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UTBILDNING FORSKNING I MEDIA

Digitala moment  
ersätter laborationer 

Träd kan ge lägre  
temperaturer i städer

Vilken är forskarens  
roll i samhällsdebatten?
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”Vad är det vi gör med vår värld och hur illa är det? 
Det vill jag förstå.”Naturvetenskapliga fakulteten

Göteborgs universitet # Anne Bjorkman, polarforskare

Han har  
klimatet  
i fokus

Deliang Chen 
är med på lista över 
världens främsta  
klimatforskare

utfall
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Hon älskar växter, gillar his-
toria och vill förstå hur saker 
och ting hänger ihop. Att hen-
nes fokus blev växtekologi är 
därför inte så överraskande.
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Innehåll

Stadsklimat som påverkar. Forskaren 
Fredrik Lindberg undersöker klimatet 
i våra städer. 

När ska en forskare ge sig in i samhällsdebatten? Och får man 
prata om vad som helst? Tre forskare diskuterar.

Hon studerar klimat-
förändring i Arktis
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Artutrotning hot 
mot vår existens

Att bevara vår biologiska 
mångfald är viktigt , och  

forskarna är eniga – vi måste 
ändra vårt beteende. 

FORSKNING
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”Som motvikt till tyckandet står 
den samlade vetenskapen”

 Göran Hilmersson, dekan och professor
hilmers@chem.gu.se

LEDARE// 
GÖRAN HILMERSSON

i en tid som präglas av många oli-
ka åsikter om vad som är rätt och fel 
behöver forskarsamhället kliva fram 
och tydliggöra vad som är fakta och 
vad som är tyckande. Det är inte all-
tid en enkel uppgift eftersom forsk-
ningsresultat ibland kan uppfattats 

som tvetydiga eller 
till och med motstri-
diga. Kunskapsläget 
förändras också hela 
tiden och ju närma-
re forskningsfronten 
en fråga ligger, de-
sto större är sanno-
likheten att det vi an-
ser vara sanning idag 
kanske inte längre är 

det imorgon. Allt detta gör att det 
kan vara svårt att bedöma vad som 
är fakta, vilket kan ge utrymme för 
tyckande.

som motvikt till tyckandet står 
den samlade vetenskapen. Ofta dras 
kanske slutsatser utifrån enskilda 
forskningsrapporter, men vi måste 
se hur det samlade kunskapsläget 
ser ut. Här är Greta Thunberg en fö-
reträdare när hon säger ”Lyssna på 

forskarna”, det vill säga lyssna inte 
på en enskild forskare utan på den 
samlade vetenskapen. FN:s klimat-
panel IPCC är kanske det främsta 
exemplet på samlad vetenskap. I pa-
nelen ingår tusentals forskare värl-
den över. Tillsammans arbetar de för 
att analysera kunskapsläget och pre-
sentera samlade resultat kring kli-
matförändringarna. 

vi som universitet har ett stort 
ansvar att bidra med faktabaserad 
kunskap och att förklara hur forsk-
ning går till. Allmänheten, som är 
med och finansierar forskningen 
genom skattepengar, har rätt att få 
veta vad deras pengar går till. Men 
den pågående pandemin har ock-
så visat behovet av att kommuni-
cera forskning för att kunna lämna 
information om smittspridning och 
vaccinationer. Välinformerade med-
borgare kan ta mer välunderbyggda 
beslut och därför är forskningskom-
munikation en viktig del i ett demo-
kratiskt samhälle. Y

”Vi som 
universitet 

har ett stort 
ansvar att 
bidra med 

faktabaserad 
kunskap.”

Instagram: @naturvetenskapgu
Twitter: @naturvetenskap
facebook.com/naturvetenskapgu
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Artutrotning
Forskarna anser att vi 
är på väg in i vad som 

kallas den sjätte massutrot-
ningen av arter. Den senaste 
massutrotningen skedde för 
65 miljoner år sedan när dino-
saurierna dog ut. Arter hotas 
av utrotning genom att bland 
annat vildmark odlas och djur-
arter försvinner genom rov-
jakt och handel med exotiska 
djur för bland annat traditio-
nell medicin. 

Forskare varnar även för ”tip-
ping points” om den negativa 
utvecklingen med klimatför-
ändringar och artbortfall inte 
bryts: regnskogen i Amazonas 
kan försvinna, Arktis is smäl-
ta, Atlantens havscirkulation 
kan sakta ner, skogar försvin-
na, korallrev dö ut, Grönlands 
islossning öka, permafrosten 
tina och islossning öka både i 
västra och östra Antarktis.
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Artrikedom 
förutsättning 

för människans 
överlevnad

Den biologiska mångfalden försvin-
ner i allt snabbare takt, med oöverskåd-

liga följder som pandemier, matbrist och 
ekosystem som bryter samman. För 

forskarna är saken solklar. Vi måste änd-
ra vårt beteende. Och det måste gå fort.

från rymden är vår planet ett magiskt blått 
klot som svävar i universum. Från flygper-
spektiv, tiotusen meter över havet, är utsik-
ten en helt annan. Rutiga lapptäcken av od-
lingsytor i gröna och gula nyanser breder ut 
sig under vingarna. Ett landskap träder fram 
där vildmarken har trängts undan och mo-
nokulturer tagit över. 

