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Fler och fler forskare  
ser att datahanterings-

planer hjälper dem att  
planera forskningsprojekten 
och hålla ordning och reda.
Sverker Holmgren projektledare för det universitetsgemensamma  
projektet FAIRdriktning, SID 4

Avvecklingen av 
The Svedberg-

labbet SID 7 

Nätverk för kvin-
nors karriär SID 9 

Hårda julklapps-
tips SID 15

Forskningsstöd 
med precision

ÅNGSTRÖMVERKSTADEN. 
Här pågår svetsning vid 

Sveriges största universi-
tetsbaserade mekaniska 

verkstad där precision och 
noggrannhet är i fokus. 

SID 10
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Forskarna ska bara  
behöva vända sig till  

en plats för frågor kring 
forskningsdata.
JOHAN DIXELIUS, SID 4

Pierre Fredriksson, verkstads-
ingenjör på Ångströmlaborato-
riet, arbetar med en spegelhål-
lare till en spektrometer som 
ska användas vid forsknings-
anläggningen European XFEL 
i Schenefeld, Tyskland.

Fritjof Fagerlund, 
institutionen för 
geovetenskaper, 
springer till och från 
jobbet varje dag.

Karin Brocki är 
initiativtagare 
till "The Female 
Research Network" 
på institutionen för 
psykologi.
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LEDARE UNIVERSITETSLEDNINGEN 

UPPSALA UNIVERSITET ÄR ETT fullskaligt universitet 
med internationellt ledande forskning inom en lång 
rad discipliner. Med inomvetenskaplig excellens drar 
vi till oss forskningsanslag, priser och utmärkelser, in-
tresse från omvärlden. Den disciplinära spetsforsk-
ningen utgör samtidigt en guldgruva för utveckling 
av nya gränsöverskridande utbildningar och forsk-
ningsprojekt. För att lösa dagens samhällsutmaning-
ar behövs kunskap från flera discipliner. Och våra 
studenter behöver förbereda sig för morgondagens 
komplexa utmaningar. Här har det breda universite-
tet en styrka och en enorm potential. 

DET ÄR DÄRFÖR GLÄDJANDE att se alla initiativ som ve-
tenskapsområdena tar tillsammans, och det är vår 
ambition att stödja denna utveckling.  Vi vet att 
det inte är okomplicerat 
med samarbeten över grän-
ser. Men samarbetsklimatet 
är gott och det ger resultat. 
Många spännande miljöer 
växer nu fram inom universi-
tetet. Mångvetenskaplig hu-
maniora och samhällsvetenskap spirar inom CIRCUS, 
medicin möter teknik i Medtech Science and Inno-
vation, ett samarbete där också Akademiska sjukhu-
set deltar. Uppsala University Sustainability Initiati-
ve, UUSI, skapar styrkor genom bredd i forskning om 
hållbar utveckling, och inom Antibiotikacentrum ar-
betar doktorander från alla vetenskapsområden. 

OCH FLER PROJEKT ÄR under utveckling, både inom 
forskning och utbildning. Bland annat arbetas det just 
nu intensivt med ansökan för ett European Universi-
ty tillsammans med åtta partneruniversitet. Det över-
gripande temat är hållbara städer och inom detta fält 
finns ett antal relevanta, spännande ämnesövergri-
pande förslag som diskuteras. 

Inomvetenskaplig spets och mångvetenskap kan 
stärka varandra – det är ofta i gränsytorna som det 
verkligt nya sker. Så låt oss tillsammans överbrygga 
hindren och dra nytta av det breda universitetets fulla 
potential! 

Eva Åkesson, rektor
Anders Malmberg, prorektor
Caroline Sjöberg, universitetsdirektör

MÅNG
VETENSKAP  
VÄLKOMNAS

”Det är ofta i 
gränsytorna 
som det verk-
ligt nya sker.”
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Universitetskollegiet 
komplett
n Nu är de 65 ledamöterna till uni-
versitetskollegiet utsedda. Kollegiet 
utgör hörandeförsamling vid pro-
cessen att ta fram förslag på rektor 
och utse prorektor. 36 av ledamö-
terna har utsetts genom val inom ve-
tenskapsområdena, 18 av studenter-
na och 11 genom nominering bland 
övriga anställda. Personalorganisa-
tionerna har möjlighet att utse fyra 
personer med närvaro- och yttran-
derätt i universitetskollegiet.

I KORTHET

Solceller kommer att sättas upp 
på flera tak på universitetets cam-
pus för att producera förnybar el. 
Satsningen sker inom ramen för 
det samarbetsavtal som Akade-
miska Hus och Uppsala universitet 
ingick tidigare i år.

Avtalet mellan Uppsala universitet och 
Akademiska Hus innebär kortfattat att 

Klimatåtgärder

n Rektor har avsatt två miljoner 
kronor för klimatåtgärder inom 
universitetet. Mer information om 
hur medlen kan sökas kommer när 
detaljerna är klara. Universitetets 
miljöplan ska också revideras mot 
bakgrund av en utredning som visar 
att miljömålen i nuvarande miljöplan 
inte är tillräckliga för att uppfylla 
gällande nationella och internatio-
nella klimatmål.

– Uppsala universitet har forsk-
ning och utbildning som bidrar 
starkt till en hållbar utveckling i 
Sverige och världen, det är så vi gör 
allra mest nytta. Men självklart ska 
vi även jobba med våra egna klimat-
avtryck och då ska miljöplanen sti-
mulera det arbetet, säger rektor Eva 
Åkesson.

I skrivande stund har rektor pre-
cis beslutat om direktiv för revide-
ringen av miljöplanen. Beslut om ny 
miljöplan beräknas ske innan som-
maren 2020.
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Nu görs en större satsning för 
att täcka flera av universitetets 
byggnader med solceller.

53% 
av studenterna i Sverige väljer att 

studera i sin hemregion. Tre år 
efter examen bor 61 procent kvar 
i samma region som de valde att 
studera i. Det visar den statistiska 
analysen ”Studenternas rörlighet 
inom Sverige” från Universitets-

kanslersämbetet.

Campustak  
får solcells-
anläggningar

parterna tillsammans ska ta fram kon-
kreta projekt som utvecklar universi-
tetets fysiska miljö samtidigt som fo-
kus också läggs på att göra campus än 
mer hållbart. 

DE SOLCELLSANLÄGGNINGAR SOM NU sätts 
upp kommer installeras på taken till uni-
versitetets lokaler i Blåsenhus, Ekono-
mikum och hus 16 i Engelska parken, 

samt även Campus 1477. Anläggning-
arna kommer att generera cirka 420 000 
kWh och möjliggöra att lokalerna i de 
fyra byggnaderna till viss del kan försör-
jas av miljövänlig solel. 

– Solcellerna är ett första steg i den 
gemensamma och viktiga hållbarhets-
satsning som universitetet och Aka-
demiska Hus gör tillsammans. Andra 
åtgärder på gång fokuserar på hållbar 
mobilitet och utveckling av de gröna 
miljöer som omger våra byggnader, sä-
ger rektor Eva Åkesson.

ARBETET MED ATT INSTALLERA solceller-
na sträcker sig från november 2019 till 
oktober 2020, med olika startdatum för 
respektive byggnad. Samtliga anlägg-
ningar planeras vara driftsatta senast i 
slutet av 2020.
Anneli Waara

Sidendiplom 
n 1857 överräcktes det här diplomet av 
siden till Thore Fries. Det här är ett av två 
sidendiplom som finns bevarat vid uni-
versitet. Formellt är det ett magisterdi-
plom men det är jämförbart med dagens 
doktorsdiplom. Doktorsdiplomen görs 
idag i papper av särskild kvalitet.

Ordet diplom kommer från grekiskan 
och betydde ursprungligen "något dub-
belt sammanvikt". Ett intressant faktum 
är doktorsdiplomen från Uppsala univer-
sitet idag är de enda dubbelvikta dok-
torsdiplomen i Sverige.

Thore Fries blev professor Borgströmi-
anus i botanik och praktisk ekonomi. 1893 
valdes han till rektor för Uppsala universi-
tet, samma år som Alfred Nobel blev he-
dersdoktor vid universitetet.

Fries forskade bland annat på lavar och 
fröväxter och han deltog i expeditioner 
till Spetsbergen och Grönland och reste 
mycket i Europa och Sverige. Under re-
sorna samlade han växter som nu är en 
värdefull del av universitetets botaniska 
samlingar.
Anders Berndt

Nytt Open Access-avtal 
med Elsevier
n Forskare och studenter vid Uppsa-
la universitet kan återigen kan läsa 
drygt 2 000 vetenskapliga tidskrif-
ter från Elsevier. Från årsskiftet kan 
forskarna även publicera Open Ac-
cess utan extra kostnad i förlagets 
tidskrifter.



UNIVERSEN 4— 20194

AKTUELLT

Vad är FAIR?
FAIR är ett nyckelbegrepp 
inom hantering av forsknings-
data och är idag den centrala 
principen för hantering av 
forskningsdata. 

 
FAIR är en engelsk förkortning för 
sökbara, tillgängliga, interoperabla 
och återanvändningsbara.

Begreppet FAIR lanserades i 
Nederländerna 2014 vid en forsk-
ningsworkshop och resulterade i 
15 FAIR-principer som publice-
rades 2016. Principerna utgör en 
vägledning för att öka möjligheten 
att återanvända forskningsdata. 

