserat på att utveckla metoder att förbättra både de biokompatibla och de fotokata-
lytiska egenskaperna hos sådana implantatmaterial samt på att förstå vilka materialegen-
skaper som är viktiga att kunna styra för att kunna lägga grund för bättre behandling av 
implantatrelaterade infektioner. 



Di Yuan.
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Di Yuan
Optimeringslära

Anställdes 16 september 2014 att från 1 januari 2015 vara professor i optimeringslära.
Di Yuan är född 20 september 1970 i Shanghai, Kina. Föräldrar: Jiren Yuan och Xiufang 

Shi.
Civilingenjörsexamen i datorteknik 1996, tekn. lic. 1998, tekn. dr 2001 i optimeringslära, 

docent i infrainformatik 2005, allt vid Linköpings universitet. 
Gift med Ning Zhang. Barn: Emilie (f. 2004).

Optimering är ett ord som förekommer i många olika sammanhang. Optimeringslära är 
den matematiska lära som består av modeller och metoder som kan användas för att maxi-
mera eller minimera ett värde utifrån de restriktioner som finns. Vi kan hitta tillämpningar 
av optimeringslära för att minska kostnaden och öka effektiviteten i nästan samtliga in-
dustriella sektorer (till exempel ruttplanering för skogsindustri) och samhällsfunktioner 
(till exempel placering av ambulanser).

I min forskning har jag fokuserat på optimeringsmodeller och -metoder med tillämp-
ningar inom kommunikation och transport. Det vetenskapliga verktyget har huvudsakli-
gen bestått av kombinatorisk optimering och heltalsoptimering. Bland annat har jag arbe-
tat med planering, utformning, resursutnyttjande och analys av telekommunikationsnät 
utifrån ett optimeringsperspektiv. Jag har även studerat optimeringsproblem relaterade 
till flygplatslogistik. För närvarande inriktar min forskning mot optimeringsproblem inom 
den kommande femte generationens mobilnät, även kallad 5G, med fokus på utveckling av 
avancerade matematiska modeller och effektiva optimeringsalgoritmer. Mitt forskningsin-
tresse omfattar även andra områden inom kommunikation och transport, som utgör stora 
och komplexa system vars effektivitet är av mycket stor betydelse för både industriella 
aktörer och samhället i stort.

Lärostolen är nyinrättad.
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In memoriam
Jan Ekman, född 20 mars 1947, död 6 augusti 2016, professor i populationsbiologi 1994–2012.
Karl-Erik Fichtelius, född 29 mars 1924, död 20 januari 2016, professor i histologi 1962–71.
Monica Hedlund, född 10 juli 1940, död 26 september 2016, professor i latin med latinsk 

paleografi och kodikologi 2001–05.
Lars Olof Lodén, född 6 juni 1930, död 1 juli 2016, biträdande professor i astronomi 

1970–79, professor i samma ämne 1979–95.
Stig Lundquist, född 27 november 1922, död 27 december 2015, innehavare av B. John F. 

och Svea Anderssons professur i elektricitetslära med särskild hänsyn till atmosfä-
riska urladdningar 1966–88.

Bengt Meyerson, född 28 september 1933, död 27 oktober 2015, professor i medicinsk 
beteendevetenskap 1983–98.

Leif Mutén, född 16 september 1928, död 8 juni 2016, tillförordnad professor i finansrätt 
med finansvetenskap 1959–61, professor i samma ämne 1961–70.

Carl Nordling, född 6 februari 1931, död 1 april 2016, professor i atom- och molekylfysik 
1972–96.

Magnus Ottosson, född 17 juni 1929, död 7 april 2016, professor i Gamla testamentets 
exegetik 1983–94.

Jerker Porath, född 23 oktober 1921, död 21 januari 2016, innehavare av Karin och  Herbert 
Jacobssons professur i biokemi 1968–89.

Lars Påhlman, född 22 maj 1946, död 21 november 2015, professor i kirurgi 2000–13.
Lars Tornstam, född 27 oktober 1943, död 17 januari 2016, professor i sociologi med in-

riktning mot äldre människor 1992–2010.
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Uppsala universitet delar årligen ut ett innovationspris kallat Hjärnäpplet till forskare  eller 
forskarstuderande för framstående överföring av kunskap från akademin till ett företag 
och/eller annan extern organisation och som resulterat i en innovation. Innovationen kan 
ha uppstått i ett nytt företag och/eller existerande företag och/eller organisation.