Tre fjärdedelar av jordens landyta är idag 
kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet. Vår 
planet blir allt fattigare på arter, både djur 
och växter. En miljon av jordens åtta miljo-
ner arter är hotade; 500 000 växter och djur 
och lika många insekter. Men utan artrike-
dom står människan sig slätt.

– Vi skulle inte kunna kolonisera månen el-
ler Mars på egen hand utan att ta med många 
andra arter för att ha en chans att överleva. 
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Den biologiska mångfalden föder oss, den 
skyddar oss och vi är ett med den, säger Al-
lison Perrigo, forskare och föreståndare för 
Göteborgs centrum för globala biodiversi-
tetsstudier, GGBC.

år 2004 inträffade en stor tsunami i In-
diska oceanen. I Sri Lanka, intill ett marint 
skyddsområde, nådde jättevågen bara fem-
tio meter inåt land eftersom korallreven var 
intakta och fungerade som skydd. Men in-
till det marina skyddsområdet, där reven var 
allvarligt skadade, nådde vågen så långt som 
1500 meter upp på land.

– Kanske inser vi inte att vi behöver natu-
ren förrän vi verkligen upplever det. Vi har 
idag inte ens namn på 85-90 procent av alla 
arter på jorden eller kunskap om vad dessa 
skulle kunna bidra med i form av till exem-
pel mat och mediciner, säger Allison Perrigo.

Biologisk mångfald är viktigt på flera plan. 
Olika arter behövs för matförsörjning, ener-

gi- och råvarutillgång och läkemedel. Gene-
tisk mångfald är därför nödvändig. Och in-
takta livsmiljöer, ekosystem, behövs för att 
arterna ska kunna leva vidare. 

Christine Bacon, biolog med fokus på ge-
netik, jämför ett ekosystem med en kompli-
cerad väv, där varje art har en roll att spela. 

– När du börjar röra i väven kan den fal-
la sönder. Vi kanske inte ännu vet vad varje 
art har för betydelse för sin omgivning. Men 
försvinner arter kan hela ekosystem kollapsa.

att arter uppstår och försvinner är en na-
turlig del av evolutionen. Men artförlusten 
idag är minst 100 gånger högre än den na-
turliga, enligt forskningen. En orsak är att 
växter och djur trängs bort från sina natur-
liga livsmiljöer i takt med att mark odlas. 
Monokulturer tar över, bostäder och ny in-
frastruktur skapas. Därmed tvingas djuren 
närma sig civilisationen. Det innebär att kon-
takten mellan vilda djur och människor ökar 

a

Allison Perrigo
Föreståndare för  

Göteborgs centrum 
för globala biodiversi-

tetsstudier, GGBC

Lars Gamfeldt
Universitetslektor vid 

institutionen för  
marina vetenskaper.

IPBES står för Intergo-
vernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services. Grundades 
2012 och är den biologiska 
mångfaldens motsvarighet till 
FN:s klimatpanel. Tar fram 
kunskapsrapporter (hittills 
presenterat åtta stycken) och 
viktiga verktyg och metoder för 
biologisk mångfald och ekosys-
temtjänster. Naturvårdsverket 
är nationell kontaktpunkt för 
IPBES i Sverige.

IPBES mål är att stärka 
samspelet mellan forskning och 
förvaltning för att bevara och 
hållbart bruka natur, växter och 
djur. Plattformen är mellanstat-
lig och lyder inte under någon 
internationell konvention eller 
överenskommelse. 137 nationer 
är medlemmar i IPBES.

IPBES 
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och att risken för att smitta hoppar från djur 
till människa tilltar.

– Jag antar att det mest uppenbara sättet vi 
känner av detta idag är pandemin. Mer än 70 
procent av nya sjukdomar som uppstår kom-
mer för övrigt från djur som för över smitta 
till människor, säger Allison Perrigo.

för att kartlägga biologisk mångfald stu-
derar forskaren Christine Bacon DNA-sek-
venser. Hon granskar arters motståndskraft 
och fördjupar sig i hur mänsklig påverkan in-
verkar på förlusten av arter. Hennes forskar-
grupp kartlägger och undersöker genetik och 
släktskap.

– Vi samlar in arter och sekvenserar DNA 
så att vi kan bevara arter idag och i framtiden.

Studerar man ekosystemtjänster inser man 
tydligt att olika arter gör olika saker. Lars 
Gamfeldt, forskare vid institutionen för ma-
rina vetenskaper, har ägnat mycket forsk-
ningstid åt multifunktionalitet.