– FAIR innebär att forskare 
ska kunna förstå och återanvända 
forskningsdata från andra forskares 
projekt, säger Sverker Holmgren, 
professor vid institutionen för in-
formationsteknologi och projekt-
ledare för det universitetsgemen-
samma projektet FAIRdriktning.

I FAIR-PRINCIPERNA INGÅR att data 
ska vara återanvändningsbara både 
för människor och maskiner.

– Det innebär att inte bara 
forskningsdata utan även me-
tadata ska vara tolkningsbar av 
maskiner, till exempel datahante-
ringsplanen, säger Niclas Jareborg, 
datamanager på Nationell bio-
informatik infrastruktur Sverige 
(NBIS) med Uppsala universitet 
som värd.

Tillgängliga ska här tolkas som 
att data ska vara så tillgängliga 
som möjligt, givet krav på skydd 
av personuppgifter och andra 
liknande restriktioner.

Forskningsdata kan vara av 
många olika typer och format, 
till exempel mätningar och 
experiment, observationer från 
fältarbete, enkätsvar, intervjuer, 
filmer, bilder och texter.

– Data ska i det här samman-
hanget förstås som alla uppgifter 
som har betydelse för resultaten i 
ett forskningsprojekt. Formen eller 
hur data lagras spelar ingen roll, 
kraven på datahanteringsplaner 
omfattar all data i forsknings-
projekten oavsett vad det är 
eller hur det lagras, säger Johan 
Dixelius, forskningsrådgivare på 
avdelningen för forskarstöd vid 
universitetsförvaltningen. 

Men för att kunna tillgängliggö-
ras effektivt och följa FAIR-princi-
perna behöver forskningsdata vara 
i digital form.
Anders Berndt

Vetenskapsrådets rapport  
“Kriterier för om FAIR  
forskningsdata”: www.vr.se

Artikeln "The FAIR Guiding  
Principles for scientific data  
management and stewardship"  
i tidsskriften Scientific Data  
15 mars 2016:  
www.nature.com
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Fokus på  
forskningsdata 
Digitala data blir viktigare och 
viktigare inom forskningen. För att 
hjälpa forskarna har universitetet 
därför startat projektet FAIRdrikt-
ning med syfte att få igång ett 
datakontor som kan hjälpa till med 
frågor kring hantering av forsk-
ningsdata, bland annat datahante-
ringsplaner.

 
FAIRdriktning startades våren 2019 
för att bygga upp en stödstruktur vid 
universitetet för att bland annat hjälpa 
forskarna hantera kraven på datahante-
ringsplaner från fler och fler finansiärer. 
FAIR är en central princip för hantering 
av forskningsdata. 

– Ur ett internationellt perspektiv 
är vi ganska sent ute med de här frå-
gorna vid Uppsala universitet, många 
andra lärosäten är bättre förberedda i 
det här läget, säger Sverker Holmgren 
professor vid institutionen för infor-
mationsteknologi och projektledare för 
det universitetsgemensamma projektet 
FAIRdriktning.

GENOM PROJEKTET SAMLAS RELEVANT in-
formation om hantering av forsknings-
data i medarbetarportalen så att fors-
karna lättare ska kunna få en överblick. 
Projektet ska också ta fram förslag på 
ett datakontor som ska vara forskarnas 

ingång för stöd.
– Forskarna ska bara behöva vända sig 

till en plats för frågor och behov kring 
forskningsdata, säger Johan Dixelius, 
forskningsrådgivare på avdelningen 
för forskarstöd vid universitetsförvalt-
ningen.

DET FINNS REDAN IDAG ett embryo till da-
takontor vid universitetet. Det är inte en 
egen avdelning vid universitetsförvalt-
ningen utan samlar kompetenser från an-
dra avdelningar när det behövs, till ex-
empel inom juridik, säkerhet, etik, IT/
lagring, arkiv och bibliotek.

– Som det ser ut nu är det rimligt att 
tro att datakontoret i framtiden blir nå-
gon form av universitetsövergripande 
organisation där kompetenserna sam-
las vid behov men inte utgör en egen av-
delning. Troligen kommer den också att 
kompletteras med forskningsnära stöd, 
det är en modell som andra lärosäten 
har valt, säger Johan Dixelius. 

PROJEKTET RÄKNAR MED ATT snart presen-
tera ett förslag till långsiktig lösning för 
ett datakontor och efter beslut om in-
förande kunna etablera det långsiktiga 
datakontoret under nästa år.

– Men vi har redan en fungerande 
operativ verksamhet som man gärna 
får ta kontakt med för att få hjälp, kon-
staterar Sverker Holmgren.

Eftersom fler och fler finansiärer stäl-
ler krav på datahanteringsplan redan nu 
arbetar projektet parallellt med att ta 
fram stöd för arbetet med forsknings-
hanteringsplaner. För att underlätta för 
forskarna har Uppsala universitet ett 
abonnemang på DMP Online, ett verk-
tyg för att hantera datahanteringsplaner.

– Datahanteringsplanen ska vara ett 
levande dokument som kontinuerligt 
uppdateras och verktyget hanterar ver-
sioner och behov att dela planen med till 
exempel prefekten, säger Johan Dixelius.

SVERKER HOLMGREN BETONAR ATT även 
om datahanteringsplanen kan kännas 
som ytterligare en administrativ pålaga 
är den också ett stöd under forsknings-
planeringen och själva forskningen.

– Fler och fler forskare ser att data-
hanteringsplaner hjälper dem att pla-
nera forskningsprojekten och hålla ord-
ning och reda, säger Sverker Holmgren. 
Anders Berndt

Några av de personer 
som idag utgör 
embryo till ett data-
kontor som hjälper 
forskarna med frågor 
kring forskningsdata. 
Från vänster Hans 
Liss, Marcus Lund-
berg, Christer Lagvik,  
Johan Dixelius,  
Håkan Drufva och 
Tom Sjöström.

”Vi har redan en funge-
rande operativ verksam-
het som man gärna får 
ta kontakt med för att  
få hjälp.” 
Sverker Holmgren
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Vad är en datahanteringsplan?
En datahanteringsplan innehåller svar på 
frågor om hanteringen av forskningsdata. 

I Vetenskapsrådets förslag till mall ingår till exem-
pel frågan: "Hur kommer materialet att dokumen-
teras och beskrivas med tillhörande metadata om 
struktur, standarder och format för beskrivningar 
av innehållet, insamlingsmetod m.m.?"  Genom att 
göra en bedömning av behov av lagringsvolym och 
beräkningsbehov får forskaren ett budgetunderlag 
för att i en ansökan också kunna söka pengar för da-
tahantering.

Data ska i det här sammanhanget förstås som 
alla uppgifter som har betydelse för resultaten i ett 
forskningsprojekt. Formen eller hur data lagras spe-
lar ingen roll, kraven på datahanteringsplaner om-
fattar all data i forskningsprojekten oavsett vad det 
är eller hur det lagras. 

Tanken är att datahanteringsplanen ska underlätta 
för forskarna att följa FAIR-principerna.

 
Vad är FAIR?
Det är ett nyckelbegrepp inom hantering 
av forskningsdata och är idag den centrala 

principen för hantering av forskningsdata. FAIR är 
en engelsk förkortning för sökbara, tillgängliga in-
teroperabla och återanvändningsbara. 

 
När ska planen göras?
Det är en god vana att starta med datahan-
teringsplanen parallellt med att ett forsk-

ningsprojekt planeras. Finansiärernas krav på när 
och hur planen ska vara upprättad skiftar men pla-
nen kan också fungera som ett stöd i planeringen av 
forskningsprojektet.

Tänk också på att datahanteringsplanen ska vara 
ett levande dokument, vartefter planeringen och 
forskningsprojektet rullar på kommer det uppstå 
behov att uppdatera planen.

 
Vem gör planen?
Datahanteringsplanen görs av forskarna som 
söker medel med stöd från det datakontor 

som är på väg att byggas upp inom universitetet.
 

Vilket stöd finns?
INFORMATION I MEDARBETARPORTALEN
När du ska göra en datahanteringsplan börjar 

du lämpligen i medarbetarportalen under "Forska". 
Där finns uppdaterad information, stöd och kon-
taktuppgifter samlat. 

DATAKONTOR
Genom datakontoret får du hjälp med dina frågor 
som du behöver i just ditt fall. Det kan till exem-
pel vara inom juridik, säkerhet, etik, IT/lagring, ar-
kiv eller publicering. Kontakta datakontoret på da-
taoffice@uu.se.

MALLAR
Det finns både mallar och verktyg för att göra data-
hanteringsplaner. Uppsala universitet har ett abon-
nemang på DMP Online, ett verktyg för att hantera 
datahanteringsplaner. I DMP Online kan man utgå 
från en europeisk mall, det finns också en mall som 
bygger på ett förslag från Vetenskapsrådet. Alla kan 
logga in i DMP Online med de vanliga inloggnings-
uppgifterna från Uppsala universitet.

 
En del finansiärer tillhandahåller också egna mal-
lar och för projekt kopplade till SciLifeLab finns 
ett eget verktyg.