Hjärnäpplet skall vartannat år i första hand tilldelas en person inom vetenskapsområdet 
teknik och naturvetenskap och vartannat år i första hand till en person inom övriga veten-
skapsområden. Om lämplig kandidat ej bedöms finnas inom angivet vetenskapsområde får 
annan värdig pristagare utses. Om enskild individ inte ensam kan anses vara upphov till 
en innovation kan densamma likafullt belönas om antalet upphovspersoner är högst tre. 
Priset består av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kronor.

Rektor utser pristagare efter förslag av en kommitté bestående av prorektor (ordfö-
rande), vicerektorerna för de tre vetenskapsområdena, generaldirektören på VINNOVA 
(eller den denne utser) samt en universitetsextern representant som utses av chefen för 
UU Innovation. Prisets ursprunglige initiativtagare och designern av statyetten, docent 
Rickard Karmhag, skall vara associerad till kommittén och ha närvaro- och yttranderätt.

Hjärnäpplet tilldelas i år Maria Strømme, professor i nanoteknologi. Hon får det för sitt 
breda engagemang i att nyttiggöra och kommunicera forskning. 

Hjärnäpplet – Uppsala universitets 
innovationspris
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Professor Maria Strømme, Institutionen för teknik-
vetenskaper, tillhör Uppsala universitets internatio-
nellt mest uppmärksammade forskare, och har sam-
tidigt bidragit till framgångsrik kunskapsöverföring. 
Hon utnämndes till professor i nanoteknologi 2004 
och har sedan dess byggt upp en forskargrupp på 
trettiofem personer som arbetar med att öka kun-
skapen om de fysikaliska, kemiska och strukturella 
egenskaperna hos material. Målet är att på nanonivå 

ändra ett materials struktur så att det får önskade egenskaper på makronivå och därige-
nom funktionalitet för olika tillämpningar.

Maria Strømme har bidragit till kunskapsöverföring på många sätt. Via publika fram-
trädanden har hon inspirerat barn och unga till utbildning inom teknik. Hon är därtill aktiv 
med att föra ut kunskap om nanoteknikforskning och dess breda tillämpningsmöjligheter 
till allmänheten och att inspirera kvinnor till teknikstudier och forskning. 

Som innovatör och entreprenör har Maria Strømme samverkat med företag för att 
bland annat utveckla nya typer av batterier och material baserat på cellulosa från alger. 
Tillsammans med forskarkolleger och erfarna industrialister har hon också grundat före-
taget Disruptive Materials baserat på det unika högabsorberande materialet Upsalite som 
tagits fram inom hennes forskargrupp.
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Tidigare mottagare av Hjärnäpplet

2008 Claes-Göran Granqvist,  
ChromoGenics Sweden AB

2009 Lars Stolt, Solibro AB

2010 Stefan Johansson, PiezoMotor AB

2011 Axel Lundvall och  
Fredrik Nikolajeff,  
Rolling Optics AB

2012 Fredrik Bruhn,  
ÅAC Microtec

2013 Ulf Landegren

2014 Mats Leijon

2015 Lars Wallentin och  
Stefan James

Fotnot: Åren 2008 till 2012 utdelades Hjärnäpplet av Ångström Academy, en del av UU Innovation. Syftet var att 
belöna och uppmärksamma framgångsrika entreprenörer bland forskarna på Ångströmlaboratoriet. Sedan 2013 är 
Hjärnäpplet hela universitetets innovationspris.
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För trettio år sedan, 1986, instiftade universitetet Pedagogiska priset i avsikt att belöna 
framstående lärargärningar inom i första hand grundutbildningen. Ett pris delas ut inom 
teologi, humaniora och lärarutbildning, ett inom juridik och samhällsvetenskap, ett inom 
medicin och farmaci, ett inom matematik, naturvetenskap och teknik. Därtill kommer 
ett femte pris, vilket inte är bundet till något speciellt område och som 2016 utdelas på te-
mat ”Integrering av digitala resurser i undervisningen”.