– Vissa arter är viktiga för matproduktion, 
andra är nödvändiga för pollinationer, som-
liga stabiliserar jorden och ser till att den inte 
utarmas på näringsämnen. Ju fler dimensio-
ner vi tar hänsyn till ju viktigare inser vi att 
mångfalden är.

Enligt Lars Gamfeldt är det största fram-
tida hotet kombinationen av klimatföränd-
ringar och förlusten av biologisk mångfald 
och det ökade trycket på att producera till-
räcklig med mat för jordens snart åtta miljar-
der människor.

– Vi måste hitta bättre och hållbara 
mat-lösningar och inte, som idag, överfiska 
och låta monokulturer tränga ut andra arter, 
säger han.

tack vare bland annat IPBES, en motsva-
righet till FN:s klimatpanel, har vi en bild av 
varför den biologiska mångfalden minskar så 
snabbt. Anledningen är i första hand föränd-
ringar i markanvändningen. Naturpräglade 

”När du börjar röra i väven kan den 
falla sönder. Vi kanske inte ännu vet 

vad varje art har för betydelse för sin 
omgivning. Men försvinner arter kan 

hela ekosystem kollapsa,” säger  
biologen Christine Bacon.

Christine Bacon
Universitetslektor vid 

institutionen för biologi 
och miljövetenskap.

Marie Stenseke
Professor i kulturgeo-

grafi och en av två 
ordförande i IPBES 

expertpanel.

u
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områden försvinner i allt högre takt, idag är 
bara 20 procent av jordens yta förhållandevis 
opåverkad av mänsklig verksamhet.

särskilt viktiga är de tropiska regnskogar-
na som täcker runt sju procent av jordens land- 
yta och där över hälften av alla arter lever. I 
Amazonas skövlas regnskog i ökande takt för 
att lämna plats för odling av till exempel soja 
och palmolja. Vilda djur försvinner och i vär-
sta fall kan regnskog övergå till savann. Sköv-
lingen påverkar inte bara den lokala biologis-
ka mångfalden utan kan påverka klimatet på 
hela kontinenten. 

– Förlust av biologisk mångfald gäller inte 
bara på artnivå utan också på de andra nivå-
erna, genetisk mångfald och ekosystemdiversi-
tet. Att förlora dem kan skada oss lika mycket, 
om inte mer, än att förlora enskilda arter, säger 
Allison Perrigo.

men allt är inte nattsvart. Forskning och 
kunskapsspridning pågår. Marie Stenseke är 
professor i kulturgeografi vid Göteborgs uni-
versitet och en av två ordförande i IPBES ex-
pertpanel: ) Text: Carina Eliasson 

) Foto: GGBC, Allison Perrigo, Christine Bacon, Johan Wingborg 

Centrum vid 
Göteborgs uni-

versitet som länkar 
samman forskare, 
beslutsfattare och 
allmänhet kring bio-
logisk mångfald och 
utökar och vidareut-
vecklar forskning om 
biodiversitet. GGBC 
har 16 partnerorga-
nisationer runtom i 
västra Sverige, som 
alla arbetar med 
biologisk mångfald 
på olika sätt. 

Göteborgs cen-
trum för globala 
biodiversitets-
studier, GGBC

a

– Människans beteende är ju 
grundproblemet och då måste vi ge-
mensamt samverka och hitta lös-
ningar och sprida kunskap. Na-
turvetare bidrar med de biologiska 
aspekterna och samhällsvetare och 
humanister bidrar med kunskaper 
om människor och hur samhället 
fungerar, säger hon.

för många ekonomiskt svaga 
grupper är den biologiska mångfal-
dens bevarande en överlevnadsfråga. 

– IPBES globala rapport lyf-
ter fram att förlusten av biologisk 
mångfald i världen har lett till ökade 
globala orättvisor. Överexploatering 
har gett ökat välstånd åt redan rika, 
medan fattiga fått betala med säm-
re miljö. Detta handlar om rättvise- 
och fördelningsfrågor i bred bemär-
kelse. Ekonomiskt svaga drabbas 
mest, men har ingen röst i debatten, 
säger Marie Stenseke. Y

Se mer på 
gu.se/ggbc-globala 
-biodiversitetsstudier



Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet   / 9Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet   / 9

FORSKNING// 
TRE RÖSTER

Tre röster om ...
... den biologiska mångfalden som minskar i accelererande takt. Vilka 
hot finns? Vad kan myndigheter och organisationer göra för att vända 
den negativa utvecklingen?

Biolog och sakkunnig, Skogs- 
och Jordbruksavdelningen, Natur-
skyddsföreningen.

Vetenskaplig intendent vid Göte-
borgs botaniska trädgård

chef för Naturavdelningen,  
Naturvårdsverket.

Isak Isaksson Stina Weststrand Claes Svedlindh

”Vi har två stora hot. Det 
intensiva skogsbruket med 

kalhyggen och att det öppna land-
skapet med ängar och hagar växer 
igen. Antalet rödlistade arter har 
ökat gradvis under de senaste 20 
åren och visar på en negativ trend.

