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En typisk bild från inmarsch till professorsinstallation vid Uppsala universitet kring 1900-talets 
mitt. Den tillträdande professorn i litteraturhistoria Gunnar Tideström tågar in till sin installation 
2 april 1949, flankerad av den tillförordnade universitetskanslern Thore Engströmer och universite-
tets rektor Fredrik Berg. Bakom installanden, centralt i andra ledet, syns prorektor Åke Holmbäck. 
Till höger i tredje ledet går en annan blivande rektor, Torgny T. Segerstedt. Längre bak syns bland 
andra Johan Nordström. Ännu vid denna tid installerades varje professor individuellt, under en 
ceremoni präglad av solennitet och allvar. Just vid Tideströms installation framförde emellertid 
Akademiska Kapellet inte bara processionsmusik utan också ett stycke av Mozart, varvid Ingemar 
 Hedenius framträdde som flöjtsolist. Under Torgny T. Segerstedts rektorat genomfördes flera refor-
mer för att göra ceremonin mer lättillgänglig och publikdragande. Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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En föränderlig ceremoni 
– professorsinstallationer förr och nu
Av Carl Frängsmyr

Installationsceremonins rötter går att spåra ända tillbaka till de första medeltida universi-
teten. Vid Uppsala universitet har professorer installerats alltsedan tiden efter lärosätets 
återupprättande genom Uppsala mötes beslut på 1590-talet. Redan i universitetets kon-
stitutioner från 1626 erinrades om att varje ny professors tillträde skulle markeras i hög-
tidliga former. De första mer bestående statuter som reglerade universitetets verksamhet 
utfärdades 1655 av Carl X Gustaf. Dessa statuter ägde sedan, med smärre korrigeringar, 
bestånd ända fram till 1852, således under nästan 200 år. Det säger något om traditionens 
makt, om den sega struktur (longue durée), som präglade universitetsväsendet från med-
eltiden och fram till slutet av 1800-talet.

Redan i början av 1600-talet skulle en nytillträdd professor hålla en installationsföre-
läsning som svar på en av rektor utfärdad inbjudan. Till ceremonin hörde även att instal-
landen från talarstolen skulle avlägga en ed, där han, för endast män kunde före 1920-talet 
bli professorer, skulle lova att ”stå fast vid den rena tron, uppenbarad i den Heliga Skrift, i 
korthet uttryckt i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska bekännelsen och 
vid den oförändrade augsburgska bekännelsen, antagen av Uppsala möte”. Därutöver svor 
varje professor att ”visa tillbörlig lydnad och trohet mot den stormäktigste fursten och 
Herren, Herr Carl Gustaf, vår allernådigste konung”. Av detta framgår att en professors 
uppgift inte var att ägna sig åt fri forskning; hans uppgift var att utgöra ett lydigt redskap 
för kyrkan, det vill säga den lutherska ortodoxin, och kungamakten.

Installationsceremonin markerade en professors inträde i sitt ämbete. I detta ingick 
inte bara att vara lärare utan också att vara domare. Ända fram till 1852 var universitetet 
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en juridiskt fristående organisation, skild från det övriga samhället. Det innebar att även 
rena brottmål hanterades av akademiska konsistoriet, det vill säga professorerna. Därav 
de många juridiska symbolerna i konsistorierummets tak. Den akademiska jurisdiktionen 
avskaffades 1852 men från detta undantogs studenterna. Ända fram till 1908, alltså in på 
1900-talet, var studenterna juridiskt onåbara för det allmänna rättsväsendet. De kunde 
stjäla i butiker, göra sig skyldiga till misshandel med flera förseelser men ändå inte riskera 
att dömas av andra än sina lärare.

Fordom förväntades åtskilligt därutöver av en professor. Ända fram till mitten av 
1870-talet roterade rektoratet termins- och senare läsårsvis i turordning mellan profes-
sorerna. Tanken var att makten över universitetet skulle vara hos kollegiet, det vill säga 
professorerna. Alla skulle – oberoende av personlig lämplighet – ha såväl rättighet som 
skyldighet att bli rektor. De korta ämbetsperioderna utgjorde samtidigt en garant för att 
ingen skulle kunna tillskansa sig alltför stor makt. Detta kan ses som ett slags akademisk 
motsvarighet till de två principer som tillämpades vid val av ämbetsmän i den romerska 
republiken – kollegialitetsprincipen och annuitetsprincipen.

Systemet innebar att de flesta professorer kom att tjänstgöra som rektorer vid åtmins-
tone något tillfälle. I äldre tid fungerade detta mestadels väl. Rektors betydelse var mer 
blygsam än i senare tid. Universitetets främste företrädare var universitetskanslern samti-
digt som prokanslern (ärkebiskopen) aktivt utövade tillsyn på nära håll. Rektorerna hade 
gott stöd. Likafullt blev det med tiden allt mer uppenbart, emellanåt smärtsamt uppen-
bart, att det roterande rektoratet inte längre fungerade. De många världsfrånvända, tank-
spridda och praktiskt odugliga professorsoriginal som befolkade 1800-talets lärostolar var 
långt ifrån alltid skickade att hantera ett universitet, som började professionaliseras. Knut 
 Olivecrona, juristprofessor och sedermera justitieråd, har lämnat en del dråpliga exempel 
på hur illa det kunde gå med den praktiska administrationen. Om den vänlige men prak-
tiskt bortkomne teologen Carl Axel Torén, ingalunda det enda exemplet, skriver Olive-
crona: ”Själv mycket opraktisk av naturen hade han lyckligtvis en för praktiska sysselsätt-
ningar synnerligen passande maka, som på ett utmärkt sätt skötte hela hans ekonomi och 
bistod honom i ledningen av deras barns uppfostran.” Emellertid kom det olycksaliga läsår, 
då Torén fick ansvaret för hela universitetets administration, korrespondens och ekono-
mi. I det sammanhanget kunde han heller inte räkna med bistånd från sin hustru. Utfallet 
blev därefter. Olivecrona skriver fortsättningsvis: ”Själv erkände han [Torén] öppet att han 
icke var lämplig att förvalta rektorsämbetet. Han yttrade att han endast påtagit sig denna 
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börda under känslan av sin plikt, att då 
han var i tur, emottaga ämbetet och då 
han tillika icke ansåg sig kunna sannings-
enligt anföra laga förfall eller ursäkt för 
att undandraga sig ett åliggande, som han 
visste sig skyldig uppbära så långt hans 
förmåga räckte.”

Detta och andra exempel visade att 
det kollegialt styrda universitetet, i dess 
ursprungliga mening, hade kommit till 
vägs ände. I mitten av 1870-talet inför-
des i stället ett fastare rektorat med val, 
varvid lämplighet för uppdraget kom att 
väga tyngst, inte turordning.

Installationen var alltså obligatorisk 
för varje ordinarie professor. Dock bör 
tilläggas att de äldre akademiska adjunk-
turerna på 1870-talet omvandlades till 
extra ordinarie professurer. Innehavarna 
av dessa nybildade tjänster motsvarade 

ungefär vad som i senare tid har benämnts biträdande professor eller befordrad professor. 
Prefixet ”extra ordinarie” saknade inte betydelse. De hade lägre lön än de ordinarie pro-
fessorerna och de ingick inte i konsistoriet – därför installerades de inte. Genom de nya 
universitetsstatuter som trädde i kraft 1909 avskaffades alla extra ordinarie professurer. 
Alla professorer fick således likvärdig ställning. Det innebar å andra sidan att det totala 
antalet professorer vid universitetet blev så stort att principen om att alla per automatik 
skulle ingå i konsistoriet blev omöjlig att upprätthålla, platserna runt bordet i konsistorie-
rummet räckte inte till.

Den 30 januari 1909 installerades romanisten Erik Schöne Staaff som den förste or-
dinarie professor vilken inte samtidigt avlade domared och inträdde i konsistoriet. Den 
akademiska jurisdiktionen var nu fullständigt avskaffad. Sedan akademisekreteraren på 
traditionellt sätt hade uppläst Staaffs kungliga fullmakt talade rektor Henrik Schück med 
följande ord till installanden: ”Å universitetets vägnar ber jag att få hälsa den nye profes-

Domprosten Carl Axel Torén tecknad av sin kol-
lega, fysikprofessorn Robert Thalén, vid mitten av 
1880-talet. Uppsala universitetsbibliotek.
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sorn välkommen till det ämbete, han nu går att tillträda. Denna gång måste detta ske under 
andra former än som hittills – måhända under flera århundranden – varit de vanliga och 
häfdvunna vid detta universitet. Ty de gamla statuterna har nu blivit ersatta av nya, och en 
professor tillhör icke längre med själfskrifvenhetens rätt det större akademiska konsisto-
riet, där han förut hälsades af rektor och tillträdde sitt ämbete med att där aflägga den då 
föreskrifna, men nu afskaffade, domareden.” Mot bakgrund av universitetets tillväxt under 
decennierna kring sekelskiftet 1900 var denna utveckling ofrånkomlig. Likafullt innebar 
den ytterligare en inskränkning av den kollegiala styrningen av universitetet. Då, för gan-
ska precis 110 år sedan, betraktades det som sensationellt att en nyinstallerad professor 
inte tillhörde konsistoriet. Få hade då kunnat ana att universitetet i november 2018 skulle 
installera fyrtiofem professorer utan att någon av dem samtidigt inträdde i konsistoriet.

Humboldts vision – tanken att universitetet skulle förena forskning och undervisning 
– fick starkare fäste i Sverige från och med mitten av 1800-talet. I 1852 års statuter angavs 
att vetenskapliga meriter skulle vara avgörande vid professorsutnämningar. Tidigare till-
mättes i stället tjänsteår och undervisningserfarenhet större betydelse. Ett mått på den 
ökade vetenskapliga betydelsen var att rektorerna började författa uppsatser, vilka publi-
cerades i inbjudningsskrifterna. Erik Gustaf Geijer skrev om ”Det europeiska samhällets 
begynnelser”, när han välkomnade universitetets gäster till Olof Wingqvists och Carl Olof 
Delldéns installationer i mars 1844. Israel Hwasser lämnade en biografisk teckning av Olof 
Rudbeck den äldre i inbjudningsskriften till Fredric Sundewalls installation två år senare. 
Vidare kan nämnas historikern F.F. Carlsons studie ”Om Sveriges inflytande på konunga-
valet i Polen 1704”, juristen Knut Olivecronas ”Bidrag till den svenska concurslagstiftning-
ens historia”, zoologen Wilhelm Lilljeborgs ”Bidrag till kännedomen om de inom Sverige 
och Norrige förekommande crustaceer af isopodernas underordning och tanaidernas fa-
milj”, liksom ekonomen Theodor Rabenius’ ”Om näringsfrihetens utveckling”, vilka alla 
inflöt i inbjudningsskrifter till kollegernas installationer. 

Inbjudningsskrifterna blev således en kanal för publicering av vetenskapliga rön och 
föregrep i någon mening den funktion som Upsala universitets årsskrift fick från och med 
1860-talet. Andra bidrag till dåtidens installationsskrifter hade mer universitetshistorisk 
karaktär, såsom kirurgen Carl Benedict Mestertons historik över Akademiska sjukhuset, 
”Om Nosocomium Academicum och den kliniska undervisningen i Upsala” (1869), och 
kyrkohistorikern Carl Alfred Cornelius’ tredelade uppsats ”Några bidrag till Upsala theo-
logiska fakultets historia” (1874–75). Denna tradition med universitetshistoriska uppsat-

Erik Gustaf Geijer och 
Israel Hwasser.  Litografier. 
Uppsala universitets-
bibliotek.
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ser i inbjudningsskrifter till professorsinstallationer och doktorspromotioner kvarlever 
än i dag, vilket läsaren av dessa rader kan intyga. Under lång tid förekom i installations-
skrifterna även lärostolshistoriker, vilka dock genom professorsämbetets förändringar på 
senare år har utgått. I förekommande fall anges dock än i dag förteckningar över tidigare 
innehavare av en viss lärostol. 

Ett annat mått på den allt större tonvikt som i 1852 års statuter lades på det vetenskap-
liga innehållet var påbudet att varje utnämnd professor skulle ”utan tidsutdrägt medelst 
offentlig föreläsning embetet tillträda”. Denna installationsföreläs-
ning hade i äldre tid uppfattats närmast som ett retoriskt stilprov, 
där professorn skulle visa sin förmåga som talare snarare än som 
vetenskapsman. I en tid präglad av tilltagande vetenskaplig specia-
lisering blev egna professurer, facktidskrifter och seminarier cen-
trala delar av olika nya ämnens disciplinformering. I detta samman-
hang kom även installationsföreläsningarna att spela en roll, såväl 
när det gällde nyinrättade ämnen som när det handlade om att ge 
äldre ämnen en ny inriktning. I takt med att dagstidningarnas refe-
rat av installationsföreläsningarna blev allt mer utförliga förstärk-
tes deras betydelse. Många professorer insåg möjligheten att från 
talarstolen, ex cathedra, lansera nya program för sitt ämne. Härpå 
kan flera exempel nämnas.

Den 24 september 1901 installerades Nathan Söderblom som 
kalseniansk professor i teologiska prenotioner och teologisk en-
cyklopedi. Universitetsaulan var fylld till sista plats långt innan 
ceremonin tog sin början och den förväntansfulla publiken blev 
inte besviken. Den tillträdande professorn föreläste över ämnet 
”Den allmänna religionshistorien och den kyrkliga teologien”. Han 
drog därvid upp riktlinjerna för ett framtida vetenskapligt studi-
um av teologin, inte minst religionshistorien. Den trettiofemårige 
nye professorn vände sig direkt till sina studenter och lyckönskade 
dem till valet av studiebana, trots den identitetskris och de mot-
sättningar som följt på den historiska bibelkritikens genombrott. Enligt Söderblom be-
rodde teologins kris på ”den dogmatiska oklarhet och äfven på de maktinträssen, den få-
vitska välmening och de förlöpningar och mänskliga lidelser, som på båda hållen förvärra 

Nathan Söderblom, fotografi från mitten av 
1910-talet. Uppsala universitetsbibliotek.
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krisen och grumla dess verkliga innebörd”, snarare än på den teologiska vetenskapen i sig. 
Det var både möjligt och givande att bedriva vetenskaplig religionshistorisk forskning. 
 Installationsföreläsningen blev en kraftfull markering av att en ny tid var inne, även om 
inte minst Söderblom själv under de följande åren skulle få erfara att motsättningarna mel-
lan tro och vetande långt ifrån var överspelade.

Tio år senare, 18 mars 1911, höll Axel Hägerström en lika nydanande installationsföre-
läsning, då han tillträdde professuren i praktisk filosofi. Ämnet var ”Om moraliska före-
ställningars sanning”. Utifrån såväl historiska som samtida exempel försökte Hägerström 
visa att moraliska utsagor inte kunde vara objektivt sanna eller falska, vilket inte innebar 
att han ville frångå etablerade sederegler eller uppmana alla och envar att endast agera 
utifrån kortsiktiga egoistiska intressen. Den grundläggande innebörden var, underströk 
 Hägerström, ”att moralvetenskapen icke kan sägas vara en lära i moral, utan blott en lära 
om moral”. Därmed hade han formulerat grunderna för värdenihilismen och den seder-
mera ryktbara Uppsalafilosofin. I ljuset av detta beskrev installationsföreläsningen ett dra-
matiskt kast. I princip gjorde Hägerström upp med den senboströmianska idealism mot 
vilken han dessförinnan inte hade fronderat öppet.

Måhända tjänade Hägerströms blandning av antika och samtida exempel som inspira-
tion för den installationsföreläsning, vilken The Svedberg höll, när han 1 februari 1913, blott 
tjugoåtta år gammal, installerades som innehavare av Liljewalchs personliga professur i fy-
sikalisk kemi. Svedberg hade valt ämnet ”Atomforskningen i modern fysik och kemi”, vil-
ken alltså, titeln till trots, innehöll en exposé över atomteorins utveckling från  Demokritos 
från Abdera (omkring 400 före Kristus) till den samtida diskussionen. Ett tecken på att 
det vetenskapliga inslaget i installationsföreläsningarna hade börjat bli allt viktigare var 
att Svedberg avsåg att illustrera sitt föredrag med skioptikonbilder. Detta betraktades på 
sina håll som stridande mot konventionen. I en intervju långt senare (Upsala Nya Tidning 
3 september 1968) berättade Svedberg: ”Men det där med skioptikonbilder väckte oro som 
något av en alltför djärv nymodighet vid något så fint som en professorsinstallation”. I stäl-
let ritade den nye professorn ett antal stora figurer, vilka vägledde åhörarna i aulan. Detta 
onekligen framåtpekande nya grepp, att låta installationsföreläsningen åtföljas av illustre-
rande bilder, förefaller ha fungerat väl. Upsala Nya Tidnings utsände kunde rapportera att 
föreläsningen ”åhördes med stor uppmärksamhet, och då professor Svedberg steg ned för 
att mottaga rektors och övriga kollegers lyckönskningar hälsades han af auditoriet med 
starka applåder”. Huruvida det är nödvändigt eller önskvärt att illustrerande bilder före-
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kommer vid installationsföreläsningar (i vår tid dock snarare Power Point än  skioptikon) 
– liksom huruvida applåder hör hemma i seriösa, högtidliga sammanhang som akademiska 
ceremonier – är frågor som diskuteras än i dag, mer än hundra år senare.

Ett ämne som 2018 firar sekeljubileum som självständigt akademiskt ämne är konstve-
tenskap, tidigare konsthistoria. Ämnets förste professor August Hahr installerades 2 febru-
ari 1918, även det vid en välbesökt högtid i aulan. Den tillträdande professorn föreläste över 
”Renässansbegreppet i konsthistorien” och tackade därvid de akademiska myndigheterna 
för deras medverkan till att konsthistorien äntligen hade fått en egen lärostol. Särskilt vän-
de sig talaren till universitetets rektor Henrik Schück, vilken, i sin egenskap av professor i 
det tidigare sammanhållna ämnet litteratur- och konsthistoria, verksamt hade arbetat för 
en delning av detsamma. Schück hade dessutom, något som Hahr givetvis inte nämnde, 

Nydanande installationsföreläsare i början av 1910-talet var Axel Hägerström och The Svedberg, 
professorer i praktisk filosofi respektive i fysikalisk kemi. Fotografiet av Hägerström är taget av Emil 
L:son Finn. Svedbergs fotograf är okänd. Uppsala universitetsbibliotek. 
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på olika sätt förhindrat utnämning av konsthistoriens tidigare ämnesföreträdare i Upp-
sala, docenten Johnny Roosval, något som öppnat vägen för Hahr. Roosval utsågs i stället 
1920 till förste innehavare av makarna Zorns donationsprofessur vid Stockholms högskola.

Under 1900-talets första decennier var professorsinstallationerna inte sällan välbesökta 
tillställningar, vilka lockade såväl allmänhet som akademiska medborgare till universitets-
aulan. I takt med att antalet professurer ökade, och således exklusiviteten i själva instal-
lationsakterna blev mindre, avtog emellertid publikintresset. Undantag förekom förvisso 
även under de följande decennierna. Lärdomshistorikern Johan  Nordström hade i samband 
med Gustaf II Adolf-jubileet 1932 erhållit en uppmärksammad donationsprofessur. När 
han installerades 4 mars följande år var uppslutningen stor. Upsala Nya Tidning rapporte-
rade: ”Den upsaliensiska akademistaten var synnerligen talrikt företrädd och att det var ett 
evenemang framgick också av en publiktillströmning, som endast vid få dylika tillfällen 

Johan Nordström under installationsföreläsningen i en välfylld universitetsaula 4 mars 1933. 
 Universitetets rektor Otto Lagercrantz är på väg ned från scenen. Uppsala universitetsbibliotek.
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uppnått liknande storlek. Hela nedre aulan var praktiskt taget fullsatt.” Efter föreläsningen 
hyllades Johan Nordström, precis som The Svedberg tjugo år tidigare, med livliga applåder 
från publiken, vilket enligt lokaltidningens utsände var ”något unikt vid en installation”.