Pedagogiska priset
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Universitetslektor Sina Tezel vid Institutionen för lingvistik och filologi har tilldelats priset 
inom området teologi, humaniora och lärarutbildning. Motiveringen lyder:

Sina Tezels engagerade och varierade undervisning gynnar alla studenters lärande. Hon är 
tillgänglig och får saker att framstå som möjliga även under svåra studieperioder. Sina ser till 
den enskilda studentens behov, ger konstruktiv återkoppling och inspirerar med sitt raka och 
tydliga mentorskap. Som lärare och samordnare för Orientalistikprogrammet är hon en dyna-
misk kraft som starkt bidragit till framgångsrik utveckling av kurser. 
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Universitetslektor Per Engström vid Nationalekonomiska institutionen har tilldelats priset 
inom området juridik och samhällsvetenskap. Motiveringen lyder:

Per Engström undervisar på alla nivåer, från grundkurs till forskarutbildning, och på flerta-
let av institutionens kurser. Han har utvecklat kurser och skapat progression i utbildningen. 
Hans aktiverande undervisningsformer engagerar studenter och han har visat hur teknik kan 
användas för att utveckla lärandet. Engström är en lugn, öppen samt organiserad lärare och 
pedagogisk ledare som har förmågan att samarbeta med studenter. 
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Universitetsadjunkt Per Holmfeldt vid Institutionen för medicinsk cellbiologi har tilldelats 
priset inom området medicin och farmaci. Motiveringen lyder:

Per Holmfeldt ansvarar för undervisningen i fysiologi på sjuksköterske- och BMA-program-
men. Han är en tydlig pedagogisk ledare och förbättrar ständigt undervisningen – inte minst 
distansundervisningen av studenter i Visby. Per har, i lyhörd dialog med studenterna, ska-
pat en konkurrenskraftig utbildning på vetenskaplig grund, vilket har lett till ett markant för-
bättrat examinationsresultat. Hans omväxlande och integrerande föreläsningar uppskattas 
av studenterna. 
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Universitetsadjunkt Johan Larsson vid Institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 
priset inom området matematik, naturvetenskap och teknik. Motiveringen lyder:

Johan Larsson är en erfaren lärare som ständigt utvecklar sin undervisning. I hans undervis-
ning framträder klara mål, stimulerande vardagskopplingar, kreativa modeller och spännande 
experiment. Med en bred repertoar av undervisningsformer strävar Johan efter att möta alla 
studenter där de är och främja deras lärande. Han delar frikostigt med sig av inspiration, 
 fysikkunskaper och pedagogiska råd till studenter och lärarkolleger. 
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Universitetslektor David Black-Schaffer vid Institutionen för informationsteknologi har 
tilldelats årets fria pris på temat ”Integrering av digitala resurser i undervisningen”. Mo-
tiveringen lyder:

David Black-Schaffer svarar för hängiven och entusiastisk integration av digitala resurser i 
undervisningen. Studenterna arbetar aktivt och stöds i sitt lärande med väl genomarbetat digi-
talt undervisningsmaterial. Med stor passion utvecklar, använder och förnyar han en ” flipped 
classroom”-pedagogik, som han även delat med sig av bland studenter och lärare. Denna full-
skaliga integrering av digitala resurser stimulerar lärande och gör det roligt att studera. 
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Tidigare mottagare av Pedagogiska priset

1986 Lennart Ehrsson 
 Richard Glover
 Ingrid Ljungström
 Anders Vretblad 
 Kjell Wikvall

1987 Gertrud Ericson
 Anna Ivarsdotter 
 Torgny Persson 
 Gunnar Wassén 
 Örjan Zetterqvist 

1988 Ove Bohman
 Lena Holmqvist
 Ann-Britt Lundahl
 Carl-Einar Westerberg
 Elsie Wijk-Andersson
 

1989 Kaarina Drynjeva
 Bengt Ekman
 Ronnie Hansson 
 Annika Lundmark
 Anders Mård 

1990 Lars-Erik Blomqvist
 Ingrid Nordberg
 Rolf Paulsson
 Margareta Hammarlund Udenaes
 Ingrid Åberg

1991 Gunnar Fält 
 Margareta Högberg
 Lena Jonsell
 Staffan Rylander
 Jan Sjölin
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1992 Gunnar Birgegård 
 Siv Dahlén 
 Bo Gestblom
 Thomas Hård af Segerstad
 Mats Larsson