 
Hur lång tid tar det att skriva en plan?
Det beror förstås på en rad faktorer men det 
är bra att vara ute i god tid för att kunna få 

hjälp och råd av bland annat datakontoret. Datakon-
toret skriver i sina rekommendationer att det kan ta 
några veckor att upprätta en bra datahanteringsplan.
Anders Berndt

Forskningsnära 
stöd inom livs-
vetenskaper
Sedan några år tillbaka har 
Nationell bioinformatik infra-
struktur Sverige (NBIS) byggt 
upp kunskap och infrastruktur 
för att hjälpa forskare inom 
livsvetenskaper med frågor 
kring datahantering.

 
– Målet är att möjliggöra för 
forskare inom livsvetenskaper att 
tillgängliggöra sina forskningsdata 
för andra forskare, säger Bengt Pers-
son, föreståndare för NBIS , som har 
Uppsala universitet som värd.

GENOM ATT TILLGÄNGLIGGÖRA forsk-
ningsdata kan forskarna både kom-
plettera sin forskning och göra me-
tastudier.

– Inom till exempel cancer- och 
diabetesforskning finns mycket data 
och det går att göra studier för att 
se samband mellan sjukdomar och 
genetik genom att utnyttja många 
forskares data. Det går också att 
hitta användbara kontrollgrupper 
från ett annat forskningsprojekt, 
säger Bengt Persson.

Dessutom går det att lägga ihop 
data från olika studier för att få 
ett större statistiskt underlag. Men 
traditionellt har forskarna inte alltid 
delat data med andra forskare.

– Nu har forskarna ansvar för att 
forskningsdata blir användbara och 
åtkomliga för andra forskare. Det 
tvingar forskaren att hålla ordning 
på sina data och ger nya möjligheter 
till forskning på samma material, 
säger Niclas Jareborg, datamanager 
vid NBIS.

BÅDA SER ATT behovet av experter 
och rådgivning är här för att stanna.

– Ofta behövs personer med 
olika kompetenser för att läsa 
forskarnas behov och de förstår inte 
alltid varandras språk. Där kan vi 
som arbetar med rådgivning göra en 
stor nytta, säger Niclas Jareborg.

NBIS DELTAR I ETT nystartat EU-pro-
jekt kring datahantering.

– Målet är att skapa ett nätverk 
för dem som arbetar med rådgiv-
ning kring forskningsdata inom 
biologisk information för att utbyta 
erfarenheter och stötta varandra vid 
behov, säger Bengt Persson.
Anders Berndt

ABC i data-
hantering
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Bengt Persson och Niclas Jareborg 
arbetar med verksamhetsnära stöd för 
forskningsdata inom livsvetenskaper.

Nedanstående lathund kan vara en bra 
start för att komma igång med datahan-

teringsplaner i forskningsprojekten.
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AKTUELLT

Värdet av 
samarbete
För fem år sedan fick Uppsala uni-
versitet bidrag från Vetenskaps-
rådet för att rekrytera Elisabetta 
Dejana, en internationell toppfors-
kare inom vaskulärbiologi. Univer-
sen har träffat forskargruppen för 
att höra hur det har gått.

År 2014 offentliggjorde Uppsala uni-
versitet vad som med ett uttryck lånat 
från idrottens värld skulle kunna rubri-
ceras Supervärvningen: Elisabetta De-
jana, världsledande forskare inom vas-
kulärbiologi, rekryterades på deltid från 
Milano. Satsningen möjliggjordes med 
145 miljoner kronor från Vetenskaps-
rådet. Idag har det tioåriga samarbetet 
nått halvvägs och det är tid för en för-
sta utvärdering.

– Elisabetta Dejanas betydelse för 
vår vaskulärbiologiska forskningsmiljö 
kan inte överskattas. Hennes generosi-
tet och engagemang tillför värden långt 
bortom de rent vetenskapliga, och vi är 

många som håller henne som professio-
nell förebild, säger Karin Forsberg Nils-
son, prefekt vid institutionen för immu-
nologi, genetik och patologi.

I RUDBECKLABORATORIET ARBETAR EN rad 
toppforskare vars resultat väcker stor in-
ternationell uppmärksamhet. Till korri-
dorsgrannarna hör Lena Claesson Welsh, 
Årets Cancerforskare 2017, och Chris-
ter Betsholtz, mottagare av Anders Jah-
res medicinska pris. Attraktionskraften 
tycks självförstärkande, häromåret anslöt 
Taija Mäkinen, ledande lymfkärlsforska-
re, liksom stjärnskottet Kaska Koltowska 
som kort därpå utsågs till Wallenberg 
Academy Fellow.

– Uppsala universitet samlar en an-
märkningsvärd koncentration excellenta 
forskare inom vaskulärbiologin, och jag 
kunde snabbt och enkelt etablera veten-
skapliga samarbeten. Idag förenas vi i en 
öppen och produktiv miljö där alla har 
frihet att interagera mellan grupperna 
och skapa nya sammanhang, konstate-
rar Elisabetta Dejana.

ANNA DIMBERG TILLHÖR DE framgångsri-
ka forskare som bedriver nära samarbe-
te med Elisabetta Dejana.

– För mig som forskare är det en fan-
tastisk förmån att få ta del av Elisabettas 
kunskap och nätverk. Det har öppnat 
internationella dörrar, och flera i min 
grupp har besökt hennes laboratorium 
i Italien. I vår kommande studie bidrar 
Elisabetta med teknik och expertis, och 
jag är övertygad om våra möjligheter till 
framgång, säger Anna Dimberg.

– Anslaget som tog mig till Uppsala 
var oerhört generöst. Därmed ser jag ett 
ansvar att hjälpa andra på institutionen, 
vilket vi gör med investeringar i ny tek-
nologi, vetenskapliga forum och plats 
för yngre kollegor att tillvarata sin fulla 
potential, berättar Elisabetta Dejana.

Med fem år kvar vid Uppsala univer-
sitet är hennes målbild klar: Att tydlig-
göra värdet av vetenskapligt samarbete 
mellan grupper och länder.
Magnus Alsne

Några personer i Elisabetta 
Dejanas forskargrupp. Från 
vänster Maria Globisch, 
Hua Huang, Max Arce och 
Peetra Magnusson. Vid 
datorn Elisabetta Dejana.

Examensmål 
kring våld
Mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer är ett stort 
samhällsproblem. Kunskaps-
området har därför införts som 
examensmål för några profes-
sionsutbildningar som möter 
våldsutsatta.
 
De program som berörs av det nya 
nationella examensmålet är de som 
utbildar studenter till fysioterapeut, 
jurist, läkare, psykolog, sjuksköter-
ska, socionom och tandläkare. Från 
2019 gäller kunskapskravet även 
utbildning till tandhygienist.

NATIONELLT CENTRUM FÖR KVINNOFRID, 
NCK, har utvecklat en högskolepe-
dagogisk kurs med syfte att hjälpa 
programansvariga att implemente-
ra examensmålet. Under hösten har 
kursen getts för cirka 100 program-
ansvariga från lärosäten i hela landet 
men det finns flera som vill gå kursen.

– Så vitt jag vet är Sverige först 
ut i världen med att föra in kunskap 
om mäns våld mot kvinnor och våld 
i nära relationer som examensmål, 
säger rektor Eva Åkesson. Här i 
Uppsala har vi några av Sveriges 
främsta forskare och utbildare inom 
området och Nationellt centrum 
för kvinnofrid är expertcentrum för 
dessa frågor i Sverige.

NCK är ett nationellt kunskaps- 
och resurscentrum vid Uppsala 
universitet med regeringens upp-
drag att höja kunskapen om mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer.

– Det är ett stort samhällspro-
blem som kostar mycket lidande 
och pengar. Från NCKs rapport 
”Våld och hälsa” från 2014 vet vi 
bland annat att 65 procent av alla 
kvinnor och 28 procent av alla män 
har blivit utsatta för sexuellt våld 
inklusive sexuell förnedring, berät-
tar Ulla Albért, utbildningschef på 
NCK.

KURSEN VÄNDER SIG TILL program-
ansvariga och har fokus på hur exa-
mensmålet kan implementeras i ut-
bildningarna.

– Vilka kunskaper som behövs 
beror på professionen och vilka 
uppgifter de har. Kunskapsbehoven 
skiljer till exempel mellan sjukskö-
terskor och jurister.

I kursen ges exempel på hur 
examensmålet kan brytas ner och 
implementeras.

– Varje program eller lärosäte 
måste själva utforma sina utbild-
ningar. Vi bidrar med vår kunskap 
och erfarenhet sedan mer än tjugo 
år inom området.

För att lära sig om kunskaps-
området har NCK sedan tidigare 
flera kurser på grundnivå, däribland 
en på 15 hp för yrkesverksamma. 
Våren 2020 startar också en kurs på 
avancerad nivå.
Anders Berndt

FO
TO

: M
IK

A
EL

 W
A

LL
ER

ST
ED

T

”Jag ser ett ansvar 
att hjälpa andra på 
institutionen.” 
Elisabetta Dejana
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I cyklotronen accelerera-
des partiklar och när de 
uppnått rätt energinivå 

leddes de ut i strålrören 
för experiment eller 

behandling av patienter. 
Betongblocken runt 

cyklotronen fångade upp 
spridd strålning.

2016 togs beslut att avveckla 
The Svedberglaboratoriet. Under 
avvecklingen utvecklas nu nya 
metoder för att hantera demonte-
ring och sanering av radioaktiva 
miljöer.