En annan ny professor som lockade stora åhörarskaror var medicinaren Erik Ask- 
Upmark, vilken installerades i februari 1947. Omkring tusen åhörare lyssnade till hans 
installationsföreläsning ”Nervsystem och organsjukdom”. Stort intresse tilldrog sig även 
installationen av kulturgeografen Gerd Enequist 29 oktober 1949. Det var första gången 
någonsin som en kvinna installerades som professor vid ett svenskt universitet. Publiken 
i aulan uppgick till omkring 800 personer, vilket var mångdubbelt fler än vad som var 
vanligt vid denna tid. Delar av Enequists installationsföreläsning ”Geografiens bidrag till 

Gerd Enequist på väg in till installationsceremonin 29 oktober 1949. Hon omges av ärkebiskopen 
och prokanslern Erling Eidem och universitetets rektor Fredrik Berg. Bakom installanden syns uni-
versitetets tidigare rektor Nils von Hofsten. Uppsala universitetsbibliotek.
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samhällsvetenskaperna” sändes direkt i Dagens Eko i Sveriges Radio. Även denna instal-
land tog chansen att i installationsföreläsningen betona kraften i och betydelsen av denna 
delvis nya disciplin; det tidigare sammanhållna ämnet geografi hade just delats i en natur-
geografisk och en kulturgeografisk del. ”När eftervärlden skall skriva Uppsala universitets 
historia”, framhöll den tillträdande professorn, ”kommer samhällsvetenskapernas fram-
marsch att betonas som en nyhet och kanske ett karakteristikum.” Hon gladdes inte bara 
över sin egen professur utan över att en ny lärostol hade inrättats i nationalekonomi och 
att en preceptur hade tillkommit inom ekonomisk historia. Ämnesgruppen statskunskap, 
sociologi, nationalekonomi, statistik och ekonomisk geografi hade därtill fått ett eget forsk-
ningsråd. ”Våra kunskaper om det svenska samhället”, underströk installanden, ”är rent 
skrämmande små, men aptiten på forskningsuppgifterna påfallande.” Halvtannat decen-
nium senare skulle denna raskt expanderande samhällsvetenskapliga forskning avsöndras i 
en egen fakultet – en utvecklingslinje som åtminstone indirekt uppdrogs i Gerd Enequists 
programmatiska installationsföreläsning.

Även efter 1909, då en professor inte längre fungerade som domare i brottmål eller med 
automatik kom att ingå i konsistoriet, förblev installationsceremonin obligatorisk. I 1916 års 
universitetsstatuter påbjöds i sjuttionde paragrafen: ”Utnämnd professor skall utan tids-
utdräkt och, så vitt kan ske, utan rubbning i undervisningens gång på övligt sätt insättas i 
ämbetet samt därvid hålla en offentlig föreläsning. Rektor meddele underrättelse härom 
genom en av honom utfärdad inbjudning.” I princip hade inget i statuternas lydelser änd-
rats sedan 1852 men obligatoriet hindrade uppenbarligen inte att undantag kunde göras i 
särskilt ömmande fall. Historikern Erland Hjärne var ett sådant. Han led av kroniska neu-
rotiska problem och hade aldrig förmått disputera. Bristande självförtroende och rädsla 
för kritik hindrade honom från att omvandla sina omfattande och gedigna manuskript till 
färdiga böcker. Likafullt omgavs Hjärne av ett växande rykte för sin genialitet. När profes-
suren i historia blev ledig efter Ludvig Stavenows pensionering ingrep därför hans vänner 
och kolleger på ett handgripligt sätt. De mer eller mindre tvingade Hjärne att söka tjäns-
ten, väl medvetna om att de sakkunniga skulle få svårt att värdera hans meriter. Omkring 
hälften av hans produktion bestod nämligen av opublicerade, handskrivna manuskript. 
Ärkebiskop Nathan Söderblom, universitetets prokansler, lät sin egen skrivpersonal sätta 
sig ned för att renskriva så mycket som möjligt av denna produktion. Delar av materialet 
hann tryckas innan utlysningstidens löpte ut, övriga manuskript kunde åtminstone bifo-
gas ansökningshandlingarna i renskrivet skick. Hjärne var fylld av ångest men vännerna 
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lyckades hindra honom från att återkal-
la sin ansökan. Efter en konkurrens som 
inte saknade komplikationer utnämndes 
Hjärne till professor på våren 1930. Den-
na oväntade – och förmodligen oönskade 
– framgång drabbade den nye professorn 
svårt. Han blev sjukskriven, enligt sjuk-
journalen hade han drabbats av ”psykisk 
chock i samband med befordring”. Det 
dröjde fyra år innan han fullt ut kunde 
träda i tjänst. Han avböjde att bli installe-
rad och denna önskan blev alltså uppfylld.

Vid ytterligare ett fåtal tillfällen un-
der de följande decennierna gjordes av-
steg från installationsobligatoriet. I 1956 
års universitetsstatuter föreskrevs visser-
ligen fortfarande att varje ny professorer 
skulle ”insättas i sitt ämbete vid en of-
fentlig högtidlighet, till vilken rektor ut-
färdar inbjudning” men det bör noteras 
att kravet att en installationsföreläsning 
skulle ingå i denna högtidlighet hade avskaffats. Detta avspeglade den förändring som 
inträtt i själva professorsrollen. Det gamla ”professorsväldet” hade försvagats; installandi 
kunde inte längre på samma självklara sätt som Söderblom eller Hägerström på egen hand 
staka ut riktlinjerna för ett helt ämne. Åtta år senare, genom 1964 års universitetsstadga, 
avskaffades det återstående installationsobligatoriet. Det strikta imperativet att en ny pro-
fessor ”skall insättas” i ämbetet ersattes då med skrivningen ”må insättas”. I vår tid, efter 
införandet av autonomireformen och annat, bestämmer lärosätena själva huruvida delta-
gande i installationen skall vara frivilligt eller ej.

Avskaffandet av det strikta installationsobligatoriet var bara en liten del av den föränd-
ring som inträdde i det svenska universitetsväsendet under decennierna efter andra världs-
kriget. Denna tid brukar karakteriseras som utbildningsexplosionen. Bara  under Torgny 
T. Segerstedts – i och för sig osedvanligt långa – rektorstid, det vill säga under  perioden 

Erland Hjärne var professor i historia från 1930 
till 1952 men installerades aldrig i sitt ämbete. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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1955–78, skrevs det in fler studenter än sammanlagt under hela universitetets tidigare his-
toria från 1477 till 1955. Detta förändrade naturligtvis universiteten i grunden. Den gamla 
modellen med en professor som enväldigt styrde över sitt ämne likt en general i fält, och 
som möjligen hade en eller annan hunsad docent i släptåg, gick inte längre att upprätthål-
la. I stället växte institutioner fram i det tomrum som uppstått efter det så kallade ”pro-
fessorsväldet” som rämnat. I 1964 års universitetsstadga infördes prefektbefattningar och 
institutionsstyrelser, således tillkom en demokratisk maktstruktur vid sidan om den me-
ritokratiska.

Nya tjänster tillkom, dels lektorer som främst skulle sköta undervisning, dels veten-
skapliga tjänster som närmast kan liknas vid äldre tiders extra ordinarie professorer men 
med andra benämningar. Inom humaniora och samhällsvetenskaperna inrättades precep-
torstjänster. Motsvarande befattningar inom medicin och naturvetenskap var tjänster som 
laborator eller observator. Alla dessa tjänster omvandlades 1969 till biträdande professu-

Professor Skytteanus Carl Arvid 
Hessler under installationsföre-
läsningen i universitetsaulan 
8 november 1947. Uppsala-Bild/
Upplandsmuseet.
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rer. Ytterligare tio år senare, 1979, ströks prefixet biträdande, från och med nu skulle de 
också tituleras enbart professorer även om den strikt formella benämningen var ”profes-
sor på extra tjänst”. Dessa professorer utnämndes även fortsättningsvis av universiteten 
själva, inte – som fullmaktsprofessorerna – av Kungl. Maj:t. Av detta följde att de förblev 
uteslutna från installationsceremonin, vilken enbart skulle vara till för fullmaktsprofes-
sorerna, det vill säga de professorer som ansågs inträda i ett ämbete snarare än i en tjänst.

De professorer som innehade så kallade extra tjänster fick således inte möjligheten att 
presentera sig själva och sin forskning vid en offentlig installationsföreläsning, inte heller 
fick de under ceremoniella former mottaga lärosätets välkomsthälsning. Det fanns även and-
ra professorskategorier som inte installerades, dels rådsprofessorer som tillsattes av forsk-
ningsråden, dels personer som av regeringen tilldelats professors namn, heder och värdighet. 

Installationen var från urminnes tider och fram till 1900-talets mitt individuell, varje 
professor hade sin egen ceremoni. Detta gick inte att upprätthålla när mängden profes-

Sedermera Nobelpristagaren 
Kai Siegbahn, vars hundraåriga 
födelsedag universitetet i år har 
uppmärksammat, under instal-

lationsceremonin 5 november 1954. 
Till vänster rektor Åke Holmbäck. 

Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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sorer ökade. Den 28 februari 1953, under Åke Holmbäcks rektorat, installerades den klas-
siske arkeologen Arne Furumark och hans kollega inom den nordiska arkeologin Mårten 
Stenberger vid samma tillfälle, varvid de höll var sin installationsföreläsning. Redan hös-
ten samma år, 14 november 1953, installerades professorn i sanskrit Stig Wikander tillsam-
mans med exegeten Harald Riesenfeld. Nästa dubbelinstallation skedde inte förrän 7 ok-
tober 1961, då de båda professorerna i psykiatri, Torsten S:son Frey och Hans Forssman, 
installerades tillsammans.

Halvtannat år senare, 24 november 1962, togs nästa steg. Denna höst kunde Medicinska 
fakulteten vid samma tillfälle installera inte mindre än fyra professorer. Denna kvartett – 
thoraxkirurgen Viking Björk, ortopeden Tor Hierton, histologen Karl-Erik Fichtelius och 
den tidigare i år, vid hundraett års ålder, bortgångne neurokirurgen Einar Bohm – hade 
hos rektorsämbetet anhållit om att få installeras tillsammans. Rektor hade beviljat deras 
framställan ”under uttalande av att envar av installandi borde hålla en föreläsning”, vilket 
skedde även om det alltså inte längre föreskrevs i universitetsstatuterna. Samtliga fyra pro-
fessorer höll installationsföreläsningar, varvid illustrativa bilder förevisades på en stor vit 
duk, vilken hade gillrats upp bredvid talarstolen och effektivt dolde Akademiska Kapellet 
för merparten av åhörarna. I sitt referat från akten noterade Upsala Nya Tidning: ”Inte bara 
stillastående bilder nyttjade prof. Björk utan också film, en ingående beskrivning i färg av 
en hjärtoperation, instruktiv och fascinerande att följa men givetvis påfrestande för dem 
som inte tål att se blod. Det märktes en viss oro i bänkarna, och en dam och en herre svim-
made. De blev snabbt omhändertagna, så publikens flertal märkte inte av intermezzot.”

Denna fyrdubbla installation blev ett slags vattendelare. Såväl praktiska som ekono-
miska förhållanden förhindrade att varje professor framdeles skulle kunna installeras en-
skilt; antalet installandi hade blivit för stort. År 1968 konstaterades i inbjudningsskriften 
till installationerna: ”Såvitt nu kan bedömas torde under läsåret 1968–69 åtminstone sex-
ton professorer vid Uppsala universitet komma att installeras i sina ämbeten. Det stora 
antalet har medfört, att det icke längre är möjligt att bibehålla bruket med särskild instal-
lationshögtidlighet för var och en av installandi. Det har då för universitetet gällt, att fin-
na en ny form för installationerna, så att två eller flera professorer insättas i sina ämbeten 
vid en gemensam installation.” Från och med 1960-talets början genomfördes därför fem 
eller sex installationer per läsår, varvid två eller tre professorer tog sitt inträde i ämbetet 
vid varje tillfälle. Detta nya bruk innebar, av lätt insedda skäl, att installationsföreläsning-
arnas längd kortades. 
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Hösten 1968, således för precis femtio år sedan, lät Torgny T. Segerstedt pröva en helt 
ny form för installationsceremonin. Den 25 oktober detta år installerades fem professo-
rer vid ett och samma tillfälle nämligen Jerker Porath och Lennart Philipson från Mate-
matisk-naturvetenskapliga fakulteten samt Göran Schill, Allan Ågren och John Sjöquist, 

Konsthistorikern Nils Gösta  Sandblad på väg in till sin installation 12 oktober 
1957. Den nye professorn beledsagas av universitetskanslern Arthur Thomson och 
universitetets rektor Torgny T. Segerstedt. Thomson hade tidigare varit landshöv-
ding i Malmöhus län och som sådan varit ordförande för Malmö museum, där 
Sandblad då verkade som amanuens. Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.



24

 vilka alla tre tillhörde den nya Farmaceutiska fakulteten som för första gången framträdde 
i installationssammanhang vid Uppsala universitet. Hela kvintetten skulle i en nära fram-
tid komma att få arbetsplatser i det framväxande BMC på Artillerifältet. För att markera 
denna samhörighet och stärka den tvärvetenskapliga karaktären deltog alla fem profes-
sorerna i ett estradsamtal på temat ”Samarbete i gränsvetenskaper mellan kemi, medicin 
och biologi”. Samtalet, vilket således ersatte de hävdvunna installationsföreläsningarna, 
leddes av Arne Tiselius, avgående innehavare av Karin och Herbert Jacobssons profes-
sur i biokemi, tillika Nobelpristagare i kemi 1948. I sitt inledande hälsningstal underströk 
Torgny T.  Segerstedt att universitetet ingalunda avsåg att frångå den månghundraåriga 
traditionen med högtidliga installationer, men han tillade att ”arbetsformerna i det aka-
demiska samhället ändras” och att estradsamtalet utgjorde ett exempel på detta. Den till 
formen innovativa installationshögtiden 1968 lockade ovanligt många åhörare till aulan. I 
den meningen blev nyordningen en framgång men likafullt fick estradsamtalet ingen fort-
sättning som yttre form för professorsinstallationerna. De fem deltagrana i estradsamtalet 
är således de enda professorer som har installerats vid Uppsala universitet utan att hålla 
konventionella installationsföreläsningar.

Under de stormiga och radikala åren efter 1968 ifrågasattes universitetets traditio-
ner och ceremonier, däribland installationsceremonin. Torgny T. Segerstedt höll dock 
emot efter bästa förmåga. Han strävade däremot efter att förnya formerna och anpassa 
den gamla ceremonin till en ny tid. De flesta av dessa förändringar fick mer beståen-
de verkan än det nyssnämnda estradsamtalet. Den högtidliga inramningen förstärktes. 
Akademiska Kapellet, som tidigare endast undantagsvis hade framfört musik utöver 
till processionens in- och utmarscher, fick större plats. När meteorologen Gösta Lilje-
quist installerades 12 oktober 1958 förekom för första gången ett mer omfattande mu-
sikaliskt program, bestående av verk av Henry Purcell, Lars-Erik Larsson och Edward 
Elgar. Aulan pryddes med livfulla blomsteruppsättningar, inte bara solenna lagerträd, 
under installationerna. Tryckta program började delas ut och installationsföreläsning-
arna utannonserades i tidningarna. Effekten uteblev inte. Under 1960-talet ökade an-
talet åhörare vid installationerna. Förvisso torde detta delvis vara en följd av att flera 
professorer installerades vid varje tillfälle men arbetet med att göra ceremonin mer till-
talande och interfolierad med musikaliska inslag bidrog säkerligen också. Segerstedts 
strävan att säkra installationsceremonins fortlevnad genom att snabbt anpassa den till 
en ny tids villkor kröntes i allt väsentligt med framgång. ”En gammal tradition ser ut att 
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på ett meningsfyllt sätt kunna leva vidare”, kunde Harald Riesenfeld konstatera i fest-
skriften Universitet i utveckling (1978).

En annan viktig förändring, vilken skedde under Segerstedts rektorat, var att universi-
tetet började anordna mottagningar i kanslers- och fakultetsrummen efter installations-
akterna. Ända fram till andra halvan av 1900-talet fortlevde den gamla traditionen att nya 
professorer själva förväntades bjuda akademistat och fakultetskolleger på middag efter 
installationen. Denna förpliktelse, låt vara mer moralisk än formell, kunde för nya profes-
sorer framstå som ekonomiskt betungande, i synnerhet efter andra världskriget, då uni-
versitetet växte snabbt och det sociala avståndet till kollegerna inom fakulteten vidgades. 
Farhågor fanns att ”middagsskyldigheten” skulle leda till att professorer avstod från att låta 
sig installeras när väl deltagande i denna ceremoni hade blivit frivilligt.

De förändringar i installationsceremonin som genomfördes under Segerstedts rekto-
rat var stora men kom likväl endast att bli de första stegen i en omfattande reformering av 
högtidens utformning, vilken fortsatte under det kvartssekel som följde efter hans avgång 
1978. Förändringarna har avspeglat omdaningar av professorsrollen. Den nya grundlagen 
1974 innebar bland annat att kungens rätt att formellt utnämna professorer överflyttades 
till regeringen. ”Kunglig fullmakt” blev således ”regeringsfullmakt” men själva fullmaktssys-
temet fanns således kvar – och därmed också systemet med två olika professorskategorier. 
Vid det laget hade traditionen att rektor inledde installationsceremonin med att anmoda 
akademisekreteraren att uppläsa den kungliga fullmakten redan fallit ur bruk. S.H.T. Kihl-
gren, som pensionerades 1967, blev siste innehavare av ämbetet som akademisekreterare, 
vilket i formell mening hade avskaffats redan genom införandet av 1964 års universitets-
stadga. Kihlgren förblev dock som emeritus verksam vid universitetet under hela Torgny 
T. Segerstedts rektorat, bland annat som redaktör för universitetets inbjudningsskrifter.

Ordningen med två skilda professorskategorier framstod emellertid som orättvis, ef-
tersom det inte förelåg någon skillnad i vetenskaplig eller pedagogisk skicklighet mellan 
”fullmaktsprofessorer” och ”professorer på extra tjänst”. Skillnaden låg endast i att de förra 
tillsattes centralt av regeringen medan de senare utnämndes lokalt vid lärosätet. I slutet 
av 1988 beslöt därför konsistoriet vid Uppsala universitet att avskaffa tillägget ”på extra 
tjänst” på anställningsbevisen för de lokalt utnämnda professorerna. Dessutom beslöts 
att installationsceremonin framdeles inte skulle vara reserverad enbart för fullmaktspro-
fessorer, även extra professorer och rådsprofessorer (men inte adjungerade professorer) 
skulle installeras.
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Inga retroaktiva installationer företogs emellertid. I stället anordnade universitetet 17 
mars 1989 en särskild välkomsthögtid i universitetsaulan för tjugonio tidigare anställda 
professorer på extra tjänst. Några av dessa hade verkat som professorer sedan början av 
1970-talet. Arrangemanget, som kallades ”Forskningens dag”, påminde i mycket om instal-
lationsceremonin. Akademiska Kapellet spelade, Allmänna Sången framträdde och tre av 
professorerna – medicinaren Erik Torebjörk, nationalekonomen Peter Englund och zoolo-
gen Jan Löfberg – höll populärvetenskapliga föreläsningar, vilka till formen inte nämnvärt 
skilde sig från installationsföreläsningar. En av dem som välkomnades vid detta tillfälle var 
sedemera rektorn Bo Sundqvist.

Vid halvårsskiftet 1993 avskaffades systemet med fullmaktsprofessorer. Det innebar 
att regeringen inte längre skulle utnämna några professorer alls, den uppgiften delegera-
des helt och hållet till de enskilda lärosätena. Fullmaktssystemets upphörande innebar 
även att principen om professorernas oavsättlighet avskaffades, även om ett särskilt an-
ställningsskydd infördes i högskolelagen. Professorsrollen berövades därmed ytterligare 
sin funktion av att vara ett ämbete, snarare än en tjänst.

Trots konsistoriebeslutet 1988 om att alla professorer skulle installeras, och trots av-
skaffandet av fullmaktssystemet 1993, var den 120 år långa diskussionen om huruvida in-
stallationsceremonin skulle vara reserverad för enbart vissa professorskategorier ännu 
inte över. Anledningen var denna gång införandet av den så kallade befordringsreformen 
1999. På sina håll höjdes röster för att lektorer som fått professors titel som personlig be-
fordran inte skulle installeras. Själva begreppet ”installation” ställdes likaså under debatt, 
eftersom ordet ”professor” således hade kommit att betyda innehavare av ”en tjänst” sna-
rare än av ”ett ämbete”. Diskussionen utmynnade dock i ett fasthållande vid den princip 
som hade etablerats i slutet av 1980-talet, det vill säga att samtliga professorer framdeles 
skulle installeras. Själva benämningen installation behölls likaså. Förfarandet kom dock 
till en början att skilja sig åt när det gällde ”befordrade” respektive ”ordinarie” professorer. 