För att kunna bromsa art-
förlusten måste en större del av 
världens natur skyddas, och våra 
naturresurser brukas hållbart. 
Politiken måste exempelvis 
säkerställa skydd för våra få 
kvarvarande gammelskogar, se till 
att fler våtmarker restaureras och 
skapa bättre förutsättningar för 
naturbetesmarker. Konstgödsel 
och kemiska bekämpningsmedel 
i jordbruket behöver minska, och 
överfisket måste stoppas. 

Naturskyddsföreningen har haft 
många framgångar. Vi har räddat 
havsörnen och pilgrimsfalken och 
en viktig fråga för oss just nu är 
skogen. I vår kampanj ”Tyst Skog” 
arbetar vi för att rädda de drygt 
2 000 skogslevande arter som är 
upptagna på den nationella rödlis-
tan. Våra sista artrika naturskogar 
måste få ett långsiktigt skydd.”

”Ett stort hot mot den 
biologiska mångfalden är 

oförmågan att se och ta ansvar 
för de bredare konsekvenserna av 
mänskliga aktiviteter. Idag finns 
det finns mycket kunskap, men vi 
behöver agera snabbare.

Vi behöver fortsätta att väcka 
engagemang och nyfikenhet för 
naturen. Med intresse och upp-
skattning kommer medvetenhet 
och förståelse. Det vi inte känner 
till kan vi inte bevara. En fråga 
som jag brukar använda för att 
uppmärksamma dessa tankar är: 
Hur många växter har du använt 
idag?

Botaniska trädgården utgör ett 
fönster till växtvärldens mångfald. 
Den är ett kunskapscentrum där 
allmänhet, skolelever och olika 
professioner kan mötas för att 
diskutera, fascineras och få upp 
ögonen för naturen. Trädgår-
dens växtsamling är en levande 
genbank och fungerar som en 
infrastruktur för forskning och 
bevarandearbete, både nationellt 
och internationellt.”

”Vårt nyttjande av mark och 
vatten sker inte i tillräcklig 

harmoni med biodiversiteten. 
Sämst utveckling sker i nuläget 
i odlingslandskapet där många, 
även tidigare vanliga, arter har en 
starkt negativ utveckling. Vi har 
en pågående klimatförändring som 
samtidigt ger tydliga avtryck. Efter 
den allvarliga torkan 2018 verkar 
till exempel två dagfjärilsarter ha 
utrotats från landet.

Naturvårdsverket samordnar 
flera satsningar som regeringen 
beslutat om. Just nu pågår sådana 
kring exempelvis vilda pollinatö-
rer, våtmarker och bekämpning av 
invasiva främmande arter.

Vi arbetar också med ekono-
misk ersättning till mark- och 
vattenägare för skydd av värdefull 
natur och vi ger bidrag till skötsel 
av skyddad natur samt vägledning 
och stöd till myndigheter och 
andra kring lagstiftning som rör 
biologisk mångfald. Även mil-
jöövervakning och kunskapsupp-
byggnad, forskningsutlysningar 
och internationellt samarbete 
ligger på vårt bord.” 

Tre experter ger sina  
perspektiv på ett 

aktuellt ämne.

) Text: Carina Eliasson
) Foto: Anna Teiner, Göteborgs botaniska trädgård och Naturvårdsverket
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Varmare än väntat under 
Domedagsglaciären
INLANDSISEN I VÄSTANTARKTIS står just 
nu för cirka tio procent av den totala 
vattenståndshöjningen. Och de snab-
baste förändringarna i avsmältning 
av glaciäris sker i Thwaites-glaciären, 
även känd som ”Domedagsglaciären”.  

För första gången har forskare fått 
resultat från en undervattensfarkost 
som tagit sig in under Thwaites-gla-
ciären. Det visar sig att tillförsel av 
varmt vatten till glaciären är större än 
vad forskarna hittills trott. Eftersom 
kontinenten sluttar inåt under glaci-
ären är den känslig för att varma och 
salta havsströmmar letar sig in under 
den. 

– Den processen kan leda till att en 
accelererad smältning sker vid glaci-
ärens botten samt att den så kallade 

grundlinjen, området där isen övergår 
från att vila på havsbotten till att 
flyta, drar sig inåt mot kontinentens 
mitt, säger Anna Wåhlin, professor i 
oceanografi. 

Forskargruppen har bland annat 
mätt värmetransporten i en av de tre 
kanaler som leder varmt vatten in 
under Thwaites-glaciären norrifrån. 
Värdet som uppmättes där, 0.8 TW, 
motsvarar en nettoavsmältning av 
75 km³ is per år, vilket är nästan lika 
mycket som den totala avsmältningen 
i hela glaciären. Även om mängden 
is som smälter till följd av det varma 
vattnet inte är mycket sett globalt, så 
ger värmetransporten en stor effekt 
lokalt och kan tyda på att glaciären 
inte är stabil över tid. Y

Göteborgs universitet ham-
nar på 49:e plats när Times 

Higher Education (THE) rankar 
världens lärosäten utifrån de glo-
bala målen för hållbar utveckling. 