1993 Maggie Aldén
 Per Block
 Göran Gezelius
 Sten Magnusson
 Gunnar Stenhag 

1994 Ulla Birgegård
 Merike Boberg
 Thomas Erlandsson 
 Rune Lönnqvist
 Per Wahlund 

1995 Ove Axelsson
 Hedvig Ekerwald
 Carina Fast 
 Siv Strömqvist
 Monica Waldebäck 

1996 Bo Andersson
 Karin Apelgren
 Claes Linder
 Michael Thuné
 Tore Wretö

1997 Gunilla Bogren
 Leif Jansson
 Anita Hussénius
 Christer Sörensen 
 Jan Öhman

1998 Anders Berglund
 Maciej Klimek 
 Caroline Liberg
 Harriet Marnell 
 Bo Westas

1999 Lars Burman
 Eva Hedberg
 Matti Nikkola 
 Ingrid Nylander 
 Åke Pålshammar

2000 Lillemor Aronsson
 Kristian Gerner
 Cecilia Pahlberg
 Mia Ramklint
 Jan Örberg 

2001 Håkan Bengtsson
 Stig Brewitz
 Maja Elmgren 
 Lennart Wikander
 Lena Åslund
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2002 Anneli Edman
 Leif Karlsson 
 Carl Gustaf Spangenberg
 Ulla Stroh-Wollin
 Uno Svensson

2003 Kristina Bergh
 Ingrid Bramstorp
 Åsa af Geijerstam 
 Eva Pärt-Enander 
 Mats Sjöquist

2004 Gunnar Berg 
 Hans Eklund
 Birgitta Garme 
 Åsa Kettis Lindblad 
 Mats Nordström

2005 Mats Hammarström 
 Ulf Jansson 
 Christine Johansson 
 Maria Lönnemark
 Sverker Scheutz

2006 Karin Hassan Jansson
 Lars-Åke Larzon
 Orlando Mella
 Ola Rollman
 Karin Sennefelt 
 Staffan Sjöberg

2007 Ronny Alexandersson
 Mikael Alm
 Lars Holmberg
 Anneleen Kool
 Louise Rügheimer

2008 Thomas Bull 
 Truls Gårdmark
 Johan Heinius 
 Arabella Nylund 
 Arnold Pears
 Raimo Raag

2009 Ann-Marie Falk
 Karl-Oskar Lindgren
 Emma Lundkvist 
 Ove Strid
 Maria Swartling 
 Karine Åkerman Sarkisian
 Staffan Svärd

2010 Ingrid Ahnesjö
 Leon Caesarius
 Gunnel Cederlöf
 Jonas Holmstrand
 Jakob Johansson

2011 Pia Ek
 Angela Falk
 Hugo Fridén
 Cecilia Hamfelt 
 Allan Rodhe
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2012 Staffan Andersson
 Elisabeth Berg
 Ebba Elwin
 Lars Fälting
 Henrik Johansson

2013 Javad Amid
 Mathias Hallberg
 Mika Hietanen
 Susanne Mirbt
 Malin Östman

2014 Dan Bäcklund
 Bengt Carlsson
 Johanna Jacobsson
 Malgorzata Anna Packalén Parkman
 Birgitta Tomkinson

2015 Agneta Andersson 
 Jakob Andersson
 Anders Backlund
 Felix Ho
 Gesa Weyhenmeyer
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Redaktionella kommentarer

Föreliggande installationsskrift syftar främst till att förmedla forskningsinformation. Den 
är, efter rektors 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.
3. Den tillträdande professorns forskningsprofil och vetenskapliga intressen. Detta 

 avsnitt har författats av respektive professor och endast lätt redigerats av 
redaktören.

4. I förekommande fall en redaktionellt framställd förteckning över innehavare av 
aktuell professur.

Per Ström och Carl Frängsmyr
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