Vid en stor installationsceremoni i november 2000 installerades inte mindre än 126 be-
fordrade lektorer. Antalet gjorde naturligtvis att endast ett fåtal installationsföreläsningar 
kunde framföras under högtiden i aulan, merparten av dem hölls därför i universitetets 
lärosalar under hela den föregående veckan. Även 2001 och 2002 skedde samlade installa-
tioner av befordrade professorer vid ett tillfälle under höstterminen medan de ordinarie 
professorerna, precis som tidigare, installerades gruppvis vid ett par tillfällen under läs-
året. Så skedde sista gången våren 2003. År 2002 beslöts nämligen att samtliga installatio-
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ner framdeles skulle ske vid ett tillfälle i november varje år. Från och med hösten 2003 har 
således installationsceremonin haft den form den ännu har, med efterföljande middag på 
slottet. Tre installationsföreläsningar – en för varje vetenskapsområde – hålls under själva 
ceremonin i aulan medan de övriga äger rum i universitetshusets lärosalar under instal-
lationsveckans övriga dagar. Likafullt ingår även dessa föreläsningar i ceremoniellet, trots 
att föreläsarna inte framträder i högtidsdräkt. Universitetets ceremonimästare Per Ström 
sammanfattade sålunda de stora förändringarna i festskriften till Bo Sundqvist, Ledarskap 
i förändring (2006): ”Tillkomsten av den gemensamma stora professorsinstallationen en 
gång om året med tillhörande fest – och samtidigt försvinnandet av de regelbundna in-

Efter installationsceremonin fotograferas de nya professorerna tillsammans med universitetets 
 rektor i kanslersrummet. Ovan syns 2017 års installati. Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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stallationerna flera gånger per termin – är det viktigaste bidraget till Uppsala universitets 
traditioner under Bo Sundqvists rektorat. Samtidigt torde det vara en av de mest genom-
gripande förändringarna av desamma någonsin.”

Med halvtannat decenniums distans kan konstateras att de stora reformerna kring 
millennieskiftet satte punkt för närmare ett sekel av återkommande, och med tiden allt 
mer omfattande, förändringar av installationsceremonin. Den form högtiden efter 2003 
har antagit har i allt väsentligt visat sig vara väl fungerande och anpassad efter 2000-talets 
förutsättningar. Traditionen har, precis som under Torgny T. Segerstedts tid, förnyats och 
därmed bevarats.
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Rektors inbjudan

År 2018 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 16 november hålls, sedan de nya professorerna 
presenterats fakultetsvis, föreläsningar i följande ordning:

Professorn i offentlig rätt Anna-Sara Lind.
Föreläsning: Den ofantliga rätten.

Professorn i global hälsa Mats Målqvist.
Föreläsning: Global hälsa – en värld, en framtid.

Professorn i tillämpad materialvetenskap med inriktning mot biomaterial Cecilia Persson.
Föreläsning: Att bygga ben.

I anslutning till installationsakten utdelas Uppsala universitets innovationspris Hjärn-
äpplet och Pedagogiska priset för 2018.

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 universitetets aula och börjar klockan 15.15. Platserna intas senast klockan 
15.00. Klädseln är valfri. För dem som önskar delta i processionen sker samling i trapp-
hallens övre galleri till höger klockan 14.50. Klädsel är därvid frack med svart väst och vit 
 rosett,  alternativt lång klänning, samt eventuella dekorationer. Deltagande i processionen 
begränsas till universitetets inbjudna gäster, emeriti, fakulteternas lärare och tjänstemän 
samt de i aktens genomförande engagerade. Installationsakten beräknas ta drygt två tim-
mar 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, konsistoriets ordförande, 
professor Gudmund Hernes, generaldirektören för universitetskanslersämbetet, profes-
sor  Anders  Söderholm, rektorn för Sveriges lantbruksuniversitet, professor Peter Högberg, 
förut varande innehavare av ämbetena som utbildningsminister, ärkebiskop, landshövding 
i Uppsala län samt universitetskansler, universitetets förutvarande rektorer, professorerna 
Stig Strömholm, Bo Sundqvist och Anders Hallberg, samt cheferna och företrädarna för de 
myndigheter, 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 2018
Eva Åkesson
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Program

Tid: Fredagen den 16 november 15.15.
 Platserna i aulan skall ha intagits senast en kvart tidigare.

Lokal: Universitetets aula.

Installator: Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Musik: Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning av 
director musices, professor Stefan Karpe. De framför till processionen 
Marche pour la cérémonie turque av Jean Baptiste Lully samt mellan 
föreläsningarna musik av Leonard Bernstein, Claude Debussy och 
Manuel de Falla.

Processionsordning

Avd. 3–6 tar vid uppställningen plats i och ovanför vänster trappa.
1. Studenternas övermarskalk.
2. Studenternas fanborg.
3. Kuratorskonventets presidium, ordförande och vice ordförande vid studentkårerna 

samt nationernas kuratorer.
4. Installationens övermarskalk och två biträdande övermarskalkar.
5. Dekanerna för berörda fakulteter.
6. Installandi och pristagare.
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Avd. 7–21 tar vid uppställningen plats i galleriet ovanför höger trappa.
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 Annika Windahl Pontén, biträ-
dande övermarskalkar Gabriella Almqvist, Anna Hamberg, Jakob Piehl och Sarah  Havrén 
Schütz. Övriga funktionärer är Uppsalastudenternas övermarskalk Martin Nordqvist, 
 pedell Martin Andersson, cursorer Claes Andersson och Anders Westin, pressansvarig 
 Anneli  Waara, ansvarig för universitetshuset Maurice Hart, Jorge Herrera och Hermon 
Tesfai, administration Gabriella Almqvist, Mica Håll och Jakob Piehl.

Stora domkyrkoklockan ringer klockan 8 installationsdagen.

Blomsterarrangemang: Botaniska trädgården.
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Professorernas installationsföreläsningar 2018
Lokal: Universitetshuset, sal IV

Måndag 12 november
09.15 Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg
 Erik Bylander: Den datoriserade domaren. 
 Lotta Lerwall: Skola under rättslig attack. 
10.45  Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Coco 

Norén
 Frank Thomas Grub: Deutschland 89/90. Murens fall, återföreningen och 

litteraturen.
 Ulla Stroh-Wollin: Gällande gällande – och andra avseendemarkörer.
13.15  Inledning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor 

Elisabet Nihlfors
 Una Cunningham: Flerspråkighet i skolan.
 Anna Danielsson: Bland Schrödingerekvationer och garageportar. Om 

naturvetenskap, normer och identitet.
 Esbjörn Larsson: 1800-talets utbildningsrevolution.
14.20  Paus
14.40 Jenny Wiksten Folkeryd: Språkvetenskapliga verktyg i didaktikens tjänst. 
 Eva Hultin: Barn som demokratiska agenter i skolans skriftspråkspraktiker.

Tisdag 13 november
09.15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu 

Janson
 Katarina Hjelm: Migration, kronisk sjukdom och hälsa.
 Per Jemth: Proteiner – funktion, evolution och sjukdom.
 Jan Lexell: Modern rehabilitering – en process med många delar.
10.20 Paus

Måndag 13 november
09.15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janson
 Örjan Carlborg: Hur mycket står egentligen skrivet i våra gener?
 Mia Wadelius: Genvägen till rätt medicin – om riskfaktorer för biverkningar. 
 Tobias Sjöblom: Klonernas återkomst: Om cancer i det 21:a århundradet.
10.20 Paus
10.40 Claes Wadelius: DNA-tråden – vad säger den om vår hälsa? 
 Andrei Malinovschi: Astma och KOL. Vad berättar dina andetag?
 Åsa Melhus: Antimikrobiella substanser – bot eller hot?
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10.40 Alkistis Skalkidou: Navigera i den fascinerande värld där endokrinologi och 
kvinnors hälsa möts.

 Pär Stattin: Nationella prostatacancerregistret, gemensam bas för kvalitetssäkrad 
cancervård och forskning.

 Matthew Webster: Hur uppstår genetisk variation?
13.15  Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu 

Janson
 Anna-Karin Wikström: Preeklampsi. Stress, förgiftning eller hjärtsjukdom?
 Johan Wikström: Bilder från tunneln. Om knölar, protoner och hjärnans 

funktion.
 Marianna Virtanen: The Life Course Approach to Public Health.
 Jonas Oldgren: Skräddarsydd behandling för flimrande hjärta.

Onsdag 14 november
09.15  Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Mats 

Edenius
 Maria Eriksson Baaz: Sexuellt våld i konflikt. Bortom enkla förklaringar.
 Paulina Nowicka: Prata om och prata med de osynliga barnen med fetma.
 Stefan Sjöström: Tvångsvård som kultur – om krockar mellan omtanke, evidens 

och rättssäkerhet.
 Helena Svaleryd: Ojämlika villkor – orsak och verkan av investeringar i barns 

humankapital.
13.15  Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens stf vicerektor, 

professor Marika Edoff 
 Paul Barklem: Stjärnornas streckkoder.
 Annica Black-Schaffer: Att dela det odelbara. Hur topologiska supraledare 

skapar halva elektroner.
 David Black-Schaffer: Longer Battery Life with Smart Data Movement.
 Åsa Cajander: Digitaliseringen och arbetsmiljön.
14.40 Paus
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15.00 Mats Daniels: Professionella kompetenser i högre utbildning – ett holistiskt 
perspektiv.

 Hermann Dürr: Controlling Functional Materials with Light.
 Tomas Edvinsson: Sfärernas harmoni – hur ljus berättar om vibrationer i 

molekyler och kristaller.

Torsdagen den 15 november
09.15 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens prodekanus, professor Folke 

Tersman
 Ulrika Dahl: Elfenbenstornet och den mörka kontinenten. Om feminism, 

femininitet och vithet i akademin.
 Andreas Dorn: Graffiti in “Ancient” Egypt. From Social Practices to Vandalism.
 Paula Henrikson: Förbindelser. Det tidiga 1800-talets litterära kulturer i Sverige.
10.45 Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor 

Johan Tysk
 Máté Erdélyi: Den tre-centrerade halogenbindningen.
 Jorijntje Henderiks: Marine Algae as Recorders of Climate Change.
 Oleg Kochukhov: A New Window on Alien Worlds. Tomographic Mapping of 

Stellar and Exoplanet Surfaces.
13.15 Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor 

Johan Tysk
 Fikret Mamedov: Photosynthesis—Engine of Life.
 Hugo Nguyen: Minimal globalmättning.
 Arnold Pears: Att lära sig datavetenskap. Vad innebär det egentligen?
14.20 Paus
14.40 Fredrik Söderbom: Små RNA-molekyler spelar stor roll. Vad en social amöba 

kan lära oss om evolution och bakterieinfektioner.
 Irene Söderhäll: Kräftan – ett blåblodigt djur.
 Rafael Waters: Energi från havets vågor.
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Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredag 16 november kl. 15.00 i univer-
sitetsaulan. Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

Anna-Sara Lind, Juridiska fakulteten: Den ofantliga rätten.
Mats Målqvist, Medicinska fakulteten: Global hälsa – en värld, en framtid!
Cecilia Persson, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Att bygga ben.

Installationen och föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till föreläsningarna under 
veckan behövs inga biljetter. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapp-
hall från och med kl. 10.00 torsdag 15 november till och med kl. 15.00 fredag 16 november. 
För mer information se www.uu.se



Juridiska fakulteten



Eric Bylander.
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Eric Bylander
Processrätt

Processrätten är den del av juridiken som har starkast inriktning på hur rättegångar och 
andra förfaranden i domstol skall gå till. Min forskning inom detta rättsområde har sär-
skilt behandlat frågor med koppling till lagreformen En modernare rättegång. Inspirerad av 
retoriken har jag, främst i min avhandling, studerat valet mellan muntlighet och skriftlig-
het i ljuset av såväl modern teknik som rättshistoriska erfarenheter. De senaste åren har 
jag fokuserat på de högre domstolarnas prövningstillståndsprövning, alltså den förenklade 
bedömning som avgör om ett överklagat avgörande skall överprövas eller inte. Gemensamt 
för många av mina processrättsliga forskningsinsatser är att de berör ofta förekommande 
situationer av stor praktisk betydelse för domstolarnas funktionssätt. Ett återkommande 
tema är enskildas upplevelse av en rättvis domstolsbehandling.

Anställdes 19 juni 2018 att från 1 juli samma år vara professor i processrätt. Eric Bylander är 
född 9 maj 1973 i Uppsala. Föräldrar: Åke Ericson och Margareta Ericson, född Bylander.

Gymnasieexamen vid Celsiusskolan i Uppsala 1992, jur. kand. 1998, fil. kand. 2003, jur. 
dr 2006, docent 2010, allt vid Uppsala universitet. 

Universitetslektor i processrätt vid Göteborgs universitet 2006–11, universitetslektor i sam-
ma ämne vid Uppsala universitet 2011–18.

Tillhör Uplands nation och Västgöta nation.
Gift med Christine Bylander, född Klug. Barn: Ceda (f. 2008), Alma (f. 2009), Helga 

(f. 2012) och Dag (f. 2016).



Lotta Lerwall.
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Lotta Lerwall
Förvaltningsrätt

Anställdes 13 mars 2018 att från 1 april samma år vara professor i förvaltningsrätt.
Lotta Lerwall är född 1 juni 1968 i Göteborg.
Gymnasieexamen vid Westerlundska gymnasiet i Enköping 1987. Jur. kand. 1995, jur. dr 

2001, docent 2011, allt vid Uppsala universitet.
Universitetslektor vid Örebro universitet 2003–05, universitetslektor vid Uppsala univer-

sitet 2005–18.

Min forskning rör sig inom den offentliga rätten och berör både förvaltningsrättsliga och 
konstitutionella frågor, men även Europarätt och internationell rätt. Ämnet förvaltnings-
rätt är omfattande och inbegriper många delar. Centrala frågor för mig rör den enskildes 
rättigheter, rättssäkerhet, myndigheternas skyldigheter och ansvar samt styrning, till-
syn och kontroll. Ända sedan avhandlingsarbetet, som handlade om könsdiskriminering, 
har fri- och rättigheter varit ett centralt tema i min forskning. Numera står skolväsendet 
– och därmed rätten till utbildning – i fokus. Skolan är en stor och viktig samhällssek-
tor vars verksamhet både väcker allmänna förvaltningsrättsliga frågor och frågor som rör 
skollagstiftningen specifikt. Det handlar exempelvis om vem som har rätt till utbildning, 
ansvarsfördelning, elevers rättssäkerhet, krav på handläggning, möjligheter att överklaga 
beslut, friskolornas rättsliga ställning och Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgransk-
ning. Skolan är ett tacksamt forskningsfält ur juridisk synvinkel då den är en central sam-
hällsinstitution samtidigt som det finns mängder av rättsliga frågeställningar som ännu är 
obesvarade. Som ett led för att väcka intresse för forskning på området har jag deltagit i in-
rättandet av Institutet för utbildningsrätt vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.



Anna-Sara Lind.
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Anna-Sara Lind
Offentlig rätt

Anställdes 19 december 2017 att från 1 januari 2018 vara professor i offentlig rätt.
Anna-Sara Lind är född 15 maj 1977 i Västerås.
Studentexamen 1996 vid Katedralskolan i Uppsala. Jur. dr 2009,  docent 2014, båda vid 

Uppsala universitet.
Universitetslektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, 2011–17. 
Gift med major, civ. ek. Thomas Berglund. 

Ämnet offentlig rätt omfattar studiet av de regler som har bäring på relationen mellan 
enskilda och det allmänna samt hur det allmänna i vid mening regleras. Ämnet kan sägas 
bestå av förvaltningsrätt i dess fulla vidd och konstitutionell rätt. Efter disputationen i äm-
net konstitutionell rätt har jag vidgat min forskning till nya områden. Den offentliga rätt-
en har möjliggjort att jag kunnat fördjupa mig i vitt skilda områden såsom medicinsk rätt, 
religionsfrihet, dataskyddsfrågor samt tryck- och yttrandefrihet. Under hela min forskar-
gärning har komparativa dimensioner på den offentliga rätten varit viktiga, såväl nordiskt 
som europeiskt. Flera av mina forskningsprojekt har förverkligats inom ramen för mång-
vetenskapliga samarbeten, både i Norden och internationellt. Jag har bland annat befors-
kat förvaltningsrättsliga frågeställningar som handlar om välfärdsstatens förverkligande, 
till exempel socialrätt, informationsteknologi och medborgarskap. Studiet av grundläg-
gande och mänskliga rättigheter på olika nivåer, i olika rättsliga kontexter och rättsord-
ningar har vidare kommit att bli allt viktigare på senare år. Det handlar här ytterst om hur 
samspelet inom rätten fungerar då rättsordningar av olika slag i en pluralistisk modern 
rätt samverkar och samexisterar. Övriga konstitutionella frågor jag arbetat med har bland 
annat handlat om normgivning avseende sociala rättigheter och frågan om hur makten 
över välfärden (nationellt och Europarättsligt) skall hanteras. Europeiseringen och inter-
nationaliseringen av den offentliga rätten är ständigt pågående och ställer samhället och 
rättsvetenskaparen inför nya utmaningar. 





Medicinska fakulteten



Katarina Hjelm.



47

Katarina Hjelm
Vårdvetenskap

Anställdes 14 mars 2017 att från 15 augusti samma år vara professor i vårdvetenskap.
Katarina Hjelm är född 31 juli 1958 i Oskarshamn. Föräldrar: Eric och Kajsa Hjelm, född 

Gustafsson. 
Gymnasieexamen vid Södertornskolan i Oskarshamn 1976. Leg. sjuksköterska 1978 vid 

Birgittaskolan i Linköping, specialistsjuksköterska i medicin/kirurgi 1981, examen som  lärare i 
hälso- och sjukvård vid Göteborgs universitet 1984, med. dr vid Lunds universitet 1999,  docent 
vid Växjö universitet 2003.

Lärare i gymnasieskolans vårdutbildningar 1985–89 och sjuksköterskeutbildningen 
1989–99. Universitetslektor 1999–2008 och professor i vårdvetenskap vid Växjö universitet 
2008–17. Professor i omvårdnad vid Linköpings universitet 2013–17. 

Sambo med överläkare Anders Fagerlund. 

Förekomsten av kroniska sjukdomar ökar i takt med samhällsutvecklingen och ställer stora 
krav på vården. Jag har med utgångspunkt i min doktorsavhandling utvecklat min forskning 
mot studier av migration och hälsa, omhändertagande av personer med kroniska sjukdomar, 
och internationella perspektiv på hälsa. Globala folkhälsoproblem som  diabetes mellitus, 
kroniska bensår, KOL, stroke, coeliaki och psykisk sjukdom studeras. Uppfattningar om 
hälsa, sjukdom och vård och betydelsen för hälsorelaterat beteende fokuseras. Jämförelser 
av personer med ursprung i olika länder med diabetes, graviditetsdiabetes och diabetiska 
fotkomplikationer har genomförts och skillnader visats relaterade till ursprung och lev-
nadsförhållanden. Även migranters hälsoutveckling, äldre invandrare, kommunikations-
möjligheter och tolkanvändning har undersökts. Såväl nationella som internationella jäm-
förande studier av omhändertagande har genomförts och pågår. De fördjupade kunskaper 
dessa har skänkt oss hjälper oss att utveckla en optimal vårdorganisation för bästa möjliga 
vård för alla, oavsett ursprung, främst genomförd i samhället utanför sjukhus/institution.

Lärostolen i vårdvetenskap
Tanja Tydén 2008–16
Katarina Hjelm 2017–

Fotnot: Tanja Tydén innehade 2006–08 en befordringsprofessur i omvårdnad, varifrån hon övergick till ovan-
stående lärostol vid dess inrättande.