– Plats 49 är ett mycket starkt 
resultat, säger analytiker Magnus 
MacHale Gunnarsson. Det är 
roligt att THE gör en rankning av 
det här slaget över huvud taget, 
vilket sätter fokus på något annat 
än akademisk forskningskvalitet. 
Lärosäten har ju också andra 
uppdrag. 

Inom hållbarhetsmål 4 Quality 
Education placerar sig Göteborgs 
universitet på en fjärde plats, 
något som glädjer rektor Eva 
Wiberg.

– För GU:s del är rankningen 
mycket välkommen eftersom 
hållbar utveckling är ett fokusom-
råde. Plats 4 inom Quality Educa-
tion är anmärkningsvärd.

Totalt deltog 1 115 lärosäten i 
rankingen, varav fyra från Sveri-
ge. Y

är placeringen som Göteborgs 
universitet hamnar på när THE 
rankar världens lärosäten uti-

från de globala målen.

Topp 50 inom 
hållbar utveckling 

SIFFRAN

Framtidens planet
) Text: Carina Eliasson, Ulrika Ernström ) Foto: Filip Stedt, Laura Natali, Leon Green
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Pandemier kan bromsas med maskininlärning
ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN bli en av 
nycklarna för att bromsa smittsprid-
ningen vid framtida pandemier. I en ny 
studie har forskare vid Göteborgs uni-
versitet undersökt hur maskininlärning 
kan användas för att hitta de mest ef-
fektiva testmetoderna vid epidemiska 
utbrott, och därmed bidra till att bätt-
re kontrollera utbrotten. 

– Det här kan bli ett första steg 
mot att samhället ska bli bättre på 

att kunna kontrollera större utbrott i 
framtiden, och minska behovet av sto-
ra nedstängningar, säger Laura Natali, 
doktorand i fysik och huvudförfattare 
till studien. 

HON BETONAR ATT studien är en simu-
lering och att testning med verkliga 
data behövs för att utveckla metoden 
ytterligare – därför är det för tidigt att 
kunna använda den i den pågående 

coronapandemin. Samtidigt är det ett 
första steg mot att kunna göra mer 
specifikt riktade insatser för att mins-
ka smittspridning, som att till exem-
pel förutse om en viss åldersgrupp bör 
testas eller om ett begränsad geogra-
fiskt område, som en skola, en tätort 
eller ett visst kvarter, är i riskzonen. Y
 

Den invasiva fisken svartmunnad 
smörbult har snabbt etablerat sig i 

Östersjön. Nu visar ny forskning att arten 
kan sprida sig till insjöar och konkurrera 
med inhemska fiskarter. 

– Våra resultat visar att det finns en 
stor risk att smörbultar från Östersjön 
kommer sprida sig in i våra svenska 
sjöar. Åtgärder för att begränsa deras 
spridning bör därför sättas in där vatten-
drag mynnar ut i Östersjön eller där trafik 
från Östersjön går in i svenska sjöar som 
exempelvis Mälaren, säger forskaren 
Leon Green. Y

Invasiv fisk kan 
sprida sig till sjöar

En forskargrupp på institu-
tionen för biologi och miljö-

vetenskap har utvecklat ett dator-
program som kan förutspå framtida 
artutrotningar. Programmet är ba-
serat på offentligt tillgänglig data. 

– Vårt program kan också an-
vändas för att simulera effekterna 
av specifika bevarandestrategier, 
och resultaten är hoppfulla. Vi kan 
göra en enormt positiv inverkan om 
vi agerar nu, säger Tobias Ander-
mann, i vars avhandling program-
met presenterades. Y

Datorprogram förut-
säger utrotningar 

Bilderna visar ett simulerat 
utbrott vid samma tidpunkt. 
Den vänstra kartan anger lä-
get då metoden inte använts, 
och där inga nedstängningar 
av samhället har skett. Den 
domineras av orange (smitt-
samma) och svart (tidigare 
infekterade och nu immuna 
eller avlidna). Den högra kar-
tan anger läget vid samma 
tidpunkt, men där forskarnas 
metod har använts. Kartan 
domineras av grå (ej smittade 
men mottagliga) samt blått 
som står för nedstängda om-
råden som har kunnat ringas 
in tack vare metoden. 
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MITT ÄMNE// 
ANNE BJORKMAN

”Vad är det vi gör med vår 
värld, och hur illa är det?”