Vi befinner oss fyra våningar ner under 
Engelska parken i The Svedberg-laborato-
riet. Det var här den första cancerpatien-
ten i världen behandlades med proton-
strålning november 1957, en behandling 
som idag används över hela världen.

Kärnan i laboratoriet är en cyklotron 
som med hjälp av elektriska och magne-
tiska fält accelererar partiklar.

– Det är en mycket flexibel forsknings-
cyklotron som kunde producera olika 
partiklar med stor variation av energi, 
berättar Elin Hellbeck, föreståndare för 

The Svedberg-laboratoriet.
Men flexibiliteten är ett av proble-

men i avvecklingen.
– Vi måste undersöka allt i lokalerna 

och själva lokalerna för att se om det 
finns någon strålningsaktivitet och i så 
fall vilken strålning det är, säger Elke 
Passoth, 1:e forskningsingenjör.

NÄR LOKALERNA ÄR RENA kontrollmäts de 
och resultatet godkänns av strålsäker-
hetsmyndigheten innan lokalerna kan 
användas för annan verksamhet. Avveck-
ling av en forskningscyklotron är inte 
något som sker varje dag, en del av av-
vecklingen blir därför metodutveckling. 

– Vi utvecklar hela tiden nya metoder 
som kan komma till användning, bland 
annat för avveckling av andra strållabo-
ratorier eller kärnkraftsanläggningar, 

säger Elin Hellbeck.
Utifrån mätningarna bestäms hur 

varje del ska hanteras. Det allra mesta 
har ingen strålning och kan hanteras som 
vanligt avfall och återvinnas. Mycket av 
materialet har återanvänts, blyet från 
radiokemilaboratoriet har till exempel 
kommit till användning på Ångström 
och Akademiska sjukhuset.

EN MINDRE DEL HAR mer strålningsakti-
vitet men kan skickas iväg och hanteras 
genom rening eller smältning. Det ma-
terial som är högaktivt kommer att lag-
ras i de delar av lokalerna som också är 
högaktiva. Cyklotronen och rummet den 
står i kommer inte att gå att demonte-
ra och sanera förrän om 20 år när strål-
ningen har klingat av. 
Anders Berndt

Avveckling 
ger utveckling
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Elke Passoth, 1:e forskningsingejör, och 
Elin Hellbeck, föreståndare, i trappan 

ner till ett av de tidigare experimen-
trummen intill cyclotronrummet.

En av dörrarna som ska skydda mot 
spridd strålning nära cyklotronen.  

Dörren väger runt tio ton.
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AKTUELLT

av sex grundterminer skärmfria semi-
narier. Själv undervisar jag vid termin 
två där vi valt att behålla skärmfrihet, 
och personligen uppfattar jag en tydlig 
skillnad i både uppmärksamhet, del-
aktighet och engagemang, säger Joel 
Samuelsson, professor vid juridiska in-
stitutionen.

EN VIKTIG INSPIRATIONSKÄLLA är Harvard 
University som redan tidigt valde bort 
tekniska hjälpmedel vid seminarier. Ka-
rolina Stenlund, doktorand vid juridis-
ka institutionen, som studerat vid Har-
vard och idag undervisar vid Uppsala 
universitets juristprogram är bestämd i 
sin uppfattning:

– Datorer är fantastiska redskap som 
kan och ska användas i utbildningen. De 
behövs för att skriva hemtentamen och 
till interaktiva uppgifter och inlärnings-
moment, vilket är centrala inslag för att 
främja djupinlärning. Däremot visar 
forskning att datorer som antecknings-
stöd vid seminarier är mindre bra, och 
då de dessutom påverkar medstuden-
ter negativt kan inte valet mellan penna 
eller tangentbord överlåtas åt den en-
skilde studenten. Den begränsade sche-
malagda tid som ges med lärare måste 
maximeras kvalitativt, vilket görs bäst i 
det juridiska samtalet där vi har möjlig-

het att pröva våra argument och idéer.

DE SKÄRMFRIA SEMINARIERNA utvärdera-
des försommaren 2019 bland studenter-
na vid juristprogrammets termin 2. Re-
sponsen var genomgående välvillig kring 
initiativets betydelse för seminariernas 
kvalitet. I synnerhet de studerande vid 
Campus Gotland var ense om att fler 
blivit mer aktiva i argumentationerna, 
vilket i sin tur bidragit till vidgade vyer 
och ökad förståelse. Även i Uppsala var 
omdömena övervägande positiva, om 
än med flera principiellt grundade re-
servationer.

– Den kritik som uttrycks speglar 
framför allt en frustration över att inte 
själv få avgöra sin studieteknik, en åsikt 
som delas även av studenter som upp-
ger att de föredrar papper och penna. 
Att detta närmast ideologiska förhåll-
ningssätt är geografiskt begränsat till 
Uppsala gör att det sannolikt kan här-
ledas till Juridiska Föreningens initiala 
anmärkningar mot beredningsproces-
sen. Och självklart måste vi alltid vara 
noggranna med hur initiativ som dessa 
genomförs, likväl har det medfört en 
positiv effekt i en viktig del av jurist-
studenternas färdighetsträning, konsta-
terar Joel Samuelsson. 
Magnus Alsne

Tre terminer efter att delar av ju-
ristprogrammet införde skärmfria 
seminarier tycks pedagoger och 
studenter överens om initiativets 
positiva effekt på diskussions-
klimatet.

Juristprogrammet införde hösttermi-
nen 2018 skärmfria seminarier vid ut-
bildningens termin 2 och 3. Bakom ini-
tiativet låg ett ökat antal underkända 
studenter och en ambition att främja 
diskussionsklimatet i seminariesituatio-
ner. Beslutet väckte debattlusten, stu-
dentkåren Juridiska Föreningen skrev i 
en skrivelse till kursledningen och an-
märkte på en i deras ögon ofullständig 
beredningsprocess. Följande vår före-
slog föreningen dessutom att begräns-
ningen skulle upphävas.

– Fakultetens utbildningsutskott 
valde då att överlåta till kursförestån-
darna vid respektive termin att fatta sina 
egna beslut, och för närvarande har tre 

Bättre seminarier  
med skärmfritt

Diskussionerna på juri-
diska seminarier har blivit 
bättre sedan skärmfria 
seminarier infördes.

Nytt verktyg för 
digitala möten
Nu har du som medarbetare 
och student vid Uppsala uni-
versitet möjlighet att ansluta 
dig till Uppsala universitets nya 
e-mötestjänst Zoom. Tidigare 
e-mötestjänser kommer snart 
att avvecklas.

Zoom är namnet på Uppsala uni-
versitets nya verktyg för e-möten, 
e-föreläsningar och webinarier. 
Tjänsten ingår sedan våren 2019 i 
Sunets utbud och används för när-
varande vid ett fyrtiotal universitet 
och högskolor i Norden.

– Zoom håller mycket hög 
kvalitet. Det har kapacitet för 
300 deltagare vid e-möten, upp 
till 500 deltagare vid webinarier, 
och trots att vi ännu inte inlett en 
lansering på bred front räknar vi 
redan till 2500 användare vid Upp-
sala universitet, konstaterar Pelle 
Lindé, IT-strateg vid avdelningen 
för universitetsgemensam IT vid 
universitetsförvaltningen.

ZOOM FUNGERAR PÅ SAMTLIGA datorer, 
på webbläsare samt på mobila enhe-
ter med iOS (Apples operativsystem) 
och Android. Tjänsten är kompati-
bel med Uppsala universitets video-
konferenssystem och är dessutom 
integrerad med Outlook, vilket gör 
det enkelt att planera och hålla ord-
ning på kommande e-möten. Som 
medarbetare eller student vid Upp-
sala universitet har du tillgång till en 
Pro-licens, vilket ger dig möjlighet att 
även bjuda in personer utan koppling 
till universitetet att delta i e-möten.

– Responsen från de som redan 
använder tjänsten är i princip ute-
slutande positiv. Det rör sig framför 
allt om lärare som nyttjar Zoom i 
undervisningen, och de uppskattar 
i synnerhet alla de funktioner och 
möjligheter verktyget rymmer. 

PÅ MEDARBETARPORTALEN HITTAR DU 
guider och användarstöd till Zoom. 
Varje vecka anordnar Uppsala uni-
versitet även Öppet hus för en per-
sonlig introduktion.

– Vi har personal på plats i 
Laborativa lärosalen vid Blåsenhus 
onsdagar mellan klockan 14 och 16. 
Alla är varmt välkomna, föranmäl 
gärna när ni kommer på support-
elarande@uadm.uu.se. Vi börjar 
inom kort planera avveckling av öv-
riga e-mötestjänster och ser därför 
gärna att alla installerar Zoom så 
snart tillfälle ges, säger Pelle Lindé.
Magnus Alsne
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”Forskning visar att  
datorer som anteck-
ningsstöd vid seminarier 
är mindre bra.” 
Karolina Stenlund

Pelle Lindé, 
IT-strateg.
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Fler liknande nätverk
n Föreningen för Kvinnliga forskare 
 i Uppsala
Mötesplats för alla kvinnliga forskare  
i Uppsala. 
 
n Nätverket för kvinnor i filosofin
Nätverket fick Uppsala universitets 
Lika villkorspris 2018. Från motivering-
en: "Nätverket syftar till att motverka 
den ojämna fördelningen av juridiskt 
kön bland studenter och doktorander 
inom filosofi på Uppsala universitet”.