Per Jemth.
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Per Jemth
Proteinkemi

Anställdes 5 juni 2018 att från 1 juli samma år vara professor i proteinkemi.
Per Jemth är född 13 oktober 1971 i Orsa. Föräldrar: Marianne och Lennart Jemth.
Studentexamen vid S:t Mikaelsskolan i Mora 1990. Fil. mag 1994, fil. dr 2000, docent 2005, 

allt vid Uppsala universitet.
Postdoc-befattning vid Uppsala universitet 2000–02, MRC Centre for Protein Engineer-

ing, Cambridge, Storbritannien, 2002–04, forskare och forskarassistent vid Vetenskapsrådet 
2004–12, universitetslektor 2013–18, allt vid Uppsala universitet.

Gift med dr Ann-Sofie Jemth. Barn: Viktor (f. 2004), Albin (f. 2006) och Rickard (f. 2008).
Tillhör Västmanlands-Dala nation.

Proteiner ser till att allting fungerar i levande organismer. De underlättar kemiska reak-
tioner, gör så att celler kan kommunicera med varandra, transporterar syre i blodet och 
bygger upp muskelfibrer. Min forskargrupp använder experimentella och datorbaserade 
metoder för att söka svar på grundläggande frågor om proteiner och om hur de fungerar. 
Slumpmässiga förändringar i DNA kan ge upphov till förändrade proteiner. Forskargrup-
pen fokuserar på hur sådana evolutionära processer i proteiner påverkar deras funktion 
och använder också ett evolutionärt perspektiv för att förstå proteiners roll i sjukdomar, 
där både virus, bakterier och cancerceller ändrar sina proteiner för att föröka sig eller und-
komma vårt immunförsvar.



Jan Lexell.
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Jan Lexell
Rehabiliteringsmedicin

Anställdes 24 oktober 2017 att från 1 januari 2018 vara professor i rehabiliteringsmedicin med 
inriktning mot neurorehabilitering, förenat med befattning som överläkare vid Akademiska 
sjukhuset.

Jan Lexell är född 13 mars 1958 i Luleå. Föräldrar: Sven Lexell och Anne May Lexell, född 
Andersson.

Gymnasieexamen vid Midskogsskolan i Luleå 1978. Läkarexamen 1984, med dr 1985, 
 docent 1992, allt vid Umeå universitet. Gästforskare vid University of Liverpool, Storbritan-
nien, 1989–90. Docent vid Lunds universitet 1998. Adjungerad professor vid Luleå tekniska 
universitet 2000–10. Adjungerad professor 2006–12, professor 2012–17, båda vid Lunds uni-
versitet. Fil. dr vid Luleå tekniska universitet 2017.

Legitimerad läkare 1985, specialist i neurologi 1994 och specialist i rehabiliteringsmedicin 
1997. Överläkare vid Skånes universitetssjukhus 1997–2017. Sedan 2004 överläkare vid Kom-
petenscentrum Rehabilitering, Sunderby sjukhus i Luleå.

Gift med Eva Månsson Lexell, docent och universitetslektor vid Lunds universitet. Barn: 
Ebba (f. 2003) och Axel (f. 2003).

Att drabbas av en neurologisk skada eller sjukdom medför ofta en stor förändring i livet och 
att komma tillbaka till ett bra liv blir en stor utmaning för den drabbade och dennes anhö-
riga. En viktig del i rehabiliteringen är fysisk aktivitet och träning, där organiserad idrott 
och parasport är ett sätt att bli mer aktiv och delaktig. I min forskning kartlägger jag kon-
sekvenserna av en neurologisk skada eller sjukdom och studerar hur olika rehabiliterings-
insatser förbättrar personernas delaktighet i samhället och ökar deras livstillfredsställelse. 
Min forskning innefattar personer med traumatisk hjärnskada, stroke, ryggmärgsskada och 
neurologisk sjukdom, som Parkinson, multipel skleros, post-polio och muskeldystrofi. Ett 
annat av mina forskningsområden rör fysisk aktivitet för personer med livslång funktions-
nedsättning och hur vi kan få fler med ryggmärgsskada, även långt upp i åldrarna, att bli 
mer fysiskt aktiva. I ett annat projekt studerar jag förekomsten av skador och sjukdomar 
inom paralympisk idrott. 

Lärostolen är nyinrättad.



Mats Målqvist.
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Mats Målqvist
Global hälsa

Anställdes 1 januari 2018 att från 1 juli samma år vara professor i global hälsa. 
Mats Målqvist är född 25 september 1971 i Uppsala. Föräldrar: Carin Målqvist och Lars 

Sjöblom. 
Gymnasieexamen vid Celsiusskolan i Uppsala 1990. Fil. mag. 2002 och läkarexamen 

2005, båda vid Uppsala universitet. Legitimerad läkare 2008. Med. dr 2010, docent 2013, båda 
vid Uppsala universitet.

ST-läkare i akutsjukvård 2008–10 och i barn- och ungdomsmedicin 2010–13, båda vid 
 Akademiska sjukhuset i Uppsala. Universitetslektor vid Uppsala universitet 2016–17.

Gift med Elisabet Målqvist, född Lindskog. Barn: Natanael (f. 1999), Esaias (f. 2001), 
Mira (f. 2004) och Zacharias (f. 2008).

Varje år dör miljontals barn innan de hunnit fylla fem år, ungefär 15 000 barn om dagen, 
trots att vi har kunskap om enkla och billiga åtgärder som skulle kunna rädda livet på 
dem. Jag har i min forskning studerat olika metoder och strategier för att omsätta denna 
kunskap till praktik. I Vietnam, Nepal och Swaziland har jag arbetat med projekt som på 
olika sätt försökt stärka vårdpersonal, föräldrar och lokala aktörer att förändra sin situa-
tion och förbättra barns överlevnad och hälsa. För att detta ska ske är det viktig att förstå 
hur sociala strukturer påverkar kvinnors och barns hälsa, inte bara inom vården utan även 
i samhället i stort. Sociala orättvisor är en av vår tids stora utmaningar och jag har i min 
forskning visat på hur ekonomi, utbildning och etnicitet påverkar chanserna till god hälsa 
för kvinnor och barn. 



Jonas Oldgren.
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Jonas Oldgren
Koagulationsforskning

Anställdes 19 juni 2018 att från 1 juli samma år vara professor i koagulationsforskning, förenat 
med befattning som överläkare.

Jonas Oldgren är född 17 augusti 1964 i Uppsala. Föräldrar: Abiel Oldgren och Margareta 
Oldgren, född Agerman.

Gymnasieexamen vid Midskogsskolan, Luleå 1982. Läkarexamen 1989, dr. med. vet. 2001, 
docent 2010, allt vid Uppsala universitet.

Universitetslektor i kardiologi/noninvasiv diagnostik och behandling 2008–11, Universi-
tetslektor i koagulationsforskning 2014–18, båda vid Uppsala universitet.

Gift med Camilla Oldgren, f. Sjödahl. Barn: Sofia (f. 1990), Henrik (f. 1992) och 
Hanna (f. 1995).

Tillhör Norrlands nation. 

Hjärt- och kärlsjukdomar är sedan länge den ledande dödsorsaken i Sverige och många and-
ra länder. Hjärtinfarkt orsakas vanligen av en blodpropp i samband med en bristning i en 
åderförkalkning i hjärtats kranskärl, och stroke (slaganfall) kan orsakas av blodproppar som 
bildats i hjärtat vid förmaksflimmer och därefter följer med blodströmmen till hjärnan. 

I min forskning har jag sökt en ökad förståelse för de biologiska processer som leder till 
hjärtinfarkt och stroke med målsättning att förbättra behandlingen av dessa folksjukdo-
mar. I egenskap av klinisk forskare har jag utvärderat effekt och säkerhet med nya läkeme-
del, till exempel i samarbete med flera läkemedelsföretag studerat de nya blodförtunnare 
som numera är förstahandsbehandling för att förebygga stroke vid förmaksflimmer i stora 
delar av världen. Jag har samtidigt studerat biomarkörer (proteiner) i blodet som indika-
torer för risken för nya blodproppar och död, eller att drabbas av blödningar som kompli-
kation till behandling. Resultaten har förändrat internationella behandlingsriktlinjer och 
lagt grunden till en aktuell nationell klinisk studie av individuellt skräddarsydd strokefö-
rebyggande behandling hos patienter med förmaksflimmer. I min roll som föreståndare 
för Uppsala Clinical Research Center har jag de senaste fem åren samarbetat med kliniska 
forskare i många discipliner inom Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, och andra 
svenska och internationella lärosäten.



Alkistis Skalkidou.



57

Alkistis Skalkidou
Obstetrik och gynekologi

Anställdes 29 augusti 2017 att från 1 oktober samma år vara professor i obstetrik och gyneko-
logi, förenat med befattning som överläkare vid Akademiska sjukhuset. 

Alkistis Skalkidou är född 1 oktober 1977 i Aten, Grekland. Föräldrar: Ioannis Skalkidis 
och Eleni Petridou. 

Studentexamen vid gymnasieskolan Cambridge Rindge and Latin High School, 
 Cambridge, MA, USA, 1994. Läkarexamen 2000, med. dr 2005, båda vid Atens universitet, 
Grekland. Docent vid Uppsala universitet 2011. 

AT-läkare i Vlasti Kozanis, Grekland, 2000–01. Underläkare i kirurgi vid Elpis sjukhus i 
Aten 2002–03. ST-läkare i obstetrik och gynekologi vid Agios Savvas sjukhus i Aten 2003–05 
samt vid Akademiska sjukhuset 2005–10. Specialistläkare, 2010–15, överläkare i obstetrik och 
gynekologi från 2015, båda vid Akademiska sjukhuset. 

Gift med överläkare och universitetslektor i psykiatri, docent Fotios Papadopoulos.  
Barn: Eleni-Erato (f. 2004), Myrsini Maya (f. 2006), Sofia Aggeliki (f. 2010). 

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste decennierna. En av de grupper som drabbas hår-
dast är unga kvinnor som befinner sig i sina reproduktiva år. Tiden under och efter gra-
viditeten utgör en av de mest dynamiska perioderna i vuxenlivet och kan innebära stora 
påfrestningar för både kropp och själ. Depression under eller efter graviditeten drabbar 
upp till tjugo procent av alla kvinnor; detta motsvarar 25 000 kvinnor varje år i Sverige. 
Trots den höga prevalensen är det fortfarande många kvinnor som inte söker hjälp för sina 
besvär, något som kan få påtagliga konsekvenser på både kort och lång sikt för kvinnan, 
hennes partner och hennes familj.

Jag forskar om hur kvinnans mående under och efter graviditeten påverkas genom ett 
intrikat samspel mellan hormonella, andra biologiska samt sociala faktorer. Jag fokuserar 
också på hur barnets hälsa kan påverkas, eventuellt via epigenetisk programmering. Syftet 
med min forskning är att öka kunskapen om psykiska tillstånd i anslutning till graviditet 
och föreslå åtgärder för tidig identifiering av dem som löper hög risk att drabbas, så att fö-
rebyggande insatser kan sättas in i tid.

Lärostolen är nyinrättad.



Pär Stattin.
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Pär Stattin
Urologi

Anställdes 29 augusti 2017 att från 1 september samma år vara professor i urologi vid Uppsala 
universitet, förenat med befattning som överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Pär Stattin är född 13 mars 1957 i Uppsala. Föräldrar: Nohr och Kerstin Stattin. 
Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Uppsala 1977. Läkarexamen vid Uppsala univer-

sitet 1984. Legitimerad läkare 1986 och specialist i urologi 1991 vid Centrallasarettet i Väs-
terås. Med. dr 1997, docent och universitetslektor/överläkare i urologi 2001, professor i samma 
ämne 2008, allt vid Umeå universitet. Överläkare och adjungerad professor vid Akademiska 
sjukhuset och Uppsala universitet 2016.

Post doc-befattning och gästforskare vid International Agency for Cancer Research (IARC) 
Lyon, Frankrike, 2002–03, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA, 
2011–13 och IARC 2016–17.

Gift med Eva-Lena Stattin, överläkare och docent i klinisk genetik vid Akademiska sjuk-
huset. Barn: Karl (f. 1989) och Oskar (f. 1991).

Sedan 2006 är jag registerhållare för Nationella prostatacancerregistret (NPCR). NPCR är 
en viktig informationskälla för kliniker, patienter, administratörer och allmänhet. En öp-
pen årsrapport, baserad på rapportering från landets alla kliniker, finns publikt tillgänglig 
på www.npcr.se/ratten. Utifrån information från NPCR och en rad andra svenska sjuk-
vårdsregister och demografiska databaser har jag skapat forskningsdatabasen Prostate Can-
cer Data Base Sweden (PCBaSe). Denna typ av data som kallas ”real world data” har fått en 
allt större betydelse inom klinisk forskning under de senaste åren. Med hjälp av PCBaSe 
har en rad viktiga kliniska aspekter på prostatacancer kunnat belysas och inte minst har 
flera larmrapporter om läkemedelsbiverkningar kunnat avfärdas. 

Lärostolen i urologi
Bo Johan Norlén  1996–2004
Per-Uno Malmström  2004–17
Pär Stattin  2017–



Matthew Webster.
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Matthew Webster
Beräkningsbaserad genomik

Anställdes 5 juni 2018 att från 1 juli samma år vara professor i beräkningsbaserad genomik.
Matthew Webster är född 12 april 1974 i Storbritannien. Föräldrar: Freda och Andrew 

Webster.
B. Sc. (Hons) vid University of Manchester, Storbritannien, 1995. D. Phil. vid University 

of Oxford, Storbritannien 2001. Docent vid Uppsala universitet 2009.
Forskare vid Uppsala universitet 2001–05 och 2007–16. Forskare vid Trinity College, 

 Dublin, Irland, 2006. Universitetslektor vid Uppsala universitet 2017–18.
Sambo med lärare Jenny Kågestedt. Barn: Hilma (f. 2016).

Trots att individer från samma art delar samma arvsmassa (eller genom), finns det en stor 
mängd genetiska skillnader mellan dem. Sådan genetisk variation är nyckeln till att un-
dersöka en rad frågeställningar såsom en populations historia, en individs risk för sjukdom 
och hur nya mutationer uppstår. Under de senaste åren har ny teknologi utvecklats för att 
kartlägga genetisk variation genom att sekvensera DNA från hela arvsmassan hos tusen-
tals individer. Enorm datorkraft krävs därefter för att hantera dessa stora mängder data. 

I min forskning analyserar jag DNA-sekvenser för att förstå de grundläggande biolo-
giska processer som ger upphov till genetisk variation. Dessa processer inkluderar muta-
tion, som skapar variation, och rekombination som blandar den i varje generation. Jag vill 
också förstå kopplingen mellan genetisk variation och skillnader i fysiologi, utseende och 
beteende mellan individer. Jag använder statistiska metoder baserade på evolutionär teori 
för att studera dessa frågor i en mängd olika arter. Målet är att bättre förstå hur genetisk 
variation uppstår och hur genetiska förändringar kan leda till evolutionär anpassning el-
ler orsaka sjukdom.



Anna-Karin Wikström.
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Anna-Karin Wikström
Obstetrik och gynekologi

Anställdes 26 juni 2017 att från 1 oktober samma år vara professor i obstetrik och gynekologi, 
förenat med befattning som överläkare vid Akademiska sjukhuset. 

Anna-Karin Wikström är född 28 november 1965 i Hudiksvall. Föräldrar: Folke och 
 Margareta Mellgren. 

Gymnasieexamen vid Hudiksvalls gymnasieskola (sedermera Bromangymnasiet) 1985. 
Läkarexamen vid Karolinska Institutet 1991, legitimerad läkare i Hudiksvall 1993 och 
 specialist i obstetrik och gynekologi i Uppsala 2001. Dr med. vet. 2007 och docent 2011, båda 
vid Uppsala universitet. 

Post doc-befattning vid enheten för klinisk epidemiologi 2009–11, professor i obstetrik och 
gynekologi, båda vid Karolinska Institutet, professuren förenad med befattning som över läkare 
vid Danderyds sjukhus 2016–17. 

Gift med Johan Wikström, professor vid Uppsala universitet. Barn:  Carolina (f. 1993), 
 Johanna (f. 1995) och Carl (f. 1998). 

Varje år föds omkring 115 000 barn i Sverige. Vårt land har en mödra- och förlossnings-
vård i världsklass, men trots det är graviditet och förlossning riskfyllda för både den gravi-
da kvinnan och det ofödda barnet. Att optimera omhändertagandet av den gravida kvin-
nan är därför av yttersta vikt. Min forskning syftar till att minska komplikationsrisker vid 
graviditet och förlossning, samt till att bättre behandla dem som drabbas. Min forskning 
utgörs av epidemiologiska studier av olika riskfaktorer, studier som undersöker bakom-
liggande mekanismer till komplikationer och interventionsstudier. 
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John Naeslund (1894–1972) fotograferad 1962, två år efter sin pensionering. Fotograf: Uppsala-
Bild/ Upplandsmuseet.
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Lärostolen i obstetrik och gynekologi
Otto Lindfors  1893–1909
Carl David Josephson  1909–23
John Olow  1923–31
Axel Westman  1932–35
John Naeslund  1935–60
Carl Gemzell  1960–76
Elof Johansson  1976–84
Ulf Ulmsten  1986–2002
Ove Axelsson  2000–11
Anna-Karin Wikström  2017–

Fotnot: Lärostolen inrättades 1893, då ämnena obstetrik och gynekologi avsöndrades från den 1838 inrättade 
professuren i kirurgi och obstetrik. Ulf Högberg befordrades 2011 till professor i obstetrik och gynekologi och 
företrädde, men innehade inte, ovanstående lärostol fram till sin emeritering 2016.



Johan Wikström.
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Johan Wikström
Neuroradiologi

Anställdes 19 juni 2018 att från 1 augusti samma år vara professor i neuroradiologi. 
Johan  Wikström är född 20 november 1964 i Linköping. Föräldrar: Lars E. Wikström och 

Caisa  Wikström, född Fröidstedt. 
Gymnasieexamen i Hudiksvall 1983. Läkarexamen 1990, med. dr 2001, docent 2009, 

 adjungerad professor 2016, allt vid Uppsala universitet. AT-läkare 1990–92, ST-läkare i medi-
cinsk radiologi 1992–97 och specialistläkare/överläkare 1997–2000 vid Hudiksvalls sjukhus. 
Anställd vid Röntgenkliniken, sedermera Bild- och funktions medicinskt centrum vid Akade-
miska sjukhuset sedan 2000. Post doc-befattning vid University of  Minnesota, Minneapolis, 
USA, 2006–07.

Gift med Anna-Karin Wikström, professor vid Uppsala universitet. Barn: Carolina 
(f. 1993), Johanna (f. 1995) och Carl (f. 1998).

Tillhör Gästrike-Hälsinge nation. 

Neuroradiologi är läran om diagnostik av sjukdomar i nervsystemet med bildgivande tek-
niker. Den viktigaste av dessa är magnetresonanstomografi (MRT, magnetkameraunder-
sökning), som ger bilder av kroppen med oöverträffad mjukdelskontrast. Detta är av sär-
skilt värde för undersökning av hjärnan, där anatomin är mycket komplex. Metoden ger 
också många möjligheter till funktionsstudier. 

I min forskning använder jag magnetkameran dels för att utveckla säkrare, enklare och 
mer tillförlitliga undersökningsmetoder, dels för att studera olika sjukdomsmekanismer. 
Jag är särskilt intresserad av att utveckla och utvärdera funktionella metoder för att analy-
sera hjärnans blodcirkulation, ämnesomsättning och aktivering. Med dessa studerar jag till 
exempel hjärntumörer, kärlmissbildningar och hjärnpåverkan vid havandeskapsförgiftning.

I samarbete med forskare från andra institutioner studeras också hur hjärnan aktive-
ras vid olika mentala processer och hur detta påverkas vid psykiatriska tillstånd. Ett annat 
forskningsområde är diagnostik av fostermissbildningar med magnetkamera.

Lärostolen i neuroradiologi
Elna-Marie Larsson  2009–18
Johan Wikström  2018–



Marianna Virtanen.
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Marianna Virtanen
Livsloppsepidemiologi

Lärostolen är nyinrättad.