I Arktis sker klimatuppvärmningen med 
dubbel hastighet, och det som händer där 
har en stor inverkan på resten av världen. 
Klimatforskaren Anne Bjorkman följer ut-
vecklingen i realtid.

anne bjorkman älskar växter. Dessutom gil-
lar hon historia och vill förstå hur saker häng-
er ihop och förändras över tid. Att hon valt att 
ägna sitt yrkesliv åt att fördjupa sig i växteko-
logi är därför inte helt överraskande.

– För mig är nyfikenhet den största drivkraf-
ten. Jag är helt enkelt väldigt nyfiken på ekolo-
gi och den förändring som pågår. Vad är det vi 
gör med vår värld, och hur illa är det? Det vill 
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Tidigare ekologer som studerade 
Arktis var även lysande naturhistoriker, och de 
hade en fantastisk observationsförmåga. Fors-
karna utvecklade många hypoteser om hur kli-
matförändringarna kan komma att påverka ar-
ktiska växter, men deras möjligheter att testa 
hypoteserna var begränsade. Bland annat kun-
de de ofta bara studera enstaka platser och de 
hade också svårt att få fram exakt information 
om temperaturer. Forskarna hade inte heller till-
gång till uppgifter om hur artsammansättningar 
hade förändrats över en längre tid.

Ny teknik, 
nya möjligheter att samla in information och en 
långsiktig bevakning av utvecklingen på många 
olika arktiska platser kommer att betyda mycket 
för förståelsen av klimatförändringarnas effek-
ter. Vi kommer att kunna testa hypoteser om hur 
växtligheten förändras och vilka arter som är 
“vinnarna“ och “förlorarna“ i denna förändring, 
det vill säga vilka nya växter som etablerar sig 
och vilka som ökar eller försvinner från arktiska 
miljöer. Ett viktigt mål för den framtida forsknin-
gen är att bättre förstå vilka konsekvenser dessa 
förändringar får för resten av ekosystemet.

På 1990-talet började forskarna 
med experiment och långsiktig bevakning av ut-
vecklingen i Arktis, och dagens forskning bygger 
vidare på denna imponerande insats. Numera 
finns det dussintals platser över hela Arktis med 
information om hur uppvärmning och växtlighet 
har utvecklats de senaste 30 åren. Dessutom 
gör ny teknik att vi idag kan mäta temperaturer 
på hundratals olika platser, vilket ger en mycket 
bättre bild av den variation i temperaturer som 
en växt i Arktis faktiskt upplever.

jag förstå, för annars kan vi inte göra något 
åt saken, säger hon.

det är en gråkall vårdag i Botaniska träd-
gården, och grönskan har ännu inte tagit fart. 
Men Anne Bjorkman är van vid kyla och kar-
ga landskap. Hon har ägnat de senaste åren 
åt att studera Arktis, och hur växtlighet och 
ekologi i det stora området runt jordens nor-
ra pol påverkas av klimatförändringarna. 

Det finns flera skäl till att klimatforska-
re är så intresserade av Arktis. Här leder kli-
matförändringarna till en dubbelt så snabb 
temperaturökning som i övriga världen, och 
allt som sker i området kan få stor betydel-
se globalt. 

– Hela Arktis kan användas som en test-
studie för hur det kan komma att bli i resten 

Ekologin i Arktis

DÅ:

NU:

I FRAMTIDEN:
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MITT ÄMNE// 
ANNE BJORKMAN

studera hur den biologiska mångfalden i om-
rådet påverkas av klimatförändringarna. De 
kommer att jämföra olika platser där topo-
grafi och vegetation varierar, och det är fram-
för allt två frågeställningar som forskarna 
vill titta närmare på. Dels vill de undersöka 
om växter som lever i områden där tempe-
raturen varierar mycket, till exempel i bergs-
områden, klarar klimatuppvärmningarna 
bättre än andra växter. Dels vill de granska 
förflyttningar av växtligheten i uppvärm-
ningens spår.

– Vilka blir vinnarna och förlorarna när 
klimatet blir varmare? Vilka arter klarar 
temperaturökningen? Och kommer nya ar-
ter, som idag lever längre söderut, flytta in i 
Arktis? 

vissa förändringar har forskargruppen re-
dan kunnat se. Anne Bjorkman berättar att 
vissa arter som tidigare fanns i ett område på 

”Kunskapen är också viktig 
för att kunna fatta rätt 
beslut, till exempel om det 
är nödvändigt att hjälpa 
vissa arter att flytta längre 
norrut”

Anne Bjorkman,  
universitetslektor i växtekologi

Anne Bjorkman
Är: Universitetslektor i 
växtekologi.
Ålder: 39 år. 
Familj: Man, två barn, 
två katter och en hund.
Fritidsintressen: 
Spelar piano, sjunger 
i kör och läser gärna 
historiska böcker eller 
lättsamma romaner.
Stolt över: Att jag har 
kunnat starta min egen 
forskargrupp och kan 
låta mina doktorander 
följa sina intressen och 
egna idéer.
Bakgrund: Är född i 
Virginia i USA, men 
har svenskt påbrå – 
Annes farfars far var 
från Skåne och emig-
rerade till USA i slutet 
av 1800-talet.

av världen, eftersom vi kan följa hur växlig-
heten och ekosystemet påverkas av den ök-
ande uppvärmningen. Dessutom finns hälf-
ten av jordens markbundna kol i Arktis 
frusna tundra. Om tundran tinar och koldi-
oxiden släpps ut i atmosfären kan det inne-
bära ett enormt påslag på den globala värme-
ökningen, säger hon.

hennes forskning är till stor del möjlig 
tack vare ett femårigt anslag från Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse. 