Nätverk för  
kvinnors karriär

De kvinnliga forskarna vid institu-
tionen för psykologi har startat ett 
nätverk för att stötta varandra. 
– Det är tydligt att det fyller en 
viktig funktion, det uppskattas på 
alla nivåer, berättar Karin Brocki, 
professor i psykologi.

 
Situationen på institutionen för psy-
kologi är samma som på många andra 
institutioner. En majoritet kvinnor på 
grundutbildningen, ungefär lika många 
kvinnor som män på forskarutbildningen 
men sedan händer något.

– Vi vet från en undersökning som 
gjorts bland våra doktorander att kvin-
nor och män vill stanna kvar och göra 
karriär akademin i samma utsträckning, 
säger Karin Brocki, professor i psyko-
logi och initiativtagare till nätverket. 
Men kvinnorna är mer pessimistiska 
än männen när de bedömer sina möj-
ligheter att vara kvar i akademin. Kvin-
norna upplever dessutom mindre stöd 
från sina handledare och har ett min-
dre utvecklat nätverk inom akademin.

IDAG HAR INSTITUTIONEN för psykologi 
två kvinnliga professorer av totalt tret-
ton professorer, men institutionen var 
under en lång period helt utan.

– Det behövs kvinnliga förebilder, jag 

tror det är viktigt inte minst för dokto-
randerna. När jag doktorerade fanns det 
tre kvinnliga professorer och de var jät-
teviktiga för mig som mentorer. 

Med det här som bakgrund starta-
des nätverket "The Female Research 
Network" vid institutionen för psyko-
logi för alla forskande kvinnor oavsett 
akademisk grad. Syftet med nätverket 
är att stötta och hjälpa fram kvinnor i 
den akademiska karriären. Både Karin 
Brocki och Emily Holmes, den andra 
kvinnliga professorn vid institutionen, 
är engagerade i nätverket. Nätverket 

träffas första onsdagen varje månad.
– Vi har bland annat diskuterat våra 

forskningsansökningar och tipsat varan-
dra om hur vi kan förbättra våra merit-
förteckningar. I en meritförteckning är 
det ju viktigt att lyfta fram sig själv, nå-
got män i allmänhet är bättre på.

I NÄTVERKET HAR DE också presenterat sin 
forskning för varandra bland annat för 
att hitta möjliga samarbeten. Som inspi-
ration har nätverket bjudit in kvinnliga 
gäster som fått berätta om sina karriärer, 
de har också bjudit in pressinformatö-
rerna från kommunikationsavdelningen.

– Vi gjorde det som ett led i arbetet 
för att bli mer proaktiva och själva ta 
initiativet till att berätta mer om våra 
spännande forskningsresultat.

UNDER INTERVJUN ÅTERKOMMER Karin 
Brocki till behovet av en kritisk massa. 

– Det krävs mod att göra problemen 
synliga. Det är lätt att tänka att det kan-
ske blir värre om jag säger något, därför 
behöver vi stötta och hjälpa varandra.

Karin Brocki avslutar med att upp-
mana de som är intresserade av de här 
frågorna att ta kontakt.

– Vi vill gärna samarbeta med lik-
nande nätverk.
Anders Berndt

Delas i tre
n Institutionen för teknikvetenska-
per omorganiseras och delas från 
och med årsskiftet upp i tre nya 
institutioner: institutionen för mate-
rialvetenskap, institutionen för elek-
troteknik och institutionen för sam-
hällsbyggnad och industriell teknik. 
I takt med att institutionen växt 
kraftigt har den upplevts som allt 
mer trögrörlig och otydlig. Omorga-
nisationen grundar sig också på de 
rekommendationer som framfördes 
av den internationella panelen vid 
forskningsutvärderingen KoF17.

SLU går med i SciFest
n SLU går nu in som medarrangör 
av vetenskapsfestivalen SciFest och 
festivalen blir därmed en gemensam 
angelägenhet för både Uppsala uni-
versitet och SLU. Nästa SciFest äger 
rum 5-7 mars 2020.

Rapporter om kompe-
tensförsörjning
n I rapporten ”Framtidens behov av 
högskoleutbildade” har Universi-
tetskanslersämbetet (UKÄ) studerat 
framtidens kompetensbehov för 
15 bristyrken inom den offentliga 
sektorn: bland annat grundlärare, 
ämneslärare, yrkeslärare, specia-
listsjuksköterskor och barnmorskor. 
Rapporten visar ett behov av en ök-
ning i antalet nybörjare med drygt  
9 000 studenter per år under perio-
den 2023-2035. UKÄ kommer under 
2019-2020 göra flera rapporter på 
temat kompetensförsörjning. 

Utvärdering av breddad 
rekrytering
n Regeringen har beslutat att Uni-
versitetskanslersämbetet i dialog 
med Universitets- och högskolerå-
det ska utvärdera lärosätenas arbete 
med breddad rekrytering. Utvärde-
ringen ska redovisas senast 1 mars 
2021.

Några av de kvinnliga 
forskarna vid psykologiska 

institutionen som deltar 
i nätverket "The Female 

Research Network".
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PÅ JOBBET/ÅNGSTRÖMVERKSTADEN

FORSKNINGS-
FRONTEN  
FÖRFLYTTAS  
MED PRECISION
En svag men tydlig doft av olja eller smörjmedel finns 
i luften när vi öppnar dörren till Ångströmverkstaden. 
Här tillverkas framför allt olika mätinstrument som 
används i forskningen.

Några av maskinerna kan till och med 
jag känna igen. Men de flesta maskinerna 
är bara en stor fyrkantig låda med föns-
ter och manövreringspanel.

ÅNGSTRÖMVERKSTADEN ÄR SVERIGES störs-
ta universitetsbaserade mekaniska verk-
stad. Här finns bland annat svarvar, frä-
sar, 3D-skrivare, svets, ultraljudstvätt. 
Hela verkstaden andas en lugn yrkes-
stolthet. Det är ett eldorado för de som 
gillar precision. 

De olika verktygen, alltså själva bor-
ren eller fräsen som ska skära och be-
arbeta arbetsstycket måste väljas med 
omsorg i förhållande till material och 
användningsområde.

– Det måste vara rätt avverkning, 
om verktyget skär för brant kan ytan 
bli ojämn och bearbetningen tar längre 
tid. Det måste vara rätt avvägning mel-
lan avverkning, kylning, tid och preci-
sionskrav, berätta Pierre Fredriksson, 
verkstadsingenjör.

SMÖRJMEDLET SOM ANVÄNDS I de mer av-
ancerade maskinerna består av olja och 
vatten. Det återanvänds efter att metall 
och plastrester har filtrerats bort. Allt 
spill går till återvinning men det blir inte 
mycket på ett år eftersom verkstaden bara 
gör enstaka exemplar eller prototyper. 
Mycket av tiden för instrumentmakar-
na går åt till att planera bearbetningen 
av arbetsstycket för att lyckas framstäl-
la det forskaren behöver.

ÅNGSTRÖMVERKSTADEN GÖR instrument 

och verktyg för forskningen. Det är en 
avdelning vid institutionen för fysik och 
astronomi men arbetar åt alla som be-
höver deras kunnande. 

– Vi gör mycket åt andra utanför Upp-
sala universitet också. Petcentrum vid 
Akademiska sjukhuset, KTH, SLU. Och 
vi gör mycket av mätinstrumenten till 
Max IV i Lund eftersom vi har ett sam-
arbetsavtal med dem och många fors-
kare från Uppsala är aktiva där, berät-
tar Lars-Erik Lindquist, verkstadschef.

Lars-Erik Lindquist nämner också 
arbeten åt Cern och flera stora arbeten 
som gjorts åt forskare utanför Sverige 
och företag som startats med utgångs-
punkt från forskningen hör också av sig 
för att få hjälp med att ta fram instru-
ment och prototyper. 

KRAVET PÅ PRECISION ÄR extrem just för 
att möta kravet på att flytta forsknings-
fronten ytterligare en bit. Delarna ska 
ofta användas i högvakuum och då mås-
te precisionen vara så hög det bara går.

– Vi är en viktig resurs för den forsk-
ning vi arbetar för och vi vill gärna ut-
veckla den nationella basen genom att 
bli en nationell infrastrukturresurs, sä-
ger Lars-Erik Lindquist.

MAN KANSKE TROR ATT instrumentma-
karna står vid fräsen eller svarven hela 

dagen men det stämmer inte. Den sto-
ra utmaningen i arbetet är att översät-
ta de tredimensionella ritningarna från 
forskare och konstruktörer till en serie 
bearbetningar i maskinerna. Det arbe-
tet sker framför datorn och det är först 
när det är klart som den fysiska bearbet-
ningen av arbetsstycket börjar.

Eftersom verkstaden tillverkar mät-
instrument och utrustning för forsk-
ningen är det oftast nya problem och 
utmaningar som ska lösas för att forsk-
ningsfronten ska kunna flyttas ytterli-
gare ett litet steg framåt.

– Trots hjälp av datorprogrammen kan 
det ta ganska lång tid att planera arbe-
tet, det är ofta ganska svåra arbeten. Det 
är otroligt viktigt att det blir helt rätt 
hela vägen eftersom det många gånger 
kan vara väldigt tidskrävande bearbet-
ningar som annars måste göras om, be-
rättar Emil Stenvi, instrumentmakare.