Anställdes 19 december 2017 att från 1 februari 2018 vara professor i livsloppsepidemiologi.
Marianna Virtanen är född 11 juli 1966 i Mänttä, Finland. Föräldrar: Pauli Airaksinen 

och Vappu Airaksinen, född Kallunki.
Gymnasieexamen vid II normallyceum i Helsingfors, Finland 1985. Sjuksköterskeexamen 

1996 i Helsingfors, Finland. M.A. och legitimerad psykolog 1999, fil. dr 2003 vid  Helsingfors 
universitet, Finland, och 2012 vid University College London, Storbritannien. Docent vid 
 Jyväskylä Universitet, Finland, 2005. Forskare och gruppledare 1999–2012, Forskningsprofes-
sor 2012–18 vid Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors, Finland. Anknuten vid University  College 
 London, Storbritannien, 2009–12, vid Stockholms universitet 2017–18 och vid Karolinska 
 Institutet från 2017.

Gift med Veijo Virtanen. Barn: Suvi (f. 1991) och Johanna (f. 1993).

Livsloppsepidemiologi definieras som studier av de långverkande effekterna av kritiska 
perioder i fosterstadiet, barndomen, tonåren och vuxenlivet har på senare hälsa och sjuk-
domsrisk. Detta perspektiv betonar att biologiska och sociala faktorer under barndomen 
och därefter samverkar i produktionen av hälsa och sjukdom i befolkningar. I min forsk-
ning fokuserar jag även på förhållandet mellan arbetsliv och hälsa, till exempel sjukfrån-
varo på grund av stress och psykisk ohälsa. Målet är att öka förståelsen för de faktorer som 
påverkar hälsan under hela livsloppet och minska konsekvenserna av dåliga sociala och 
psykosociala förhållanden.





Historisk-filosofiska fakulteten



Ulrika Dahl.
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Ulrika Dahl
Genusvetenskap

Anställdes 5 juni 2018 att från 1 juli samma år vara professor i genusvetenskap. 
Ulrika Dahl är född 19 augusti 1970 i Östersund. Föräldrar: Anders Dahl och Gertrude 

Dahl, född Jämtgård. 
Gymnasieexamen vid Wargentinsskolan i Östersund 1989. B.A. magna cum laude vid 

Lawrence University, USA 1994, Ph. D. vid University of California, Santa Cruz, USA, 2004. 
Docent vid Södertörns högskola 2012.

Lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola 2005–16. Fulbright Hildeman Fellow vid 
Gustavus Adolphus College, USA, 2011. STINT-finansierad gästforskare University of  Sydney, 
Australien, 2009 och Macquarie University, Australien, 2010. Universitetslektor vid Uppsala 
universitet 2016–18.

Sambo med projektledare och kulturproducent Asynja Gray. Bonusbarn: Essy Gray 
(f. 2010). 

Varför är det feminina underordnat det maskulina? Vad har sexualitet med femininitet 
och att vara kvinna att göra? Hur konstrueras nordiskhet i genusforskning? Hur bildar 
HBTQ-personer familj och vad kan vi lära oss om normer kring svenskhet, föräldraskap 
och genus, framtid och tillhörighet av de som inte tillhör majoriteten? Dessa är frågor jag 
som tvärvetenskaplig genusvetare och feministisk forskare undersökt. 

I egenskap av antropolog är jag intresserad av de maktordningar som formar erfaren-
heter och förståelser av grundläggande aspekter av samhällets organisering, nämligen 
kön, sexualitet och reproduktion. Inspirerad av postkoloniala perspektiv på västerländsk 
kunskapsproduktion vänder jag forskarblicken mot det bekanta och närliggande snarare 
än det främmande. Jag har studerat bygden där jag växte upp och queera subkulturer och 
även undersökt feministisk kunskapsproduktion och politik, alltid med fokus på hur olika 
maktrelationer vävs samman och tar uttryck. Som författarinna undersöker jag också hur 
språk och stil formar kroppar, berättelser och kunskap.



Andreas Dorn.
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Andreas Dorn
Egyptologi

Anställdes 24 oktober 2017 att från 1 februari 2018 vara professor i egyptologi.
Andreas Dorn är född 1968 i Schweiz. 
Fil. mag. 2001, fil. dr 2009, båda vid universitetet i Basel, Schweiz.
Adjunkt vid universitetet i Basel, Schweiz 2004–08, adjunkt vid universitetet i  Göttingen, 

Tyskland, 2008–09, post doc-befattning vid universitetet i Basel, Schweiz, 2011, gästprofessor 
vid universitetet i Liége, Belgien, 2012–14, lektor och chefskurator för Egyptiska museet i Bonn, 
Tyskland, 2014–16, verkställande direktör för BIBLE+ORIENT-museet vid universitetet i 
 Fribourg, Schweiz, 2016–18.

Sambo med Claudia Widow, arkeolog och kursansvarig vid Bonns universitet, Tyskland. 
Barn: Samuel (f. 2015) och Sara (f. 2017).

Mina forskningsområden är främst inom fornegyptisk arkeologi. Jag fokuserar på mikro-
historia och landskapets inverkan på religiösa uttryck i arkitekturen och dess inverkan 
på individer, forntida egyptisk religion, speciellt festivaler och informell kontakt med gu-
darna, samt fornegyptiska litterära texter och dess kulturella historiska värde som texter 
för utbildning och hur de speglar samhället.

Pågående forskningsprojekt är en publicering av begravningsutrustningen som till-
hörde Sety I samt en publikation av utgrävningarna och arkitekturen i Siptahs grav (både 
kungarna levde runt 1250 f. Kr.). Jag arbetar även med nyupptäckt graffiti i Konungarnas 
dal (1530–1050 f. Kr.) och de närliggande ökendalarna samt litterära texter som bevaras i 
Franska institutet i Kairo och i det egyptiska museet i Turin, speciellt den äldsta kartan 
av Egypten.
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Karl Piehl (1853–1904) lade grunden till egyptologin som vetenskap vid Uppsala universitet.
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Lärostolen i egyptologi
Torgny Säve-Söderbergh 1950–80
Rostislav Holthoer 1980–96

Fotnot: Karl Piehl innehade från 1893 till sin död 1904 en extra ordinarie professur i egyptiska språket, vilken 
kan räknas som en föregångare till ovanstående senare inrättade lärostol. Lana Troy befordrades till professor 
i egyptologi 2000 och innehade denna befattning fram till sin pensionering 2011.

Torgny Säve-Söderbergh (1914–98) och hans efterträdare Rostislav ”Rosti” Holthoer (1937–97). Fotografier från sommaren 
1979. Uppsala universitetsbibliotek.



Paula Henrikson.



79

Paula Henrikson
Litteraturvetenskap

Anställdes 5 juni 2018 att från 1 juli samma år vara professor i litteraturvetenskap.
Paula Henrikson är född 29 januari 1975 i Västerås.
Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Linköping 1993. Fil. mag. 1999, fil. lic. 2001, fil. dr 

2004, docent 2009, allt vid Uppsala universitet.
Post doc-befattning vid Köpenhamns universitet, Danmark, 2005. Forskarassistent 2006–

08, akademiforskare 2009–13, Pro Futura Scientia Fellow 2014, universitetslektor 2016–18, allt 
vid Uppsala universitet. Forskningsvistelser vid Swedish Collegium for Advanced Study, Upp-
sala, och  Lichtenberg-Kolleg, Göttingen, Tyskland.

Gift med fil. dr David Westberg. Tre barn (födda 2004, 2006 och 2012).

Min forskning har haft fyra huvudsakliga tyngdpunkter. Den första gäller det tidiga 
1800-talets svenska dramatik och i synnerhet Erik Johan Stagnelius’ dramatiska författar-
skap. Den andra berör den vetenskapliga textutgivningens teori och praktik. Jag har givit 
ut verk av Stagnelius och Carl Jonas Love Almqvist, och jag har diskuterat de metoder 
och teorier om text och författare som vägleder sådan utgivning. En tredje tyngdpunkt är 
undersökningen av den vetenskapliga textutgivningens historia i Sverige, som har väckt 
frågor om bland annat litteratursyn, författarroll och folkbildning.

Min forskning har ofta kretsat kring den litterära epok som kallas romantiken. Den 
fjärde tyngdpunkten gäller relationen mellan denna epok och den litterära klassicismen, 
bland annat i samband med det svenska stödet för grekisk självständighet på 1820-talet. 
Ett återkommande intresse i min forskning rör historiemedvetande och kulturellt minne: 
vad har blicken bakåt betytt för litteraturen i olika tider?





Språkvetenskapliga fakulteten



Frank Thomas Grub.
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Frank Thomas Grub
Tyska

Anställdes 19 juni 2018 att från 1 juli samma år vara professor i tyska.
Frank Thomas Grub är född 12 oktober 1972 i Idar-Oberstein, Tyskland. Föräldrar: Adolf 

Ludwig Grub och Leni Grub, född Fried.
Studentexamen 1992 vid Gymnasium an der Heinzenwies i Idar-Oberstein. Erstes Staats-

examen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen i tyska och franska, 1998, Hoch-
schulzertifikat Deutsch als Fremdsprache 1999, Dr. phil. 2003, allt vid Universität des Saar-
landes, Tyskland. Docent vid Göteborgs universitet 2012.

Verksam vid Universität des Saarlandes till 2005. Gästlärare/DAAD-Lektor vid Göte-
borgs universitet 2005–10, universitetslektor därstädes 2010–15. Universitetslektor vid Uppsala 
universitet 2014–18.

I min forskning, som förbinder litteratur, kultur och språk, fokuserar jag framför allt på den 
tyska efterkrigs- och nutidslitteraturen. Särskilt intresserad är jag av samhällsrelaterade 
aspekter och hur maktstrukturer framställs i litteraturen. Min avhandling är ett försök 
att analysera murens fall, den tyska återföreningen och dess konsekvenser för litteraturen 
ur ett helhetsperspektiv, framför allt hur författarna från Öst- och Västtyskland tolkade 
dessa händelser och diskurser.

Efter disputationen har jag fördjupat mig i olika områden, bland annat litteraturteori, 
självbiografiskt skrivande, litterär produktion och reception samt miljö- och hållbarhets-
frågor. Frågeställningar i dessa sammanhang har varit till exempel hur värnpliktiga i Öst 
och Väst berättat om sina erfarenheter, hur Astrid Lindgrens verk mottagits och mytifie-
rats i Tyskland och hur författare i DDR redan tidigt i sina texter varnade för den ekolo-
giska kollapsen.

Under de senaste åren har jag forskat om reselitteratur från DDR. I centrum för mina 
studier står böcker om länder som DDR-medborgare vanligtvis inte kunde resa till, till ex-
empel Sverige. I många av dessa texter dekonstrueras samhällssystemen i resmålens länder; 
för slutet av 80-talet kan det dock konstateras en viss avpolitisering av såväl texter som 
bilder. På det viset motbevisas även klichéföreställningar om DDR-litteratur.



Ulla Stroh-Wollin.
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Ulla Stroh-Wollin
Nordiska språk

Anställdes 26 september 2017 att från denna dag vara professor i nordiska språk.
Ulla Stroh-Wollin är född 2 juni 1954 i Boden.
Gymnasieexamen vid Per Brahe-gymnasiet i Jönköping 1973. Civ. ing. 1979 och tekn. lic. 

i energihushållning 1983, båda vid Lunds tekniska högskola. Fil. kand. vid Lunds universitet 
1987, Fil. dr vid Uppsala universitet 2002, docent därstädes 2009.

Universitetslektor vid Uppsala universitet 2003–17.
Gift med Lars Wollin. Barn: Johan (f. 1985), Axel (f. 1987) och Erik (f. 1989).

Min forskning rör framför allt de nordiska språkens struktur och historia. Som gramma-
tiker vill jag förstå de språkets regler som vi, helt utan att tänka på det, tillämpar när vi 
talar vårt modersmål. De språkliga enheter som står i fokus i detta studium är inte sådana 
som brukar uppmärksammas mest i den allmänna debatten när språkfrågor är på tapeten, 
utan formord och böjningsändelser. I min avhandling diskuterar jag till exempel det lilla 
ordet som, ett av svenska språkets allra vanligaste ord. Det betyder egentligen ingenting, 
men är ändå alldeles nödvändigt i vissa lägen; i andra kan det både finnas med och avvaras. 
Ingetdera är självklart. Senare har jag bland annat intresserat mig för hur möjligheten att 
böja substantiv i bestämd form växer fram i de nordiska språken.

En period har jag även ingående studerat svordomar, hur de utvecklas och används från 
1700-talet och framåt. Till skillnad från min övriga forskning har detta tema också inbju-
dit till studier i språkets sociala dimensioner.





Samhällsvetenskapliga fakulteten
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Maria Eriksson Baaz
Statskunskap, med inriktning mot internationell politik

En stor del av det våld som begås i väpnade konflikter drabbar civila. I många konflikter 
begås detta våld till den största delen av reguljära statliga styrkor. Våldet tar sig många 
olika uttryck, såsom avrättningar, tortyr, tvångsrekrytering, sexuellt våld och egendoms-
brott i form av plundring och illegal beskattning. Hur kan vi förstå dessa övergrepp? Hur 
drabbas män och kvinnor? Hur ser relationen mellan olika former av våld ut? Dessa frågor 
har stått i centrum för min forskning de senaste tio åren. Mitt empiriska fokus har varit de 
väpnade konflikterna i Centralafrika, framför allt Demokratiska Republiken Kongo, och 
jag har sökt svar genom intervjuer med civilbefolkningen men i synnerhet genom lång-
varigt fältarbete bland regeringsarmén och polisen. 

Forskningsresultaten har i mångt och mycket problematiserat flera dominerande före-
ställningar om våld i krig, bland annat har den visat att föreställningen om att sexuellt våld 
i krig ska förstås som en militär strategi är ytterst förenklad. Den visar också att män och 
pojkar drabbas av sexuellt våld i mycket högre utsträckning än vad som antagits. Forsk-
ningen demonstrerar även hur suddiga gränserna mellan civila och militära sfärer ofta är. 
En stor del av det våld som begås handlar om olika former av privata och kommersiella 
konflikter mellan civila, som i sin tur vänder sig till militära grupperingar för att lösa dessa 
tvister.

Anställdes 1 juli 2018 att från denna dag vara professor i statskunskap, med inriktning mot 
internationell politik.  

Maria Eriksson Baaz är född 31 mars 1971 i Gamla Uppsala. Föräldrar: Svante Eriksson 
och Ingela Eriksson (född Malmsköld) 

Fil. dr 2002, docent 2011, professor i freds och utvecklingsforskning 2017–18, allt vid Göte-
borgs universitet.  

Gift med Anders Vendelvik, CIO Bonnierförlagen AB. Barn: Kiwa (f. 2005) och  Emmanuel 
(f. 2007).
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Paulina Nowicka
Kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation

Anställdes 19 juni 2018 för att från 1 september samma år vara professor i kostvetenskap,  särskilt 
dietetikens kommunikation.  

Paulina Nowicka är född 14 november 1974 i Warszawa, Polen. Föräldrar: Stanislaw 
 Szczyrba och Elzbieta Szczyrba, född Nowicka. 

Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Lund 1995. Fil. kand. vid Göteborgs universi-
tet 2000, Fil. mag. 2004. Med. dr. 2009, båda vid Lunds universitet. Docent vid Karolinska 
 Institutet 2015.  

Post doc-befattningar vid Yale University, USA, 2009–10, vid University of Oregon, USA, 
2010–11, vid Karolinska Institutet 2011–13, samt vid University of Oxford, Storbritannien, 
2012–14. Forskare vid Karolinska Institutet 2014–18. Biträdande universitetslektor 2015–17, 
universitetslektor 2017–18, båda vid Uppsala universitet. 

Mitt vetenskapliga expertområde är barnfetma. I detta arbete är dietetikens kommuni-
kation av central betydelse. När ett barn diagnostiseras med fetma är kostråd en del av be-
handlingsprocessen. Hur dessa tas emot grundas i relationen mellan behandlare, patient 
och dess familj. För mig som dietist och familjeterapeut, är den terapeutiska relationen 
och dess kommunikationsprocesser viktiga att studera. Hur skapar vi en god relation? Hur 
förmedlas kostråd till de familjemedlemmar som inte är i rummet, men som är lika bety-
delsefulla för behandlingens effekt? Hur involveras andra vårdgivare och det omgivande 
samhället såsom förskolan, skolan och idrottsrörelsen? Vidare har min forskning om mat 
och ätande i relation till sociokulturella och sociopolitiska normer väckt nyfikenhet på en 
ny forskningsinriktning: kritisk dietetik. En viktig aspekt som kritisk dietetik kan tillföra 
är bland annat en självkritisk blick på hur ens egna (det vill säga professionens) tillämp-
ningar kan bidra till att stigmatisera övervikt och förstärka osunda relationer till kropp 
och ätande.

Lärostolen är nyinrättad.



Stefan Sjöström.



93

Stefan Sjöström
Socialt arbete

Anställdes 7 november 2017 att från 1 mars 2018 vara professor i socialt arbete. 
Stefan Sjöström är född den 26 juli 1965 i Holmsund. Föräldrar: fil. dr Rolf Sjöström och 

fil. dr Margareta Sjöström, född Nilsson.  
Gymnasieexamen vid Östra gymnasiet i Umeå 1984. Grundutbildning vid universiteten 

i Umeå och Uppsala 1987–90. Fil. dr vid Linköpings universitet 1997, docent vid Umeå uni-
versitet 2006.

Universitetslektor vid Umeå universitet 1997–99. Forskare vid Centrum för utbildning och 
forskning inom samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet 1999–2002. Forskarassistent 
2002–07, universitetslektor 2007–18, båda vid Umeå universitet. 

Gift med trädgårdsmästare Anna Forsgren. Barn: Tyra (f. 2003) och Sigge (f. 2007).

Socialt arbete handlar om människor i utsatthet och om sociala problem. Hur de uppstår, 
hur de upplevs, och inte minst vad som kan göras för att förebygga, lindra och avhjälpa dem. 

En blandning av nyfikenhet och tillfälligheter har gjort att jag engagerat mig i ett stort 
antal projekt som studerat en mångfald aspekter av socialt arbete: Brukarrörelser inom 
psykiatrifältet, skolkuratorers arbete, funktionshinder, omsorgsarbete i hemmiljöer och 
socialtjänstens relationer till massmedier. Mina huvudsakliga bidrag till ämnet har dock 
handlat om att undersöka det problematiska maktförhållande som ofta uppstår mellan 
utsatta individer och professionella hjälpare. När samhället använder tvångsmedel för att 
hjälpa ställs många frågor kring detta på sin spets. Gemensamt för tvångsvård för psykiskt 
sjuka, barn som far illa eller personer med missbruksproblem är att vi vet väldigt litet om 
dess effekter. Detta innebär svåra utmaningar för dem som ska bestämma om när det är 
befogat att ändå använda tvång. Tillsammans med kolleger har jag i ett flertal projekt på-
visat allvarliga brister i rättssäkerheten när domstolar prövar beslut om tvångsvård. 

Mitt intresse för utsatthet i rättsfrågor har lett mig in på rättsväsendets hantering av 
våldtäkter. Genom att kontrastera våldtäkt mot kvinnor med andra typer av brott vill vi 
belysa maktförhållanden i rätten tillsammans med betydelsen av kulturella föreställningar 
om sexualitet och genus. Detta i sin tur inverkar på rättsligt utfall men också på brotts-
offers upplevelser.

Lärostolen är nyinrättad.
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Helena Svaleryd
Nationalekonomi

Anställdes 27 februari 2018 att från 1 mars samma år vara professor i nationalekonomi. 
Helena Svaleryd är född 14 januari 1970 i Nacka. Föräldrar: Harriet Svaleryd och Uno 

Svaleryd. 
Gymnasieexamen vid Palmcrantzskolan i Östersund 1990. Ekon. kand. vid Umeå 

 universitet 1997. Fil. dr 2002, docent 2009, båda vid Stockholms universitet.  
Forskare vid Stockholms universitet 2003. Forskare 2011–14, universitetslektor 2014–18, båda 

vid Uppsala universitet.
Make: Mark Blake. Barn: Elsa (f. 2001) och Mathilda (f. 2003).