– Anslaget har öppnat upp helt nya möj-
ligheter. Nu kan vi exempelvis studera fle-
ra platser samtidigt, vilket är viktigt för att 
kunna dra mer övergripande slutsatser. Och 
vi kan ställa de där extra forskningsfrågor-
na som kan ge så viktiga resultat, säger hon.

I sommar planeras nästa forskningsex-
pedition, denna gång till Svalbard. Här ska 
Anne Bjorkman och hennes forskargrupp 
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Arktis, nu finns på nya platser. I områden där 
snösmältning pågår blommar vissa arter tidi-
gare än förut och vissa växter har blivit be-
tydligt större än tidigare. Förändringar som 
alla påverkar ekosystemet på olika sätt.  

– Mycket av vår forskning handlar om att 
förstå betydelsen av klimatförändringarna i 
Arktis, förutse vad som kommer att hända 
och hur resten av världen kommer att påver-
kas. Kunskapen är också viktig för att kunna 
fatta rätt beslut, till exempel om det är nöd-
vändigt att hjälpa vissa arter att flytta längre 
norrut, säger hon. 

hennes kärlek till fältarbetet är stark, 
även om det har blivit svårare sedan hon skaf-
fade familj. Att vara näst intill bortkopplad 
från resten av världen under långa perioder 
kan vara påfrestande – men också befriande.

– Att inte kolla sin e-post på månader och 
enbart ha en satellittelefon att kommunicera 

Pudam, sam resequam 
cum re nis dolecus sitist aliqua-

meniet lia sandis as estrum simos 
restio eaturec atecti doloria 

que nonsequatur.

) Text: Ulrika Ernström 
) Foto: Malin Arnesson, Anne Bjorkman

med… Man är verkligen långt borta från den 
vanliga verkligheten. Men det betyder också 
att man kan koncentrera sig på forskningen 
och slipper ta in allt som händer i världen och 
alla hemska nyheter som annars sköljer över 
en, säger hon. 

Vilket är ditt bästa minne från fältet?
– En resa till Grönland 2019. Min son var 

åtta månader och min man tog föräldraledigt 
så vi kunde åka allihop. Jag kunde arbeta och 
ändå ha familjen nära i ett fantastiskt ark-
tiskt område. Där fanns inga isbjörnar – eller 
myggor – men däremot enorma isberg och en 
vacker tundra. Vi såg valar varje dag. Det var 
helt perfekt. Y
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Försurning kan  
skada tångbälten

EN FÖRSURAD havsmiljö 
kan göra att alger och tång 

växer snabbare. Men nu visar en 
ny studie från Göteborgs univer-
sitet att den snabba tillväxten 
riskerar att få allvarliga följder i 
kustnära ekosystem. Tången har 
nämligen visats bli mycket skö-
rare och bryts lättare sönder i en 
försurad havsmiljö. I kombination 
med att starka vindar och stormar 
förväntas bli vanligare i klimatför-
ändringarnas spår, ökar det ris-
ken för att hela tångbälten trasas 
sönder och sveps bort med vå-
gorna. 

– Förhoppningsvis kommer 
våra resultat göra att man får upp 
ögonen för att klimatförändringar 
även kan ha negativa effekter på 
vanliga, men mycket viktiga, arter 
i våra ekosystem, säger Alexan-
dra Kinnby, doktorand i marin 
ekologi och huvudförfattare till 
artikeln. Y

DET FINNS EN LUCKA i lagen när det gäller bevarande av 
offentlig konst i byggnader. Värdefullt kulturarv riskerar 

därmed att falla i glömska eller försvinna. En ny avhandling från 
kulturvård vid Göteborgs universitet belyser problemet.

Sedan den så kallade enprocents-regeln infördes år 1937 har 
stora satsningar gjorts på byggnadsanknuten konst i offentlig mil-
jö. Regeln, som egentligen är en rekommendation, innebär att en 
procent av byggnadskostnaden är avsatt för beställning av konst. 
I sin avhandling har kulturvårdaren Karin Hermerén analyserat 
beslutsprocesser som rör byggnadsanknuten konst, utifrån ett 
långsiktigt bevarandeperspektiv. Hon anser att det borde finnas 
möjligheter för ett offentligt och delat förvaltnings- och tillsyns-
ansvar för de konstverk som har bekostats med allmänna medel, 
oavsett senare ägare.