ETT ANNAT SÄTT ATT beskriva komplexi-
teten är att verkstaden har fått installera 
fiberkabel mellan maskinen och datorn 
där instrumentmakarna förbereder hur 
de ska bearbeta arbetsstycket för att få 
fram det forskarna behöver. Utan fiber-
kabel tog det för lång tid att föra över 
instruktionerna till maskinerna.

– Det är en rolig arbetsplats. Efter-
som vi gör enstaka delar och inte lö-
pande produktion är det nytt hela ti-
den. Dessutom arbetar vi i många udda 
ämnen, som molybden till exempel, sä-
ger Emil Stenvi.
Anders Berndt

” Enkätrxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
xxxxxzxten.” 
ÅsaXXXXXX

”Det är en rolig  
arbetsplats.” 
Emil Stenvi

Ångströmverkstaden arbetar också med 
produkter som används inom sjukvår-
den. Mest känt är nog de implantat för 
huvudskador som nu utvecklas vidare 
i företaget Ossdsign. Prototyperna för 
implantaten togs fram vid Ångströmverk-
staden.
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– Vi är en viktig resurs för den forskning vi arbetar för och vi vill 
gärna utveckla den nationella basen genom att bli en nationell 
infrastrukturresurs, säger Lars-Erik Lindquist, verkstadschef.

Bara att planslipa en yta 
kan behöva göras i fem om-

gångar där arbetsstycket 
vänds mellan varven. 

– Arbetsstycket böjer sig 
lite grann när man slipar på 
ena sidan och det måste vi 
kompensera, berättar Emil 
Stenvi, instrumentmakare.

Det här är en fem-axlad maskin 
som kan röra sig simultant i alla 

axlar. Smörjmedlet består av 
olja och vatten som återan-

vänds efter filtrering.
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FORSKNING

Nobelpristagare i fysik 
med nära band till 
Uppsala universitet 
Årets Nobelpristagare i fysik, 
Michel Mayor och Didier Queloz, 
har i ett kvarts sekel bedrivit nära 
samverkan med Uppsala universi-
tet och nästa samarbete är redan i 
startblocken.

Tjugofyra år efter att Michel Mayor och 
hans dåvarande doktorand Didier Que-
loz gjorde den första upptäckten av en 
exoplanet belönades de – tillsammans 
med James Peebles – med 2019 års No-
belpris i fysik. Både Nikolai Piskunov 
och Eric Stempels, båda vid institutionen 
för fysik och astronomi, har på nära håll 
följt betydelsen av Mayors och Queloz 
banbrytande upptäckt. Nikolai mötte de 
två bara dagar innan de offentliggjorde 
sina resultat, men kunde på grund av 
en professorsintervju vid Uppsala uni-
versitet inte närvara vid den sedermera 
historiska presentationen i Italien. Eric 

som då studerade i Nederländerna minns 
tydligt hur hela astronomiavdelningen 
över en natt började prata exoplaneter.

– Det orsakade ett totalt paradigm-
skifte inom hela fältet. Fram till dess 
hade allt sökande varit fruktlöst och 
många resonerade kring vad det skulle 
innebära om universum faktiskt inte 
innehöll planeter utanför vårt eget sol-
system. Så presenterade de 51 Pegasi 
b, ett gasklot jämförbart med Jupiter i 
bana kring en solliknande stjärna, och 
det bara femtio ljusår från jorden. Det 
utmanade ju alla våra existerande fö-
reställningar!

MICHEL MAYOR OCH DIDIER Queloz har 
gästat Uppsala universitet vid flera tillfäl-
len. Inför skapandet av det spektroskop 
som möjliggjorde 1995 års stora upptäckt 
samverkade de nära Bengt Gustafsson, 
välkänd uppsaliensisk professor i astro-

nomi. 2007 återvände Michel Mayor för 
att utnämnas till hedersdoktor i univer-
sitetsaulan, och tillsammans med bland 
andra Didier Queloz förbereder Nikolai 
och Eric just nu det europeiska samar-
betet ”The Terra Hunting Experiment”.

– Med start 2021 ska vi studera pla-
neters omloppsbanor kring ett fyrtiotal 
mindre stjärnor inom vårt relativa när-
område. Projektet kommer att pågå i tio 
år i syfte att tillföra viktig information i 
sökandet efter himlakroppar med egen-
skaper liknande vår egen jord. Vår för-
hoppning är att samla hela konsortiet i 

Uppsala någon gång nästkommande år, 
berättar Nikolai Piskunov.

REDAN I VINTER HOPPAS emellertid Niko-
lai, Eric och flera andra forskare vid Upp-
sala universitet flytta fram gränserna för 
vår kunskap om rymden. Tillsammans 
med vetenskapsmän i Tyskland har de 
konstruerat CRIRES+, en nyskapande 
teknik som genom att arbeta i det infra-
röda området möjliggör studier av pla-
neters atmosfärer i andra stjärnsystem.

– Instrumentet är klart för monte-
ring i Chile, men landets politiska in-
stabilitet har stoppat processen och vi 
avvaktar utvecklingen. Kan vi identi-
fiera ozon vid en annan planet är det 
en mycket stark indikation på utom-
jordiskt liv, vilket vore en vetenskap-
lig upptäckt av största betydelse, säger 
Eric Stempels.
Magnus Alsne
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Nikolai Piskunov 
och Eric Stempels 

samarbetar tätt 
med årets nobel-
pristagare i fysik.

”Kan vi identifiera ozon vid 
en annan planet är det en 
mycket stark indikation på 
utomjordiskt liv.” 
Eric Stempels
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FORSKNING

1
Vad är ditt forsknings-
område?
– Just nu fokuserar jag på hur vi 

kan samarbeta kring begränsade vatten-
resurser. Jag har en bakgrund som med-
lare i komplexa naturresursfrågor, och 
vid universitetet i Pennsylvania foku-
serar jag på juridik inom vatten och en-
ergi, såväl som förhandling och medling.

2
Varför Uppsala universitet?
– Det händer jättemycket in-
tressant inom vattenområdet 

i Uppsala-Stockholmsområdet, både 
inom forskning, intresseorganisationer 
och från andra aktörer. Uppsala univer-
sitet och Sverige generellt har mycket på 
gång inom internationell vattenforsk-
ning. Dessutom liknar Östersjöns situa-
tion den vi har i Chesapeake Bay (viken 
öster om Washington DC reds. anm). 

Båda har till exempel stort inflöde av 
sötvatten och låg vattenomsättning med 
omgivande hav. Så jag tog kontakt med 
Ashok Swain vid institutionen för freds- 
och konfliktforskning Uppsala universi-
tet som forskar om vatten och konflik-
ter, han är ju också UNESCO Chair of 
International Water Cooperation.

3
Vad ska du studera?
– Jag ska studera de tillfällen 
när hanteringen av vattenpro-

blem har lyckats. Hur har de gjort? var-
för har man lyckats, hur ser lyckade lös-
ningar och processer ut? 

4
Vad hoppas du ta med dig 
tillbaka till USA?
– Jag hoppas kunna lyfta fram 

metoder för att hantera vatten på ett 
hållbart sätt. De begränsade vattenre-
surserna kan vara källa till konflikt men 

om vi kan få människor att arbeta till-
sammans för att lösa ett problem ger 
det ofta bieffekter inom andra områ-
den. Vattenresurserna är en central fråga 
för mänskligheten och konflikter över 
vatten kan på det sättet fungera som en 
plattform för fred istället för tvärtom. 
Anders Berndt

Nu lanserar forskare vid institutio-
nerna för kvinnors och barns hälsa 
respektive informationsteknologi 
appen Mom2B, som underlättar 
tiden före och efter förlossning, 
samtidigt som den samlar in data 
i syfte att bidra till förbättringar i 
svensk mödravård. 

Med den nya appen Mom2B ska fors-
karna följa 20 000 gravida och nyför-
lösta kvinnor i upp till ett år efter för-
lossningen. Studien ska ge ny kunskap 
kring den ökade risken för psykisk och 
fysisk sjukdom i samband med gravidi-
tet och tiden efter förlossning.

– Vi vänder oss till alla kvinnor som 
är gravida eller har fött barn för min-
dre än tre månader sedan, och hoppas 
att så många som möjligt är villiga att 
bidra till vårdens utveckling, säger Al-
kistis Skalkidou, professor i obstetrik 
och gynekologi, tillika huvudansvarig 
för studien.

DELTAGARE I STUDIEN kommer via appen 
att rapportera om sitt mående och hur 
graviditeten förlöper. 

– Varje vecka får deltagarna ett antal 
frågor som de besvarar direkt i telefo-
nen vilket tar några minuter per tillfälle. 
I gengäld får du tillgång till ett verk-
tyg som är konstruerat för att under-

lätta både gravidite-
ten och tiden efter 
förlossning, berättar 
Stavros Iliadis, fors-
kare vid institutio-
nen för kvinnors och 
barns hälsa.

INSAMLINGEN AV data 
beräknas pågå i två 
år. Materialet ska 
därefter analyseras 
för att på sikt bidra 
till bättre förebyg-
gande insatser, tidi-
gare upptäckt och 
behandling av gra-
viditetsrelaterad 
ohälsa som förloss-
ningsdepression och 
andra problem som 
för tidig födsel.