Individers förutsättningar att klara sig bra på arbetsmarknaden och leva ett gott liv grund-
läggs tidigt i livet. Ojämlikhet i investeringar i barn i form av tid och resurser bidrar till den 
ojämlikhet i inkomster och hälsa som vi ser i vuxen ålder. Det är därför viktigt att förstå 
vilka faktorer som påverkar barns hälsa och förmågor för att samhället ska kunna utjämna 
skillnader i förutsättningar. I min nuvarande forskning studerar jag hur familjebakgrund 
och institutioner som investerar i barn påverkar barns hälsa, förmågor och välbefinnande. 
Det gör jag genom att, exempelvis, studera hur barn påverkas av att en förälder förlorar 
jobbet, av att ha tillgång till förskola eller av att vara född sent i en syskonskara. 

I min tidigare forskning har jag studerat hur institutionella regler rörande styrning på-
verkar beslutsfattande i kommuner och inom företag. Precis som aktieägarna delegerar 
styrningen av företaget till VD delegerar väljarna beslutsfattande till de valda politikerna. 
Den struktur för ansvarsutkrävande och styrning som kringgärdar politik och företagan-
de kommer därför att ha viktiga konsekvenser för fördelningen av resurser i samhället. Jag 
har bland annat studerat om, och på vilket sätt, företagens ägarstruktur inverkar på före-
tagens anställningsbeslut och lönesättning och hur politisk konkurrens och representa-
tion i valda församlingar påverkar på vilket sätt medborgarnas intressen tas tillvara i den 
politiska processen.
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Lärostolar som besatts med vid universitetet 
tidigare installerade professorer
Brett Christophers
Kulturgeografi

Brett Christophers, som 2015–18 var professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet och 
installerades 18 november 2016, anställdes 13 mars 2018 att från 1 april samma år vara pro-
fessor i kulturgeografi, särskilt ekonomisk geografi.

Lärostolen i kulturgeografi (andra professuren)
Göran Hoppe  1996–2013
Dominic Power  2013–16
Brett Christophers  2018–

Peter Fredriksson
Nationalekonomi
Peter Fredriksson, som 2007–10 var professor nationalekonomi vid Uppsala universitet 
och installerades 16 november 2007, anställdes 21 juni 2017 att från 1 september samma år 
vara professor i nationalekonomi. Fredriksson var under åren 2010–17 lärostolsprofessor i 
nationalekonomi vid Stockholms universitet. Det sista året (2016–17) innehade han Lars 
Hiertas professur i nationalekonomi, lärosätets äldsta lärostol i ämnet, grundad 1877 av 
Wilhelmina Hierta till Lars Hiertas minne.

Lärostolen i nationalekonomi (fjärde professuren)
Jonas Agell  1992–2001
Henry Ohlsson  2003–
Peter Fredriksson  2017–

Fotnot: Fram till 2001 benämndes professuren nationalekonomi, särskilt beskattning, därefter nationalekonomi, 
särskilt offentlig ekonomi, och sedan 2017 enbart nationalekonomi. Henry Ohlsson har sedan januari 2015 
varit vice Riksbankschef och tjänstledig från professuren, vilken 2018 därför återbesattes förtid. 





Utbildningsvetenskapliga fakulteten
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Una Cunningham
Didaktik med inriktning mot flerspråkighet

Anställdes 1 januari 2018 att från 1 juli samma år vara professor i didaktik med inriktning mot 
flerspråkighet. 

Una Cunningham är född 7 april 1960 på Cypern. Föräldrar: Tom Cunningham och Mary 
Cunningham, född McGread. 

B.A. 1982, Ph.D. 1986, båda vid University of Nottingham, Storbritannien. Gymnasie-
lärarexamen vid Uppsala universitet 2002. Docent i fonetik vid Stockholms universitet 1994. 

Assistent vid Uppsala universitet 1986. Forskarassistent 1987–91, universitetslektor 
1991–95, 1996–97, allt vid Stockholms universitet. Universitetslektor vid Hög skolan Dalar-
na 2003–10. Universitetslektor vid Stockholms universitet 2011–13. Associate Professor vid 
 University of Canterbury, Nya Zeeland, 2013–17. 

Gift med Staffan Andersson. Barn: Leif (f. 1986), John (f. 1988), Patrik (f. 1992) och Lisa 
(f. 1994).

Barn som växer upp omgivna av flera språk kan, om de har en omgivning som stödjer det, 
bli flerspråkiga. Även äldre barn och ungdomar (och även vuxna) som hamnar i ett läge 
där de är omgivna av flera språk kan lära sig ett eller flera nya språk om de har behov av 
det, och de blir både hjälpta och stjälpta av sina befintliga språkkunskaper. Undervisning 
kan hjälpa elever att utveckla strategier för sitt språkbruk i det nya landet och förenkla 
deras språkinlärning. 

Flerspråkighet har stora fördelar för den enskilda, men en enspråkig norm råder i många 
länder, däribland Sverige. Skolsystemet är i första hand utformat för barn och ungdomar 
som har svenska som modersmål. Det betyder att de som har andra modersmål skapar 
ett problem för skolan. Lösningen har varierat, men det vanliga är att det är eleverna som 
skall anpassa sig till skolan snarare än tvärtom och det är först nyligen som fokus har skif-
tat något från det som eleverna saknar, till de kunskaper och färdigheter de faktiskt har 
med sig. Eleverna måste lära sig svenska så fort som möjligt, men om de måste vänta tills 
färdigheterna i det nya språket räcker innan de får återuppta sitt allmänna lärande kom-
mer de att förlora många år. De behöver kunna använda sig aktivt av tidigare språk- och 
andra kunskaper i sitt lärande.



Anna T. Danielsson.
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Anna T. Danielsson
Didaktik

Anställdes 16 januari 2018 att från denna dag vara professor i didaktik. 
Anna T. Danielsson är född 12 juli 1978 i Bergsgården, Falun. Föräldrar: Inger och Nils 

Danielsson. 
Gymnasieexamen vid Haraldsbogymnasiet i Falun 1997. Fil. mag. 2004 i fysik, fil. dr 

2009, docent 2014, allt vid Uppsala universitet. 
Forskare och vikarierande universitetslektor vid Uppsala universitet 2009–10. Post doctoral 

Fellow vid University of Cambridge, Storbritannien, 2010–12. Universitetslektor vid Uppsala 
universitet 2012–16. Reader in Science Education vid King’s College London, Storbritannien, 
2016–17. Gästprofessor vid King’s College London, Storbritannien, 2017–19. 

Tillhör Västmanlands-Dala nation.

Att lära sig naturvetenskap handlar om att lära sig ett ämnesinnehåll, men också att lära 
sig att delta i naturvetenskaperna som sociala och kulturella verksamheter. Vem ges plats 
i ämnena, vilket ämnesinnehåll är det som fokuseras, och vilka arbetssätt används – detta 
är centrala frågeställningar inom didaktik.  

I min forskning har jag främst fokuserat på frågor kring identitet, genus och makt i re-
lation till undervisning och lärande i naturvetenskap, framför allt inom högre utbildning. 
Vilka kunskaper ses som viktiga i naturvetenskapliga klassrum och vilka konsekvenser får 
det för elevers och studenters möjlighet att identifiera sig med ämnena? Vilken roll spelar 
genus och social klass för undervisning och lärande i naturvetenskap? Frågor som dessa, 
där lärande och undervisning undersöks i relation till ett visst kunskapsinnehåll är vad 
som intresserar mig som ämnesdidaktiker. Målet med forskningen är att bidra till en mer 
inkluderande naturvetenskaplig undervisning.



Jenny Wiksten Folkeryd.
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Jenny Wiksten Folkeryd
Didaktik med inriktning mot svenska

Anställdes 1 augusti 2018 att från denna dag vara professor i didaktik med inriktning mot 
svenska. 

Jenny Wiksten Folkeryd är född 18 december 1970 i Skellefteå. Föräldrar: Ann-Christin 
och Göte Wiksten. 

Gymnasieexamen vid Kaplanskolan i Skellefteå 1990. Fil. dr 2007, docent 2016, båda vid 
Uppsala universitet. 

Forskningsassistent i lingvistik 1996–98, vikarierande universitetslektor 2007, forskare och 
universitetslektor 2008–18, allt vid Uppsala universitet. 

Gift med tullinspektör Johan Folkeryd. Barn: Erik (f. 2000) och Gustav (f. 2003). 
Tillhör Norrlands nation.

Läsande och skrivande av olika typer av texter utgör en mycket viktig aspekt av lärande i 
alla skolämnen i dag. När en elev lär sig något inom ett ämnesområde, så innebär det också 
att eleven lär sig att tala, läsa och skriva på ett nytt sätt. Med stigande ålder ställs allt högre 
krav på att elevernas språkanvändning ska omfatta såväl ett vardagsspråkligt som ett skol-
språkligt och mer vetenskapligt sätt att uttrycka sig.  I min forskning har jag framförallt fo-
kuserat på olika frågor kring elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Hur läser och skriver 
elever i olika skolämnen? Vilka skillnader och likheter finns mellan hur språket ser ut och 
används i olika skolämnen? Vilka normer för god läs- och skrivförmåga skapas i undervis-
ning, styrdokument samt nationella och internationella kunskapsmätningar? Ett viktigt 
mål med forskningen är att bidra med kunskap om hur goda förutsättningar för språk-, läs- 
och skrivutveckling kan skapas i undervisningen. Detta för att på bästa sätt ge alla elever 
verktyg för att möta den föränderliga värld och de föränderliga textvärldar som vi lever i. 

Lärostolen i didaktik med inriktning mot svenska
Caroline Liberg  2004–18
Jenny Wiksten Folkeryd  2018–

Fotnot: Professurens benämning 2004–18 var utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser.
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Eva Hultin
Didaktik med inriktning mot svenska

Anställdes 19 juni 2018 att från första juli samma år vara professor i didaktik med inriktning 
mot svenska.

Eva Hultin är född 10 juli 1964 i Södertälje. Föräldrar: Margareta Hultin, född Einar, och 
Ulf Hultin.

Gymnasieexamen vid S:t Jacobi i Stockholm 1982 och vid Örebro vuxenskola i Örebro 
1989. Gymnasielärarexamen vid Örebro universitet 2000. Fil. dr vid Örebro universitet 2006. 
Docent i pedagogik vid Högskolan Dalarna 2014.

Vikarierande lektor i pedagogik, 2006–2009, lektor i pedagogik, 2009–2010, båda vid 
Örebro universitet. Lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna 2010–2018. Lektor vid Upp-
sala universitet 2018. 

Gift med Jan Florin, docent och lektor vid Högskolan i Dalarna. Barn: Sandra (f. 1983), 
Julia (f. 1990) och Felix (f. 1992).

I svenska läroplaner och i skollagen betonas det att skolan inte endast ska utveckla elev-
ernas kunskaper och färdigheter i olika ämnen för att förbereda dem för fortsatta studier 
och kommande yrkesliv. Skolan ska också förbereda eleverna inför deras framtida politis-
ka medborgarskap. Skolan som samhällsinstitution har med andra ord givits en viktig roll 
för att säkra den framtida demokratins återväxt. I den senaste läroplanen för grundskolan 
betonas det särskilt att ansvaret för skolans demokratiuppdrag gäller samtliga ämnen och 
att all undervisning ska organiseras i demokratiska former. 

I min forskning har jag studerat villkoren för lärande, samtalande och demokratiskt er-
farande i svenskämnets undervisning, inom olika skolformer. Jag har studerat villkoren för 
att samtala om skönlitteratur inom gymnasieskolans svenskämne. Jag har också studerat 
villkoren för att lära sig läsa och skriva i klassrum som är utrustade med digitala resurser 
i de tidigaste åren i grundskolan. Samtidigt som jag har undersökt villkoren för elevernas 
lärande och samtalande i nämnda svenskämnespraktiker, har jag också riktat blicken mot 
vilket utrymme det finns för eleverna att påverka lärandets innehåll och form samt att 
göra demokratiska erfarenheter.



Esbjörn Larsson.
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Esbjörn Larsson
Utbildningshistoria

Anställdes 8 maj 2018 att från denna dag vara professor i utbildningshistoria. 
Esbjörn Larsson är född 20 oktober 1968 i Tuna. Föräldrar: Bernt Larsson och Siv Lars-

son, född Eriksson.  
Grundskollärarexamen 2000, fil. mag. 2000, fil. dr 2006, docent 2014, allt vid Uppsala 

universitet. 
Koordinator vid Nationella forskarskolan i utbildningshistoria 2005–08, universitetslektor 

2008–18, båda vid Uppsala universitet. 
Sambo med distriktssköterskan, med. sci., Eva Åkerlind. Barn: Alma (f. 2007) och Erik 

(f. 2010). 
Tillhör Uplands nation.

Skola och utbildning utgör centrala delar i de flesta människors liv i dag. Så har det dock 
inte alltid varit. Den utveckling som skett sedan början av 1800-talet kan beskrivas som 
en utbildningsrevolution, vilken är ett fenomen jag ägnat mycket av min forskning åt. Ge-
nom empiriska studier har jag visat att denna utveckling ingalunda var något resultat av en 
strävan mot dagens utbildningssamhälle. I stället präglades den av samhällets omvandling 
och olika samhällsklassers strävan efter att reproducera sin ställning. I studier av det skol-
system som växte fram under 1800-talet har jag bland annat intresserat mig för uppkom-
sten av vad som kan beskrivas som ett parallellskolesystem, med olika skolformer för olika 
samhällsklasser. Jag har undersökt såväl elevkårernas sammansättning som utbildningens 
utformning, varvid jag kunnat visa att 1800-talets skolsystem bidrog till upprätthållandet 
av skillnader mellan olika samhällsklasser. 

Vidare har jag även ägnat mig åt andra aspekter av skolväsendets utveckling, exempel-
vis införandet av värntjänstutbildning i svenska skolor under andra världskriget. I analy-
ser av denna verksamhet har jag visat hur hotet om krig utmanade den moderna synen på 
barn som uppstod under början av 1900-talet samtidigt som krigshotet också bidrog till 
att vidga synen på flickors roll. Jag har därtill verkat för att kommunicera utbildningshis-
torisk forskning, bland annat som en av redaktörerna bakom läroboken Utbildnings historia 
– en introduktion (2011, 2015).





Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
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Paul Barklem
Astronomi med inriktning mot atomära processer i stjärnatmosfärer

Hur bildades och utvecklades vår galax Vintergatan? Var och när bildades de olika grund-
ämnena som jorden och vi människor består av? Stjärnor kan liknas vid fossiler och många 
av dem visar på sina ytor vilken sammansättning gasen som de en gång bildades av hade. 
Genom att studera väl valda stjärnor kan vi därför följa galaxens och grundämnenas his-
toria och då få svar på dessa frågor – ett slags arkeologi med mycket långt tidsperspektiv. 

För att göra detta behöver vi mäta stjärnornas grundämnessammansättning. Eftersom 
stjärnor är så avlägsna är det enda sättet att undersöka dessa fossiler att analysera det ljus 
som alldeles “frivilligt” kommer till jorden. Nästan allt vi vet om stjärnor kommer från 
undersökningar av stjärnljusets spektrum. Varje atomslag absorberar ljus vid sina speciella 
våglängder, och detta ser vi som spektrallinjer. Atomerna i stjärnornas atmosfärer lämnar 
på så sätt sina fingeravtryck i spektrum, från vilket vi kan mäta stjärnans grundämnes-
sammansättning. 

Min forskning handlar om teoretiska beräkningar av atomprocesser i stjärnatmos-
färer. Jag och andra använder dessa beräkningar för att noggrant tolka spektrallinjernas 
komplexa information och därigenom sy ihop en detaljerad och sammanhängande bild 
av Vintergatans historia, inklusive förståelse av stjärnor som solen, planeter som jorden, 
och deras uppkomst.

Anställdes 26 september 2017 att från 1 oktober samma år vara professor i astronomi med in-
riktning mot atomära processer i stjärnatmosfärer.

Paul Barklem är född 8 november 1973 i Melbourne, Australien. Föräldrar: Les Barklem 
och Lynne Barklem, född Hindman.

B. Sc. 1993, B. Sc. (Hons) 1994, Ph. D. 1998, allt vid University of Queensland, Australien.
Post doc-befattning 1998–2001, forskarassistent 2002–06, KVA Wallenberg Fellow 2007–12, 

universitetslektor 2011–17, allt vid Uppsala universitet.
Gift med Cecilia Berglund Barklem. Barn: Alexander (f. 2008) och Ella (f. 2010).
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Annica Black-Schaffer
Fysik med inriktning mot materialteori

Anställdes 24 oktober 2017 att från 1 november samma år vara professor i fysik med inriktning 
mot materialteori.

Annica Black-Schaffer är född 27 maj 1978 i Norrköping. Föräldrar: Jan Heyman och 
 Margareta Heyman.

Gymnasieexamen 1997 Ebersteinska gymnasiet i Norrköping 1997. Civilingenjörsexa-
men vid Linköpings universitet 2002. Ph. D. vid Stanford University, Kalifornien, USA, 2009. 
 Docent vid Uppsala universitet 2013.

Post doc-befattning vid NORDITA (Nordiska institutet för teoretisk fysik) 2009–11. 
Forskar assistent 2011–13, biträdande universitetslektor 2013–14, universitetslektor 2015–17, 
allt vid  Uppsala universitet.

Gift med: David Black-Schaffer. Barn: Ellen (f. 2008) och Philip (f. 2011).

För att kunna beskriva alla olika material och materiafaser i naturen behöver vi förstå hur 
ett nästan oändligt antal elektroner växelverkar med varandra genom kvantmekanikens 
lagar. Som teoretisk fysiker strävar jag efter att hitta enkla men universella modeller som 
förklarar egenskaperna hos hela familjer av olika material. 

Min forskning handlar framför allt om supraledning, som är en av de få rent kvant-
mekaniska fenomen vi känner till. En supraledare leder ström, det vill säga elektroner, helt 
utan motstånd. Detta sker då elektronerna hamnar i ett så kallat kvantkondensat vid låga 
temperaturer. Jag undersöker supraledning i material där vi ännu inte har någon god för-
ståelse, varken för varför dessa material är supraledande eller för deras egenskaper. Bland 
annat är jag intresserad av material där elektronernas vågfunktioner har olika struktur, 
så kallad topologi. I topologiska supraledare kan det uppkomma partiklar som beter sig 
som halva elektroner, eller mer korrekt uttryckt, elektronens vågfunktion är splittrad i 
två helt separata delar. De halva elektronerna kallas majoranafermioner och vi har goda 
förhoppningar att deras icke-lokala natur kan användas för att bygga en stabil kvantdator.



David Black-Schaffer.
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David Black-Schaffer
Datavetenskap

Anställdes 21 november 2017 att från 1 december samma år vara professor i datavetenskap.
David Black-Schaffer är född 5 april 1978 i Indianapolis, Indiana, USA. Föräldrar: 

Dr Randie Black-Schaffer och Dr William Stephen Black-Schaffer.
High School-examen vid Philips Academy, Andover, USA, 1996. B.A. vid Dartmouth 

 College, Hanover, USA, 2000. M. S. 2002 och Ph. D. 2008, båda vid Stanford University, USA. 
Docent vid Uppsala universitet 2010.

Post doc-befattning 2009–10, biträdande universitetslektor 2010–14 och universitetslektor 
2014–17, allt vid Uppsala universitet.

Gift med professor Annica Black-Schaffer. Barn: Ellen (f. 2008) och Philip (f. 2011).

Datorer är samtidens kraftfullaste och mest allsidiga verktyg för att förstå, modellera, 
skydda och förbättra vår omvärld. Fast vi kan bygga system med större och större beräk-
ningskapacitet begränsas dock deras effektiva prestanda av den energi och den tid som 
krävs för att förflytta data.

Min forskning fokuserar på att förstå, modellera och lösa problemet med hur vi på ett 
effektivt sätt kan förflytta data i datorsystem. Det handlar bland annat om att utveckla 
tekniker för att analysera och förbättra mjukvaruprogram, öka hårdvarors effektivitet 
att förflytta data, designa system där hårdvara och mjukvara går hand i hand, samt skapa 
radikalt nya konstruktioner som omprövar våra grundläggande synsätt på hur vi effekti-
vast kan förflytta data. Genom att lösa dessa problem kan vi åstadkomma en betydande 
effektivisering av dataförflyttning i datorsystem och därmed tillhandahålla bättre pre-
standa för alla.



Åsa Cajander.
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Åsa Cajander
Människa–datorinteraktion

Anställdes 28 augusti 2018 att från 1 september samma år vara professor i människa–dator-
interaktion.

Åsa Cajander är född 19 juni 1971 i Västerås. Föräldrar: Tord och Inger Cajander, född 
Gustafsson. 

Gymnasieexamen vid Kungsängsskolan i Sala 1990. Fil. mag. 1998, fil. dr 2010, docent 
2014, allt vid Uppsala universitet.

 Forskare 2010–11, biträdande lektor 2011–15, universitetslektor 2015–18, excellent lärare 
2018, allt vid Uppsala universitet. 

Gift med Mats Daniels. Barn: Casper (f. 2002), Edvin (f. 2004), Malte (f. 2008) och  Sixten 
(f. 2012). 

Systemutvecklingsarbete är svårt, och många IT-system fungerar inte på ett tillfreds-
ställande sätt trots intensiv teknikutveckling. Min forskning handlar både om att förbättra 
situationen och att förstå vad problemen beror på. Jag forskar på att ta fram förbättrade 
arbetssätt i de organisationer och i de projekt som utvecklar och inför IT. Fokus här är an-
vändarcentrerade metoder, genus, sociotekniskt perspektiv och agil utveckling. Jag har 
också forskat på de kompetenser som personerna i projekten behöver bemästra för att 
kunna arbeta med utveckling av komplexa system som stödjer människor på ett bra sätt. 

Digitaliseringen har också konsekvenser för vår arbetsmiljö, och i min forskning har jag 
speciellt intresserat mig för arbetsmiljöfrågor vid utveckling och införande av IT.  Målet 
med min forskning är att bidra till förbättrad digitalisering med människans behov i cent-
rum. 



Mats Daniels.
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Mats Daniels
Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik

Anställdes 21 november 2017 att från 1 december samma år vara professor i datavetenskap med 
inriktning mot datavetenskapens didaktik. 

Mats Daniels är född 28 maj 1956 i Övertorneå. Föräldrar: Stig och Märta Daniels, född 
Gunnesson. 

Gymnasieexamen från S:t Mikaelsskolan i Mora, 1975. Civilingenjörsexamen i teknisk fy-
sik 1980, tekn. dr 2011, docent 2014, excellent lärare 2014 vid Uppsala universitet. 

Gift med Åsa Cajander. Barn: Sara (f. 1984), Hanna (f. 1987), Casper (f. 2002), Edvin 
(f. 2004), Malte (f. 2008) och Sixten (f. 2012). 

Datavetenskap och IT genomsyrar det mesta i dagens samhälle och utvecklingstakten 
snarare ökar än minskar. Det är därför av stor vikt att de personer som utbildar sig inom 
området är kompetenta rent tekniskt, men också i hur den teknik de medverkar för att 
utveckla används och vilka konsekvenser det kan medföra sett ur holistiska samhällsre-
laterade perspektiv. 

I min forskning har jag framför allt inriktat mig mot att skapa och studera utbildnings-
miljöer där studenter kan utveckla kompetenser som leder till en ökad förmåga att samar-
beta, även över kulturgränser, med kolleger, andra experter, användare och övriga inblan-
dade för att hantera komplexa uppgifter som kan lösas på många olika sätt. Några viktiga 
utbildningsfrågor vad gäller kompetenser är att förstå vilka som behövs i olika samman-
hang, hur de kan beskrivas, hur studenter kan få praktisk övning och hur förmåga kan be-
dömas. Den största utmaningen är kanske att medvetandegöra nyttan av kompetenser, 
utöver de rent tekniska, hos studenterna och även lärarkåren. 

Jag arbetar för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen vid Uppsala universitet 
och internationellt med ambitionen att ge förutsättningar för utbildningar där studenter 
utvecklar en professionell kompetens inför de stora samhälleliga utmaningarna som den 
snabba och genomträngande IT-utvecklingen medför, både lokalt och globalt.



Herman Dürr.
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Herman Dürr
Instrumentering och acceleratorer

Anställdes 28 november 2017 att från 1 december samma år vara professor i instrumentering 
och acceleratorer. 

Hermann Dürr är född 1 april 1961 i Winterhausen, Tyskland. Föräldrar: Paul och Ruth 
Dürr.

M. Sc. State University of New York, Albany, USA, 1984. Diplom vid Würzburgs universitet 
i Tyskland, 1986. Dr. rer. nat. vid Bayreuths universitet i Tyskland 1989. Post doc- befattningar 
vid Max-Planck Institut für Plasmaphysik i Tyskland, Manchester University, Storbritan-
nien och Oak Ridge National Laboratory, USA, 1990–94. Personalforskare vid Daresbury 
 Laboratory, Storbritannien, 1994–99. Gruppledare vid Forschungszentrum Jülich, Tyskland, 
Bessy GmbH, Tyskland och SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University, 
USA, 1999–2017. 

Gift med Yvonne McManus.

Min forskning fokuserar på utveckling av metoder som utnyttjar mycket korta pulser (en 
miljondels miljarddels sekund, en så kallad femtosekund, 10-15 s) från moderna laser- och 
röntgenkällor. När dessa ljuskällor kombineras med avancerad spektroskopi kan forskaren 
undersöka dynamik i kondenserad materia på de atomära längd- och tidsskalor där materials 
makroskopiska egenskaper ytterst bestäms. Jag är särskilt intresserad av snabba övergångar 
mellan magnetiska och elektroniska tillstånd, särskilt av vad som i sista hand begränsar hur 
snabbt sådana övergångar kan ske. De processer jag är intresserad av är till exempel sådana 
som är avgörande för funktionen hos material som används inom informationsteknologi. 
De röntgenpulser som alstras i en frielektronlaser ger helt nya perspektiv: med dem kan 
man nå en precision i rum och tid, som möjliggör detaljerade studier av de fundamentala 
processerna. Utöver arbetet med ljuspulser vid institutionens kortpuls laser och vid de stora 
anläggningarna i Stanford och Hamburg, utvecklar jag en helt ny metod som har potential 
att ge unika insikter om ultrasnabb dynamik och som kommer att vara av stor betydelse 
för såväl materialforskning och kemi som strukturbiologi. Denna metod använder sig av 
elektronpulser, som är mycket korta och energetiska, och som rör sig nära ljusets hastighet.

Lärostolen är nyinrättad.
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Tomas Edvinsson
Fasta tillståndets fysik med inriktning mot teoretisk och experimentell 
Ramanspektroskopi

Anställdes 7 november 2017 att från 1 december samma år vara professor i fasta tillståndets 
fysik med inriktning mot teoretisk och experimentell Ramanspektroskopi.

Tomas Edvinsson är född 31 mars 1970 i Uppsala. Föräldrar: Bo Edvinsson och Eva Ed-
vinsson, född Hedén.

Fil. kand. 1997, fil. dr 2002, docent 2009, allt vid Uppsala universitet. 
Post doc-befattning, universitetslektor och forskare vid Uppsala universitet och KTH/BASF 

AG Ludwigshafen, Tyskland, 2003–07. Forskarassistent 2007–11, forskare 2011–15, universi-
tetslektor 2015–17, allt vid Uppsala universitet.

Gift med Åsa Edvinsson. Barn: Joel (f. 2000), Emmy (f. 2002) och Alvin (f. 2010).

Interaktion mellan ljus och materia är grunden till liv på jorden genom fotosyntesen men 
kan också användas för att ta tillvara solenergi genom omvandling av solljus till elektrici-
tet via solceller eller till miljövänligt bränsle via soldriven vattensönderdelning till syrgas 
och vätgas. Jag bedriver forskning inom lågdimensionella material för solcellstillämpningar 
och fotokatalys, där det senare appliceras av oss i allt från rening av dricksvatten och ljus-
inducerad cancerterapi till generering av solbränsle. 

I min forskning används även ljus för att förstå vad som händer under själva energi-
omvandlingsprocesserna, där vi skickar in laserljus mot materialen och en del av laserljuset 
förlorar sin energi till vibrationer i materialen. Från förlusten av ljus i bestämda energipa-
ket kan forskaren sedan få ut vibrationsenergierna i materialen och på så sätt förstå vilka 
kemiska bindningar som finns eller ändras under processerna. Metoden kallas Raman-
spektroskopi, där både teoretisk och experimentell Ramanspektroskopi används inom 
min forskning tillsammans med andra metoder för att få en bättre förståelse för material 
i sig, ljus–materia-interaktion, och för att förbättra verkningsgraden i nya generationer av 
solceller, processer för vattenrening och soldriven vattensönderdelning.
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Máté Erdèlyi
Organisk kemi

Anställdes 21 februari 2017 att från 1 augusti samma år vara professor i organisk kemi.
Máté Erdélyi är född 11 februari 1975 i Budapest, Ungern. Föräldrar: János Erdélyi och 

 Erzsébet Pataki.
M. Sc. Pharm. vid Semmelweisuniversitetet i Budapest, Ungern, 1999. Fil. dr vid  Uppsala 

universitet 2004.
Post doc-befattning vid University of California San Diego, USA, 2004–05, motsvaran-

de befattning vid Max-Planck-institutet för biofysikalisk kemi, Tyskland, 2005–06 samt 
2007–08. Forskarassistent 2008–11, universitetslektor 2011–13, docent 2013–16 och professor 
2017, allt vid Göteborgs universitet.

Svaga kemiska interaktioner är av oerhört stor betydelse för livets processer. Det är dessa 
interaktioner som bestämmer egenskaperna hos materian i och runt omkring oss, avgör 
om en substans blir vatten- eller fettlöslig och ansvarar också för att hålla ihop våra DNA-
strängar i en stabil dubbelspiral. Det är även tack vare dessa svaga kemiska interaktioner 
varje protein får en särskild struktur, vilket är nödvändigt för att de ska kunna utöva sin 
specifika funktion. Det är också dessa svaga kemiska interaktioner som bidrar till att läke-
medel kan utöva sin effekt i vår kropp genom att binda till sina målmolekyler.

Min forskning fokuserar på den svaga kemiska interaktionen halogenbindning. Denna 
typ av interaktion förutspås att omdana den framtida läkemedelsutvecklingen och öpp-
na ofantliga möjligheter i tillverkningen av nya material. Trots det är den fortfarande inte 
väl karakteriserad, mestadels på grund av avsaknad av tillräckligt känslig teknik för dess 
detektion. Halogener förekommer nämligen frekvent i läkemedelsmolekyler, trots att de-
ras betydelse för läkemedlens verkan inte är väl förstådd. Jag utvecklar nya metoder för 
att undersöka halogenbindning i diverse kemiska och biologiska processer, på ett mer på-
litligt sätt än vad som hittills har varit möjligt. Molekylär förståelse av denna interaktion 
möjliggör för oss att utveckla nya katalytiska reaktioner för en mer effektiv produktion av 
diverse material och läkemedel. Dessutom kommer halogenbindningar kunna användas 
för att öka läkemedlens selektivitet och affinitet, det vill säga för att minska biverkningar.
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Lars Svanberg (1805–78) och Arne Fredga (1902–92) kom som långvariga innehavare av lärostolen i organisk kemi att 
svara för bestående insatser. Svanberg bidrog i väsentlig mån till att höja det eftersatta kemiämnets status. Genom hans 
insatser uppfördes en ny ståtlig institutionsbyggnad under 1850-talet. Av Arne Fredgas definition av ämnet framgår den 
vida omfattning och  betydelse han villa skänka det: ”Den organiska kemien är den vetenskap i vilken livsforskningens 
och materieforskningens trådar knyts samman.” Fotografierna är tagna av Emma Schenson och Uppsala-Bild. De tillhör 
Uppsala universitetsbibliotek respektive Upplandsmuseet.
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Lärostolen i organisk kemi
Lars Svanberg  1853–74
Per T. Cleve  1874–1905
Oskar Widman  1905–17
Ludwig Ramberg  1918–39
Arne Fredga  1939–69
Göran Bergson  1969–85
Jan-Erling Bäckvall  1986–98
Pher G. Andersson  1999–2012
Máté Erdèlyi  2017–

Fotnot: Under frihetstiden, då studiet av naturvetenskaperna av ekonomiska skäl omhuldades av statsmak-
terna, inrättades en professur i kemi och mineralogi vid Uppsala universitet. Denna lärostol besattes första 
gången 1750 med Johan Gottschalk Wallerius, grundare av Laboratorium Chymicum vid Västra Ågatan. 
Wallerius efterträddes 1767 av den mångsidige Torbern Bergman, en av 1700-talets ledande vetenskaps-
män i Uppsala. Under Bergmans efterträdare Johan Afzelius, kallad ”Sten-Jan”, och Lars Peter Walmstedt 
försköts professurens inriktning mot mineralogi och geologi. I mitten av 1800-talet utbröts därför kemiämnet 
i ovanstående nyinrättade lärostol, ursprungligen benämnd teoretisk kemi och agrikulturkemi. Under Per T. 
Cleves professorstid användes beteckningen allmän och åkerbrukskemi. Från 1905 benämndes den endast 
kemi men innehavaren hade undervisningsskyldighet i organisk kemi. Benämningen organisk kemi tillkom 1969. 
Göran Bergson erhöll 1985 en personlig forskningsprofessur i organisk kemi, vilken han innehade fram till sin 
emeritering 1999.
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Jorijntje Henderiks
Marin mikropaleontologi

Anställdes 27 mars 2018 för att från 1 april samma år vara professor i marin mikropaleontologi.
Jorijntje Henderiks är född 13 december 1973 i Leiden, Nederländerna. Föräldrar: Elsje 

Schilstra-Henderiks och René Henderiks.
M. Sc. vid Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna 1996. Dr sc. nat. vid ETH  Zürich, 

Schweiz, 2001. Docent vid Stockholms universitet 2007. 
Marie Curie Post-Doctoral Research Fellow 2002–04 och VR forskarassistent 2004–08, 

båda vid Stockholms universitet. Kungliga Vetenskapsakademiens forskartjänst 2009–14. 
 Associate professor (adjungerad) 2010–14, gästforskare 2014–16, båda vid universitetet i Oslo, 
Norge. Universitetslektor vid Uppsala universitet 2014–18.

Växtplankton spelar en avgörande roll i de marina ekosystemen och den globala kolcy-
keln. Liksom träd och växter på land binder havslevande växtplankton stora mängder av 
växthusgasen koldioxid. Min forskning syftar till att bättre förstå samspelet mellan kli-
matförändringar och förekomsten av marina växtplankton över olika tidsskalor och såle-
des få bättre kunskap om förändringar i den globala kolcykeln. Det finns mycket att lära 
av nu levande alger, genom fältstudier och experiment i laboratoriet. Om vi vill förstå de 
långsiktiga effekterna av klimatförändringar behöver vi gå tillbaka i tiden och studera fos-
sila tidsserier. 

Jag fokuserar på kokkolitoforider, vilka är otroligt vackra, encelliga marina alger. De är 
en globalt betydande grupp av kalkbildande alger och deras mikrofossil (mycket små kalk-
plåtar) finns välbevarade i de kontinuerligt avsatta sedimenten på havsbottnen. Genom att 
studera borrkärnor från djuphavssediment kan jag läsa av jordens tidigare klimathistoria 
och förstå hur kokkolitoforider har förändrats och anpassats i ljuset av tidigare klimatför-
ändringar och utifrån det tolka nutida klimatförändringar på jorden.



Oleg Kochukhov.
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Oleg Kochukhov
Astronomi med inriktning mot stjärnornas magnetfält och aktivitet

Anställdes 12 september 2017 för att från 1 oktober samma år vara professor i astronomi med 
inriktning mot stjärnornas magnetfält och aktivitet.

Oleg Kochukhov är född 6 maj 1976 i Leningrad, Sovjetunionen, uppväxt i Jalta, Ukraina. 
Föräldrar: Tatiana Kochukhova och Pavel Kochukhov.

M. Sc. vid Tavrian National University, Simferopol, Ukraina, 1998. Fil. dr 2003, docent 
2007, båda vid Uppsala universitet.

Post doc-befattningar vid Wiens universitet, Österrike, 2003–04 och vid Nordiska Institu-
tet för Teoretisk Fysik, Danmark, 2004–05. Forskarassistent 2005–09, forskare 2010–11, uni-
versitetslektor 2011–17, allt vid Uppsala universitet.

Gift med universitetslektor Olga Kochukhova. Dotter: Aileen (f. 2010).

Som byggstenar av galaxer och planetariska värdar är stjärnorna centrala föremål för astro-
fysisk forskning. Naturen av stjärnors magnetfält och dess inverkan på själva stjärnorna och 
deras miljöer är ett av de centrala problemen inom modern stjärnfysik.

Syftet med min forskning är att utveckla förståelsen av stjärnor genom en detaljerad 
studie av ursprunget och utvecklingen av deras magnetfält. Jag använder avancerade po-
larisationsmätningsenheter vid stora teleskop för att upptäcka magnetfält och sedan till-
lämpar sofistikerade beräkningstekniker för att rekonstruera deras topologier. Med hjälp 
av denna metod får jag unika tredimensionella representationer av avlägsna stjärnors mag-
netfält och fläckar. Jag ställer sedan dessa kartor mot teoretiska modeller av magnetise-
rad plasma, och vidareutvecklar därmed teorin mot en fullständig beskrivning av stjärnor 
och deras miljöer.

Förutom att forma en ny hörnsten av stjärnfysik, ger den här forskningen oss en förstå-
else för hur solens magnetiska aktivitet utvecklas i tid och hur den påverkar jordklimatet 
och biosfären.



Fikret Mamedov.
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Fikret Mamedov
Molekylär biomimetik

Anställdes 27 mars 2018 att från 1 april samma år vara professor i molekylär biomimetik.
Fikret Mamedov är född 4 augusti 1966 i Obninsk, Ryssland. Föräldrar: Tofig Mamedov 

och Firangiz Ibrahimova.
Diplomerad i fysik 1990 vid Baku State University, Ph.D. (Candidate of Science) 1994. 

Dr. Sci. (habilitation) vid Nationella Vetenskapsakademien i Baku, Azerbajdzjan, 2010. 
 Docent vid Lunds universitet 2002.

Post doc-befattning och forskartjänst vid Lunds universitet 1995–2004. Forskare 2004–08, 
universitetslektor 2008–18, båda vid Uppsala universitet.

Gift med Rena Gadjieva. Barn: Tofig (f. 1997) och Djamila (f. 2001).

Fotosyntesen är en livsviktig biologisk process som sker i växter, alger och cyanobakterier, 
både på land och vatten. I denna process fångas solljus och omvandlas till kemisk energi. 
Enbart utifrån vatten och luftens koldioxid, bildar fotosyntesen mat, syre och energi som 
vi använder dagligen i våra liv.

Min forskning studerar främst hur elektroner och protoner utvinns ur vatten och 
överförs i fotosyntetiska membran, men även hur dessa ljusreaktioner regleras i en om-
växlande miljö. Jag använder ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med en kombination 
av spektroskopiska, biofysiska och biokemiska metoder. Målet är att genom en molekylär 
förståelse för dessa reaktioner kunna manipulera fotosyntesen så att den producerar för-
nybara bränslen.



Hugo Nguyen.
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Hugo Nguyen
Mikrosystemteknik

Anställdes 24 april 2018 att från 1 maj samma år vara professor i maskinteknik med inriktning 
mot produktutveckling.

Hugo Nguyen är född 9 april 1955 i Nghe An, Vietnam. Föräldrar: Nguyen Vinh Sach och 
Tran Thi Nga.

Civilingenjörsexamen vid Lunds universitet 1992. Fil. dr 2006, docent 2011, båda vid Upp-
sala universitet.

Forskare och universitetslektor vid Uppsala universitet 2007–18.
Gift med Loan Nguyen, ekonom. Barn: Daniel (f. 1994), Jonathan (f. 1996), Emma (f. 2001) 

och Kien (f. 2005).

Mikrosystem är mycket små saker, oftast mycket mindre än ett hårstrå, vilka styr lampor, 
mikrovågsugnar, kylskåp et cetera. Datorer och mobiltelefoner är bokstavligen fulla av 
dem. Mikrogassensorer, liksom stora gassensorer, behövs för övervakning av vår livsmiljö 
och industriprocesser. De kan också användas för att snabbt analysera utandningsluft och 
därmed ställa diagnos om eventuella sjukdomar. Litenhet, batterisnålhet, snabb mätning 
och hög känslighet är några egenskaper hos en gassensor som kan användas i bärbara gas-
mätare. För närvarande forskar jag mest på gassensorer som är mikroskopiska, men ändå 
innehåller några till många tusen nanotrådar av metalloxid. Olika metalloxider är känsliga 
mot olika gaser. Forskaren kan dessutom dopa nanotrådarna med andra element för att få 
högre känslighet mot en specifik gas.