– Mom2B är ett 
för vårt land helt 
unikt vetenskapligt 
verktyg. Det har va-
rit en lång process 
att få appen precis 
som vi ville, men nu 
är vi redo att påbörja en mycket spän-
nande studie av hur fysiska och digitala 
aktiviteter kan signalera hälsoföränd-
ringar under och efter graviditet. Lyckas 

vi så ser vi goda förutsättningar att ta 
svensk mödravård ett stort och viktigt 
steg framåt, konstaterar Stavros Iliadis.
Magnus Alsne

4 FRÅGOR TILL JURISTEN LARA B. FOWLER,  
från Pennsylvania State University, USA, som till och med juni 2020 är Fulbright-
gästforskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

"Konflikter om vatten kan  
bli plattform för fred"

Ny app underlättar 
för gravida

Anslag för nya cancer-
terapier
n Uppsalaforskare får 13,5 miljoner 
kronor för utveckling av nya immun-
behandlingar mot hjärntumörer, leu-
kemi och lymfom. 

– Det är ett för oss oerhört bety-
delsefullt anslag som innehåller dels 
4,5 miljoner kronor för preklinisk 
utveckling av nya immunterapier 
för patienter med hjärntumörer, 
dels 9 miljoner kronor för vilka vi 
kommer att utveckla en virusvektor 
för tillverkning av CAR T-celler och 
därefter pröva den i behandling av 
ett femtontal leukemi- och lymfom-
patienter, berättar Magnus Essand, 
professor i genterapi.

Skillnad i koldioxidav-
tryck mellan inhalatorer
n Koldioxidavtrycket är 20 gånger 
större om man behandlar med spray 
än om man använder pulverinha-
lator vid behandling av astma och 
KOL.

– I valet mellan spray och pulver-
inhalator måste faktorer såsom hur 
lätt en patient har att använda den 
ena eller andra sorten vara med och 
avgöra. Vi vill dock lyfta fram att 
skillnaden i koldioxidavtryck också 
är något att tänka på när man väljer 
vilken typ av inhalator som man skall 
använda vid astma och KOL, säger 
Christer Janson professor inom 
lung- allergi- och sömnforskning vid 
Uppsala universitet.

Nya sätt hjälpa sysslo-
lösa ungdomar
n I samarbete med Heby kommun 
startas ett utvecklingsprojekt för att 
hitta nya vägar att hjälpa lite äldre 
”hemmasittare” – ungdomar mellan 
16 och 20 år som hamnat utanför 
samhället och varken går i skolan el-
ler har ett jobb. 

– Vi kommer satsa på en ny 
gruppverksamhet som ska prövas 
och sen utvärderas. Alla ungdomar 
har rätt till ett meningsfullt liv och en 
bra framtid. Det är viktigt att vi kan 
få fram bra sätt att arbeta med dem 
på, säger Malin Eriksson, doktorand 
vid institutionen för psykologi och 
initiativtagare till projektet.
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Lara B. Fowler är gästforskare med 
fokus på samarbete kring begränsade 
vattenresurser.

Skärmbild 
på appen 

Mom2B för 
gravida och 

nyförlösta.
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS
n Boken ”Digitaliseringen och arbets-
miljön” har utsetts till Sveriges HR-bok 
2019. Boken är skriven av Bengt Sand-
blad, professor i människa-dator-inter-
aktion och Carl Åborg, forskare i psyko-
logi, i samarbete med Jan Gulliksen, Ann 
Lantz och Åke Walldius som är forskare 
vid KTH. 

n Patricia Lorenzoni, forskarassistent 
vid Centrum för mångvetenskaplig 
forskning om rasism, och Afaf Doleeb, 
masterstudent i freds- och konfliktstu-
dier, delar på universitetets Martin H:son 
Holmdahl-pris för insatser som främjar 
mänskliga fri- och rättigheter. Patricia 
Lorenzoni får priset för sitt engagemang 
för ursprungsbefolkningens ställning i 
Brasilien och Afaf Doleeb för sitt enga-
gemang för den fredliga utvecklingen i 
Sudan. 

n Ambuj Varshney, postdoktor vid insti-
tutionen för informationsteknologi, har 
fått ABB Research Award 2019 för sin 
forskning om mer hållbara nätverksba-
serade inbyggda system och förenklad 
datainsamling inom industrin. 

n Carl-Henrik Heldin, professor i mole-
kylär cellbiologi, har fått Anders Jahres 
stora medicinska pris 2019 av Universi-
tetet i Oslo.

n Per-Ola Carlsson, professor i medi-
cinsk cellbiologi särskilt experimentell 
endokrinologi, har fått Barndiabetesfon-
dens Johnny Ludvigsson-pris 2019 för 
Framstående Barndiabetesforskning i 
Norden.

n Radioprogrammet ”Fråga musikpro-
fessorn”, där Mattias Lundberg, profes-
sor i musikvetenskap, besvarar lyssnar-
frågor har belönats med andra pris vid 
Prix Europa i kategorin Best European 
Radio Music Programme of the Year.

PÅ GÅNG

17/12. Gör egen julsenap
Gör egen julsenap i Medicinhistoriska 
museets apotek kl. 13–16.30.

1/1. Nyårsöppet Tropiska växthuset
Tanka ljus, värme och grönska i Tropiska 
växthuset på nyårsdagen kl. 12–15.

5/1. Visning Tropiska växthuset
Visning av Uppsalas regnskog kl. 13–14.

14/1. One page proposal ERC Consoli-
dator Grant
Få (och ge) feedback på de första si-
dorna i din ERC Consolidator Grant an-
sökan.

mp.uu.se/web/info/kalendarium

17–23/2. Sportlovskul för barn
Under sportlovet kommer många av 
universitetets museer att ha olika ak-
tiviteter. Passa på att ta med dig barn, 
barnbarn eller syskonbarn och låta dig 
inspireras.

www.kalendarium.uu.se

27/3. Konferens utbildnings-
utvärderingar
Den årliga konferensen ingår i Uppsala 
universitetets modell för utbildningsut-
värderingar. Syftet är att inspirera, spri-
da resultat och erfarenheter av utbild-
ningsutvärderingar över områdes- och 
fakultetsgränser inom universitetet och 
stimulera kollegialt utbyte.

mp.uu.se/web/info/kalendarium
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Årets Uppsalastudent 
Carl Johan Casten Carlberg har fått utmärkelsen Årets 
Uppsalastudent 2019. Han läser termin sju vid civilingen-
jörsprogrammet i system i teknik och samhälle och har vid 
sidan av sina studier varit starkt drivande i integrations-
projektet Engineer to Engineer samt ämbetsverkare på 
Snerikes nation. 

Hur kommer det sig att du brinner särskilt för Engi-
neer to Engineer?

– För att det är fruktansvärt när människor får lida av 
omständigheter de inte kan påverka. Inom Engineer to 
Engineer kunde vi hjälpa asylsökande att komma in på 
arbetsmarknaden och få tydliga resultat i form av glada 
människor. Det var fantastiskt! Dessutom är gruppen en-
gagerande magisk vilket gjorde varje möte roligt.

Utmärkelsen Årets Uppsalastudent delas ut av Anders 
Walls stiftelse.

Carl Johan Casten 
Carlberg är Årets 

Uppsalastudent 2019.

1 Hur är det att se ditt namn så 
högt på listan?

– Det är självklart kul, likaså att 
ett par av mina tidigare doktorander 
och postdoks är med bland de 
hundra mest citerade. Att listan även 
rymmer flera forskare vid Uppsala 
universitet får ses som ett styrkebe-
sked då vår forskningsmiljö i fältet 
är relativt liten i nationell jämförelse.
2 Vad förklarar din höga place-
ring?

– Som för de flesta grupper 
citeras vissa av våra arbeten mer än 
andra. I synnerhet våra studier av 
inlandsvattnens roll i det globala 
kolkretsloppet genererar viss inter-
nationell uppmärksamhet.
3 Vad kan den här typen av ran-
kingar medföra?

– Som enskild forskare är det en 
uppmuntrande bekräftelse på att det 
man uträttar är relevant för andra 
forskare. Samtidigt finns en viss risk i 
att snegla för mycket på bibliometri, 
vilket i sig inte är tillräckligt för att 
urskilja viktig forskning, fördela 
anslag eller tillsätta tjänster.
4 I samtliga sju listkategorier är 
Uppsala universitets högst ranka-
de en man…

– Det är ett nedslående kvitto 
på att könsskillnader fortfarande 
är högst närvarande i akademin. 
Bakom flera namn finns ju grupper 
där många medlemmar är kvinnor 
och förhoppningsvis sluts gapet allt 
snabbare underifrån, men att så få 
står i förgrunden visar att det kvar-
står hinder att undanröja.
5 Vad fokuserar du på just nu?

– Jag utsågs nyligen till Wallen-
berg Scholar för att initiera ett fem-
årigt projekt med inslag av analytisk 
kemi, mikrobiologi och ekologi. Vi 
vill ta reda på varför så mycket dött 
organiskt material inte oxideras till 
koldioxid, vilket kan öka förståelsen 
av klimatreglerande processer.
Magnus Alsne

Bibliometri  
inte allt

HALLÅ DÄR 
LARS TRANVIK, 
professor i limnologi, som i tidningen 
Fokus rankas på plats sju i listan över 
Sveriges mest citerade forskare inom 
miljövetenskap och grön biologi.
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” Det behövs en rejäl satsning både på forskning av hög kvalitet 
och på den forskningsinfrastruktur som är nödvändig för  
genomförandet. Det är en ödesfråga för framtiden”
Det säger rektor EVA ÅKESSON i samband med Uppsala universitets inspel till regeringens kommande forskningspolitik.

Boktips  
till julen

Hotet mot demokratin 
av Erik Åsard, professor eme-
ritus i nordamerikastudier, 
tillsammans med Martin Ge-
lin, DNs korrespondent i New 
York
Sedan början av 2000-talet 
har populistiska partier gått 
starkt framåt i hela världen. 
Framgångarna har i många 
fall ritat om ländernas po-
litiska landskap och skapat 
nya ledarfigurer som Viktor 
Orbán i Ungern, Rodrigo 
Duterte i Filippinerna och 
Donald Trump i USA. Boken 
är en skarpsynt skildring 
av högerpopulismens åter-
komst. Hur påverkas den 
liberala demokratin i Europa 
och USA? Är högerpopu-
lismen ett reellt hot mot 
demokratin? 

Beowulfkvädet. Den nordiska 
bakgrunden 
av Bo Gräslund, professor 
emeritus i arkeologi.
Beowulfs huvudhandling är 
enkel. Beowulf är kung över 
geatarnas land och i diktens 
början far han över havet till 
danerna för att befria dem 
från ett vidunder vid namn 
Grendel. Vem skrev dikten? 
Vad handlar den om? Var ut-
spelas den? Författaren anser, 
tvärtemot den allmänna upp-
fattningen, att dikten från 
början är nordisk, muntligt 
traderad och inte ett verk av 
någon fornengelsk diktare. 

Fru Joredals knarkfabrik 
av Christer Rindebratt, en-
hetschef vid avdelningen för 
universitetsgemensam IT
En galen och spännande 
kriminalkomedi där Sigurd, 
en pensionerad IT specialist 
och numera hacker på heltid, 
upptäcker att grannens make 
har blivit klonad. Dessutom 
tvingas hans fru koka knark i 
köket åt en mexikansk knark-
kartell. När Sigurd sedan 
hackar ett ryskt nätverk får 

han både Säpo, polisen och 
den mexikanska maffian 
efter sig. 

Vad ska vi äta? - Om mat  
och etik 
av Anna T Höglund, univer-
sitetslektor vid institutionen 
för folkhälso- och vårdveten-
skap
Som konsument behöver 
vi en viss etisk kompetens 
för att hantera frågor som 
hur vår mat produceras, 
hur den påverkar vår hälsa, 
vår miljö och vårt klimat 
och hur djuren hanteras i 
matproduktionen. Förfat-
taren ger läsaren kunskap 
och praktiska hjälpmedel, 
genom att visa vad vi bör 
tänka på vid val av mat och 
ger vägledning inför alla 
dessa beslut.

Svenska hjältinnor 
av Anna Nordlund, universi-
tetslektor vid institutionen 
för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier tillsam-
mans med Colette van  
Luik, journalist

En fängslande barnbok 
(9-12 år) som handlar 
om verkliga kvinnor i 
Sverige som har åstad-
kommit något speciellt, 
stått upp för sina ideal 
eller förverkligat sina 
drömmar. Här är hundra 
inspirerande berättelser om 
tappra rösträttskämpar, coola 
musiker, tuffa miljöaktivister, 
engagerade läkare, smarta 
uppfinnare och banbrytande 
författare. Här finns en ast-
ronaut och till och med en 
sjörövare.

Så funkar hjärnan 
av Klas Kullander, professor 
vid institutionen för neurove-
tenskap
En bok för barn (6-9 år) om 
barnhjärnan. Barns hjärnor 
har flera olika utvecklings-
stadier och formas baserat 
på de erfarenheter de gör. 
Författaren hoppas att boken 
kan hjälpa barn att förstå att 
deras hjärnor är extra bra 
på att lära sig saker, och att 
hjärnan blir bättre och bättre 
ju mer de håller på, särskilt 
när det känns jobbigt att 
gå i skolan eller lära sig åka 
snowboard.

Carolina Rediviva – Själens  
läkehus. 
Fotobok av Magnus  
Hjalmarsson, fotograf vid  
universitetsbiblioteket.
I samband med återinvig-
ningen av Carolina Rediviva 
kom boken Carolina Redi-
viva – Själens läkehus. Uni-
versitetsbibliotekets fotograf 
Magnus Hjalmarsson har 
under några år dokumenterat 
renoveringen och verksam-
heten vid Carolina Rediviva. 
Resultatet är en fotobok, 
med citat ur litteraturen som 
ger glimtar av hur byggnaden 
och verksamheten uppfattats 
av författare och betraktare 
genom åren. Som anställd vid 
Uppsala universitet får du 
köpa boken under december 
till rabatterat pris i butiken 
på Carolina.
Birgitta Sinder Wilén

Här är några boktips med universitet s-
anknytning för stora och små.
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Från barnbok om  
hjältinnor till populism. 

Bredden är stor  
bland universitets  

medarbetare.



PROFILEN 
/FRITJOF FAGERLUND

FRITJOF FAGERLUND, UNIVERSITETSLEKTOR PÅ institutio-
nen för geovetenskaper, beskriver sig själv som en per-
son med tre stora intressen. Först och främst är han 
familjefar, sedan är han långdistanslöpare med flera 
medaljer i bagaget och sist men inte minst forskare.

– Jag försöker hitta en balans mellan dessa tre in-
tressen och visst har jag dragit ner lite på löpandet 
till förmån för familjen det senaste året, det är själv-
klart, barn och sambo är en stor del av livet. Men jag 
springer till och från jobbet varje dag plus några mil 
varje lördag och söndag, sammanlagt blir det nog 15 

mil per vecka. Jag mår väldigt bra av att springa långt!

LÖPARINTRESSET STARTADE NÄR FRITJOF var postdok i 
Colorado, där han träffade ett gäng som inspirerade 
honom att följa med till Grand Canyon.

– Det blev en fantastisk löprunda på 16 timmar, 
med många pauser, och jag förstod att jag ville ha 
mer av det där. Jag har intrycket av att akademiker 
ofta är bra på långdistanslöpning, kanske hänger det 
ihop med en allmän uthållighet och sinne för struk-
tur, jag vet inte.

Ultralopp är allt som överstiger ett maraton, det 
vill säga mer än 42 kilometer. Fritjof har bland annat 
vunnit SM-guld i 100 km landsvägslöpning och Ul-
travasan 90, Sveriges största ultralopp. Det senare 
med tiden 6:01:56 – den tredje bästa tiden i loppets 
sexåriga historia. 

NÄR DET GÄLLER FORSKNING så arbetar Fritjof främst 
med två olika projekt, det ena går bland annat ut på att 
försöka hitta ett sätt att stoppa spridningen av, och ta 
bort, högfluorerande ämnen, PFAS, ur mark och vat-
ten. PFAS har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och 
smutsavvisande ytor och används i många produkter, 
bland annat i brandsläckningsskum samt för att im-
pregnera textilier.

– Det är en stor utmaning, ämnena kan vara hälsos-
kadliga i mycket små koncentrationer och de är svåra 
att förstöra.  Att hetta upp dem till 1000 grader är en 
metod, men det fungerar förstås inte ute i naturen.

DET ANDRA PROJEKTET GÅR ut på att lagra koldioxid i 
berggrunden som alternativ till utsläpp i atmosfären. 
En metod som skulle kunna användas i betydligt större 
utsträckning under en övergångsperiod då vi går över 
till mer och mer förnybar energi.

– Jag skulle önska att det blev dyrt att släppa ut kol-
dioxid, då skulle fler företag och industrier minska 
sina utsläpp genom till exempel koldioxidlagring. Det 
finns några få svenska företag som är föregångare, men 
många företag över hela världen måste vara beredda 
på att göra en något mindre ekonomisk vinst till för-
mån för en stor vinst för vår planet. 
Birgitta Sinder Wilén
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Fritjof Fagerlund 
passar på att träna 
varje dag genom 
att springa till och 
från jobbet.

Lektor på institutionen 
för geovetenskaper
n Familj: Min sambo och två  
smågubbar, en fyraåring och så 
minstingen på knappa halvåret.
n Vill helst göra en ledig dag: Ta 
sovmorgon och sedan äta frukost 
och göra något kul med familjen. 
n Läser: Hinner inte läsa så myck-
et, just nu Homo Deus: en kort  
historik över morgondagen av 
Yuval Noah Harari.
n Dold talang: Jag är ganska bra 
på att laga mat, gärna vegetariskt 
om jag får bestämma.
n Vad gör dig lite arg: Vi är gene-
rellt för själviska, vi tar inte hand 
om vår planet. 
n Vad gör dig glad: Familjen för-
stås, att vara i naturen och i vår 
stuga på Åland, både min sambo 
och jag kommer därifrån.

” Försöker hitta  
en balans”
Familjefar, ultralöpare och forskare inom flera projekt som 
gynnar både människor och miljö. Han lyckas med konst-
stycket att kombinera sitt livs tre stora intressen – bland 
annat springer han till och från jobbet, något som inte tar 
längre tid än att pendla från Stockholm eller Rimbo.