Min plan för kommande år är att tillsammans med mina kolleger forska fram mikro-
gassensorer som kräver mycket lite energi från batterier. Ambitionen är att kunna bygga 
in dem i mobiltelefoner så att alla kan skicka mätvärden med koordinater till en dator, 
som i sin tur gör en karta över olika gaser på olika platser i världen. Avvikelser från en nor-
mal nivå kan betyda ett pågående läckage av en farlig gas eller en signal om ett förestående 
 vulkanutbrott. Tidiga åtgärder räddar liv och egendom, och – allra viktigast – vår livsmiljö.



Arnold Pears.



139

Arnold Pears
Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik

Anställdes 2017 att från 1 januari vara professor i datavetenskap med inriktning mot data-
vetenskapens didaktik 

Arnold Pears är född 4 januari 1964 i Melbourne, Australien. Föräldrar: Frank och  Marion 
Pears, född Mills. 

Studentexamen vid ERA School i Donvale, Melbourne, Australien 1982, B. Sc. (Hons). 1987, 
fil. dr 1994, båda vid La Trobe University, Australien. Docent vid Uppsala universitet 2011.

Excellent lärare vid Uppsala universitet 2013. 
Gift med Anna Sprinchorn. Barn: Fredrik (f. 2002) och Kristina (f. 2004). 

Datavetenskapens didaktik handlar om hur utbildning på alla nivåer från grundskolan till 
högskolan kan förstås och utvecklas för att bättre svara mot elevers, studenters, och sam-
hällets behov. I min forskning studerar jag de utmaningar som uppstår när lärare ska hjäl-
pa sina studenter att förstå olika begrepp och utveckla färdigheter inom datavetenskap. 
Forskningsresultaten bidrar till bättre undervisning och leder till mer systematiska mo-
deller för utveckling av datavetenskapliga färdigheter. Målet med forskningen är att bidra 
till ökad och fördjupad förståelse inom ämnet datavetenskap för att skapa inkluderande 
utbildningsmiljöer som ökar möjligheterna att studenter lyckas med sina studier.

En viktig faktor för framgångsrikt lärande är hur man som novis får stöd i att hitta sin 
plats och identifiera sig med datavetenskap. Studenter ska också ha stöd i att utveckla en 
vision av sin roll som ingenjör och datavetare. Genom att studera studenternas utveckling 
under deras utbildning har vi bidragit med många nya insikter i hur studenter och elev-
er utvecklar datavetenskapliga färdigheter. Mitt största bidrag är att genom både forsk-
ning, anordnande av konferenser och mina ledande roller inom Institute of Electrical and 
 Electronics Engineers (IEEE) och Association for Computing Machinery (ACM) kunnat 
ta fram och kommunicera nya undervisningsmetoder till kolleger nationellt och interna-
tionellt. Detta stödjer lärande av grundläggande programmering, datakommunikation och 
parallellprogrammering.



Cecilia Persson.
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Cecilia Persson
Tillämpad materialvetenskap med inriktning mot biomaterial

Anställdes 27 februari 2018 att från 1 mars samma år vara professor i tillämpad material-
vetenskap, med inriktning mot biomaterial.

Karin Cecilia Persson är född 24 december 1980 i Enånger. Föräldrar: Lars Persson och 
Karin Gustafson.

Europeisk M. Sc. i materialteknik vid Luleå tekniska universitet/EEIGM, Nancy, Frank-
rike/UPC, Barcelona, Spanien, 2004. Forskartjänst 2005–06 vid Istituto Ortopedico Rizzoli, 
Bologna, Italien. Ph. D. vid University of Leeds, Storbritannien, 2009.

Forskartjänst 2009–11, biträdande universitetslektor 2011–15, universitetslektor 2015–18, 
allt vid Uppsala universitet.

Barn: Johannes (f. 2012) och Amélie (f. 2013).
Tillhör Gästrike-Hälsinge nation.

När kroppsdelar slutar fungera på grund av sjukdom eller olycka finns biomaterial att ta till 
som ersättning. Valet av biomaterial är inte enkelt, och beroende på vad materialet exakt 
ska ersätta, till exempel en bit ben eller en knäled, ställs olika krav på dess kemiska och 
mekaniska egenskaper. Materialet behöver vara biokompatibelt, det vill säga ha förmå-
gan att utföra en specifik uppgift med ett ändamålsenligt svar från kroppen. Denna, kan 
 tyckas, vaga definition, återspeglar dock vikten av att sätta materialet i sitt sammanhang 
för att kunna utvärdera dess funktion, det vill säga biomaterial måste utvärderas med av-
seende på funktion i sitt system så långt som möjligt. Jag lägger stor vikt vid detta i mitt 
vetenskapliga arbete. 

Jag har i min forskning utvecklat och utvärderat flera injicerbara benersättningsme-
del, vissa anpassade för patienter där ålder och sjukdomsbild gör att det finns möjlighet för 
kroppens egna ben att regenereras i takt med att biomaterialet bryts ner, och vissa anpas-
sade för patienter där den möjligheten inte finns och en permanent lösning krävs. Med nya 
tekniker kommer dock nya möjligheter och en stor del av min nuvarande och framtida 
forskning ligger inom utveckling av nya biomaterial för additiv tillverkning, det vill säga 
3D-printning, där den nya tillverkningsmetoden inte bara är särskilt lämplig för patient-
anpassade implantatgeometrier, utan också resulterar i helt nya material med nya egen-
skaper, som behöver utvärderas i sina system.



Fredrik Söderbom.
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Fredrik Söderbom
Biologi, särskilt mikrobiologi

Anställdes 22 maj 2018 att från 1 juni samma år vara professor i biologi, särskilt mikrobiologi.
Fredrik Söderbom är född 17 april 1964 i Trollhättan. Föräldrar: Ulla och Rolf Söderbom.
Gymnasieexamen vid Holavedsskolan i Tranås 1983. Fil. kand. 1988, fil. dr 1997, båda 

vid Uppsala universitet. Docent vid SLU 2004.
Post doc-befattning vid University of California at San Diego (UCSD), USA, 1997–2000. 

Forskarassistent 2000–05, forskare 2005–12, båda vid SLU. Universitetslektor 2012–18 vid 
Uppsala universitet.

Gift med docent Andrea Hinas. Barn: Nils (f. 2010) och Alfred (f. 2013).

Alla celler i en flercellig organism har samma uppsättning gener. Dessa gener översätts till 
budbärar-RNA som i sin tur avläses till proteiner. Det är främst proteinerna som bygger 
upp cellerna och utför de kemiska reaktioner som behövs för att cellerna och därmed or-
ganismen skall kunna fungera och föröka sig. Men om alla celler innehåller samma gener, 
hur kan flercelliga organismer med olika typer av celler existera? Det beror på genregle-
ring, det vill säga att geners uttryck regleras så att de producerar rätt mängd protein be-
roende på celltyp.

Min forskning syftar till att förstå hur gener regleras med så kallade små icke- kodande 
RNA – RNA-molekyler som inte översätts till proteiner utan har en egen funktion. Dessa 
har främst studerats i flercelliga organismer där de kontrollerar de flesta biologiska pro-
cesser. Mutationer som ger upphov till att fel mängd små RNAn bildas kan ge upphov till 
sjukdomar. Förutom hur små RNA-molekyler verkar på molekylär nivå försöker jag även 
förstå deras roll i evolutionen av flercelliga organismer. För dessa studier använder jag 
främst sociala amöbor som modellorganismer. Målet är att identifiera, funktionellt ana-
lysera samt förstå hur små icke-kodande RNAn utvecklats och hur de drivit evolutionen 
från encelliga organismer till flercelliga individer.



Irene Söderhäll.
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Irene Söderhäll
Biologi, särskilt jämförande immunologi och hematologi

Anställdes 21 juni 2017 att från 1 juli samma år vara professor i biologi, särskilt jämförande 
immunologi och hematologi.

Irene Söderhäll är född 12 maj 1956 i Stockholm. Föräldrar: Bengt Carlberg och Barbro 
Carlberg, född Landberg.

Gymnasieexamen vid Nya Elementars gymnasium i Stockholm 1975. Agronom vid SLU 
1981. Fil. dr 1987, docent 2005, båda vid Uppsala universitet.

Forskarassistent vid Uppsala universitet 1988–96. Högskoleadjunkt 1987, konsulent 1996–
99, båda vid SLU. Forskare 1999–2013, universitetslektor 2013–17, båda vid Uppsala univer-
sitet.

Gift med professor Kenneth Söderhäll. Barn: Martin (f. 1988), Thomas (f. 1990) och 
 Johanna (f. 1994).

Av alla djurarter som finns på jorden tillhör de allra flesta, mer än åttio procent, grup-
pen leddjur. Där återfinns till exempel insekter, kräftdjur, spindlar, och tusenfotingar. 
Att denna djurgrupp har varit så framgångsrik har många orsaker. Min forskning fokuse-
rar på att förstå hur leddjuren, främst kräftdjur och insekter försvarar sig mot sjukdomar. 
De här djuren saknar det avancerade immunförsvar som vi människor har med antikrop-
par och ett immunologiskt minne. Det betyder att djuren inte kan vaccineras. Ändå har 
de ett mycket effektivt immunförsvar och kan överleva i miljöer där de mer eller mindre 
simmar omkring i en soppa av mikroorganismer. Hur klarar de detta? Först och främst är 
deras hårda skal svårt att tränga igenom för en angripande patogen. Om det trots allt går 
hål i skalet så har djuren speciellt anpassade blodkroppar som snabbt hjälper till att laga 
skadan, och sedan släpper ut proteiner i blodomloppet som mycket effektivt hindrar pa-
togenernas vidare spridning. Djurens blodkroppar har alltså en central roll för deras över-
levnad och det är de komplexa processer som reglerar bildningen av dessa blodkroppar 
från stamceller som jag kartlägger i min forskning och jämför med liknande processer hos 
andra djur och människa.



Rafael Waters.
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Rafael Waters
Elektricitetslära med inriktning mot förnybar elenergiomvandling

Anställdes 24 oktober 2017 att från 1 november samma år vara professor i elektricitetslära med 
inriktning mot förnybar elenergiomvandling.

Rafael Waters är född 30 oktober 1978 St. Paul, USA. Föräldrar: Maud Waters, född 
 Eriksson, och Joseph Waters.

Gymnasieutbildning vid S:t Mikaelskolan i Mora, Grant Highschool i Portland,  Oregon, 
USA, och Mora folkhögskola 1998. Civilingenjörsexamen 2005, fil dr 2008, docent 2011, allt 
vid Uppsala universitet.

Forskare 2008–10, biträdande universitetslektor 2010–12, universitetslektor 2012–17, allt 
vid Uppsala universitet.

Barn: Leonard (f. 2017).
Tillhör Västgöta nation.

Forskning på vågkraft handlar om att utvinna energi från havets vågor och omvandla den 
till elektricitet. Vågkraften är en av de förnybara energikällor som kan bidra till utfasning-
en av fossila bränslen, och har fördelar av att vara lätt att prognostisera och variera mindre 
över tid jämfört med sol och vind.

Min forskning bygger till stor del på storskaliga experiment i havet nära Lysekil på 
svenska västkusten. Där har vi byggt och sjösatt ett dussin vågkraftverk och studerat vå-
gornas krafter och absorptionen av energi men även hur kraftverken och de fem meter 
höga  bojarna skall utformas och sjösättas för att klara av den tuffa och salta miljön. Målet 
har varit en förnybar energiteknik som producerar elektricitet av hög kvalitet och som har 
potential att vara ekonomiskt konkurrenskraftig.

Min forskning består även i studier av vågkraft som naturresurs, av hur den varierar 
över tiden och hur dess naturliga variationer kan jämföras med och komplettera andra 
förnybara energikällor som sol, vind och tidvatten. Målsättningen är att utreda om och 
hur ett hundraprocentigt förnybart energisystem med stabil energitillförsel kan uppnås.
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In memoriam
Thorsten Andersson, född 23 februari 1929, död 22 april 2018, professor i nordiska språk, 

särskilt ortnamnsforskning 1971–94.
Einar Bohm, född 1 februari 1917, död 10 april 2018, professor i neurokirurgi 1962–81.
Carl-Olof Jacobson, född 24 april 1929, död 4 juni 2018, professor i morfologisk zoologi 

1970–94, dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 1977–89.
Torkel Jansson, född 7 mars 1947, död 27 augusti 2018, professor i historia 1989–2012.
Rune Liminga, född 30 november 1932, död 14 september 2018, biträdande professor i 

oorganisk kemi 1971–89, professor i samma ämne 1989–97.
Carl-Eric Lindholm, född 19 februari 1931, död 24 januari 2018, professor i laryngologi 

och bronchologi 1991–93.
Alvar Nelson, född 14 april 1919, död 18 januari 2018, professor i straffrätt 1965–85.
Lars Rask, född 14 december 1946, död 13 april 2018, professor i medicinsk biokemi 

1996–2013, vicerektor 1997–99.
Bror Strandberg, född 8 september 1930, död 17 mars 2018, professor i molekylärbiologi 

vid NFR 1972–80, professor i samma ämne 1980–95.
Jan Trost, född 19 november 1935, död 27 februari 2018, professor i sociologi 2000.
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Uppsala universitet utdelar årligen ett innovationspris, benämnt Hjärnäpplet, till  forskare 
eller forskarstuderande, vilken svarat för framstående överföring av kunskap från aka-
demin till företag eller annan extern organisation, och vilken resulterat i en innovation. 
Denna innovation kan ha uppstått inom såväl nytt som redan existerande företag eller 
organisation.

Hjärnäpplet skall vartannat år i första hand tilldelas en person verksam inom veten-
skapsområdet teknik och naturvetenskap och vartannat år i första hand belöna en person, 
verksam inom övriga verksamhetsområden. Om lämplig kandidat ej bedöms finnas inom 
angivet vetenskapsområde får annan värdig pristagare utses. Om enskild individ inte en-
sam kan anses vara upphovsman till en innovation kan densamma likafullt belönas om 
antalet upphovsmän är högst tre. Priset består av diplom, statyett och 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 för VINNOVA 
( eller av denne utsedd representant) samt en universitetsextern representant, vilken ut-
ses av UU Innovation. Prisets ursprunglige initiativtagare, tillika designern av statyetten, 
docent Rickard Karmhag, skall vara associerad till kommittén och ha närvaro- och ytt-
randerätt.

Hjärnäpplet – Uppsala universitets 
innovationspris
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Hjärnäpplet har 2018 tilldelats Håkan 
Engqvist, professor i tillämpad material-
vetenskap. Motiveringen lyder:

Håkan Enqvist har genom gediget forskningsarbete, stark samverkan och nyetablerade företag 
tillgängliggjort innovativa keramiska material inom nya tillämpningsområden. Företagseta-
bleringarna inkluderar Emplicure, Psilox och inte minst Ossdsign, vars produkter redan har 
visat sig kunna öka livskvaliteten dramatiskt för behandlade patienter. Under sin karriär har 
Engqvist verkat i både industriella och akademiska miljöer, alltid med stort intresse för inno-
vationer. Hans arbete med keramiska material och deras tillämpning inom life science har 
lett till flera externa samarbeten mellan akademiska grupper, kliniker och företagsbildningar. 
Här kan särskilt nämnas Ossdsign, där amerikanska läkemedelverket (FDA) 2017 godkände 
användandet av teknologin för implantat vid skallrekonstruktioner.

Håkan Engqvist har därtill utvecklat ytterligare företag kring de keramiska materialen 
samtidigt som han bedriver aktiv forskning och leder forskargrupper. Vidare skall nämnas 
hans engagemang kring centrumbildningar, nya mångvetenskapliga satsningar och initiativ 
vid universitetet. Priskommittén finner därför att han på ett utmärkt sätt har visat hur inno-
vationer kan utvecklas – inom eller kopplat till Uppsala universitet – och att han är en god 
 förebild för hur sådant arbete kan bedrivas.
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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

2016 Maria Strømme

2017 Hans Lennernäs

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 Ångström-
laboratoriet. Sedan 2013 är Hjärnäpplet hela universitetets innovationspris.
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Sedan 1986 utdelar Uppsala universitet Pedagogiska priset i syfte att belöna framstående 
lärargärningar inom i första hand grundutbildningen. Ett pris delas ut inom teologi, huma-
niora och utbildningsvetenskap, ett inom juridik och samhällsvetenskap, ett inom medicin 
och farmaci, ett inom matematik, naturvetenskap och teknik. Därtill kommer ett femte 
pris, vilket inte är knutet till något speciellt område och som 2018 utdelas på temat ”lärar-
insatser och pedagogisk utveckling inom forskarutbildning”.

Pedagogiska priset
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Universitetslektor Johan Eriksson vid Konstvetenskapliga institutionen har tilldelats priset 
inom området teologi, humaniora och utbildningsvetenskap. Motiveringen lyder:

Johan Eriksson har breda ämnesinsikter och god pedagogisk förmåga. Studenter vittnar om 
hur hans kunskaper och engagemang inspirerar dem. Hans insatser inom distansundervis-
ning förtjänar särskilt omnämnande. Med passion för lärande aktiverar han studenter och får 
dem att fullfölja studierna i en utsträckning man sällan ser på distanskurser. Erikssons insat-
ser gällande nätbaserad uppsatshandledning är också berömvärda. 
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Universitetslektor Ylva Ekström vid Institutionen för informatik och media har tilldelats 
priset inom området juridik och samhällsvetenskap. Motiveringen lyder:

Ylva Ekström arbetar kollegialt med att stötta lärare och är en brobyggare mellan individer, 
ämnen och institutioner. I egenskap av pedagogisk studierektor har hon förmågan att förank-
ra och genomföra idéer. I sin pedagogiska praktik är hon genomtänkt och tydlig, vilket under-
lättar aktiv studentmedverkan. Detta tar sig i uttryck i såväl nya metoder som forskning om 
pedagogiska frågor. 
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Universitetslektor Jörgen Bengtsson vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 
tilldelats priset inom området medicin och farmaci. Motiveringen lyder:

Jörgen Bengtsson utvecklar ständigt sin undervisning. Han provar gärna nya pedagogiska 
metoder, såsom ”flipped classroom”, för att aktivera studenterna och utnyttja lärartiden mer 
effektivt. Bengtsson deltar i pedagogiska konferenser för att sprida erfarenheter och inspirera 
kolleger. Inom pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci stimulerar 
han samarbete och skapar kontaktytor genom workshops kring ämnesdidaktiska frågor. 
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Professor Björn Victor vid Institutionen för informationsteknologi har tilldelats priset inom 
området matematik, naturvetenskap och teknik. Motiveringen lyder:

Björn Victor är en engagerad och diskussionsglad lärare som inspirerar kolleger och skapar 
kontaktytor bland studenter och lärare. Med gedigen pedagogisk erfarenhet och lyhördhet ut-
vecklar han kurser med studentcentrerat lärande. I egenskap av pedagogisk ledare har han 
förnyat undervisningen och bidragit med stöd och råd i allt från utveckling av nya utbildnings-
program till pedagogisk utbildning av kolleger. 
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Universitetslektor Orsi Husz vid Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats det fria 
priset, vilket detta år utdelas på temat ”lärarinsatser och pedagogisk utveckling inom fors-
karutbildning”. Motiveringen lyder:

Orsi Husz har utvecklat utbildningens struktur och innehåll för doktorander i ekonomisk his-
toria. Hon skapar samarbeten och en forskarutbildningsmiljö som medverkar till att integrera 
doktorander i den bredare Uppsalamiljön. Hon stärker doktoranders internationella erfaren-
heter och kontaktnät och har även verkat för den nationella forskarskolan i ämnet. Vidare har 
hon stimulerat doktorander att tillägna sig och utveckla pedagogiska färdigheter. 
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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

2016 David Black-Schaffer 
 Per Engström
 Per Holmfeldt
 Johan Larsson
 Sina Tezel

2017 Jenny Beckman
 Magnus Hellqvist
 Malin Löfstedt
 Susanne S:t Clair Renard
 Martin Wohlin
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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 tidigare 
innehavare av aktuell professur.

Per Ström och Carl Frängsmyr
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