– Dagens lagstiftning skulle kunna rymma möjligheter att bätt-
re bevara, förvalta och skydda konstverken. Men förhållandet 
mellan kulturmiljölagens kvalifikationskrav och den mer generel-
la plan- och bygglagen gör skyddsbestämmelserna svåranvända. 
Praxis kring skyddsföreskrifter kolliderar med de särskilda villkor 
som rör konstnärliga värden och upphovsrätt, säger Karin Her-
merén. Y

Otillräckligt skydd i lagen  
för offentlig konst

Hållbar vardag
) Text: Carina Eliasson, Karl-Johan Nylén, Johanna Hillgren ) Foto: Karin Hermerén, Alexandra Kinnby  
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I DANMARK HAR antalet marina kolonilotter vuxit 
explosionsartat, med över 1000 personer som 

odlar musslor, ostron och alger på hobbynivå. I det nya 
projektet ”Havhøst i Norden” vill danskarna dela med 
sig av erfarenheter till sina nordiska grannländer. Ma-
ria Bodin är projektsamordnare för ett pilotprojekt på 
Göteborgs universitet med syfte att utveckla Sveriges 
första marina kolonilott.

– Vårt projekt är fokuserat på att utforma kolonilot-
ten, testa olika redskap och organismer som är lämpli-
ga samt att skapa en informationsplats runt framtidens 
mat. Jag tror att vi har mycket att lära från arbetet i 
Danmark, säger hon. Y

MENSTRUATIONSCYKELNS PÅVERKAN på prestation, 
aerodynamiken hos pappersplan och havstempe-

raturen i Östersjön - ämnesbredden var stor när en av 
sju regionala semifinaler i Forsknings-SM, Utställning-
en Unga Forskare avgjordes den 25 februari. Totalt 
kvalificerade sig 18 elever från Göteborgsområdet till 
finalen. 

I finalen, som ägde rum digitalt den 29 mars, fick 
tre av projekten från semifinalen i Göteborg pris och 
blev därmed en del av Sveriges unga forskningslandslag 
2021. Hela listan med vinnare finns på ungaforskare.
se. Y

Danska havsbönder sprider 
kunskap om marina kolonilotter 

18 gymnasieelever till 
final i Forsknings-SM

ALLA KAN BLI FORSKARE och det finns många oli-
ka vägar fram till att börja forska. Det är en av de 

saker som den nya boken Forskardrömmar vill förmedla 
till barn. Mattias Marklund, fysikprofessor vid Göteborgs 
universitet, är en av 60 svenska forskare som porträtte-
ras i boken som tagits fram av Sveriges Unga Akademi.

– Mitt bidrag handlar om min uppväxt, hur jag använ-
de min nyfikenhet för att lära mig saker och utforska hur 
saker fungerade. Framförallt sprängämnen och bume-
ranger, säger Mattias Marklund.

Boken Forskardrömmar: Berättelser för nyfikna barn 
riktar sig till barn i åldern 9-12 år. Y

Barnbok ska väcka  
nyfikenhet för forskning

BILDEN

ORDET

djupinlärning  Djupinlärning (eller deep learning) är en typ 
av artificiell intelligens som efterliknar hur den 

mänskliga hjärnan skulle uppfatta något och dra en 
slutsats. Djupinlärning kan beskrivas som en ma-
tematisk modell som används för att lösa problem 
som är svåra att ta sig an med traditionella, algorit-
miska metoder.  

Illustration:Niclas Åkerblom
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Stadsklimatforskning för mer hälsosamma städer

VAD? Stadsklimatologi handlar om 
hur det lokala klimatet, luftkvaliteten 
och den upplevda temperaturen i ur-
bana miljöer påverkas av bebyggelse, 
grön struktur och markanvändning. 
Här ingår allt från grundforskning till 
att ta fram verktyg för arkitekter och 
stadsplanerare. Ämnet är tvärveten-
skapligt. 

NÄR? Stadsklimatforskning har på-
gått på Göteborgs universitet sedan 
70-talet. Just nu leder exempelvis 
Fredrik Lindberg ett projekt om vär-
meböljors påverkan på förskolebarn, 
där masterstudenten Oskar Bäck-
lin har undersökt 438 förskolegårdar 
i Göteborg. Merparten saknade till-
räcklig skugga.

VARFÖR? Med klimatförändringarna 
i stort och en allt tätare bebyggelse 
ökar de problem de urbana värme-
öarna för med sig. Genom att inte-
grera klimatkunskap i stadsplanering 
och arkitektonisk utformning kan 
man bygga en hälsosammare och 
mer attraktiv stad.
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Han letar svalka  
i en allt hetare stad

Det är hett i stan, och hetare blir det. Fredrik 
Lindberg, forskare vid institutionen för geove-
tenskaper, vet hur man minskar hälsovådliga 

temperaturer under värmeböljor.
– Allra viktigast är stora träd, säger han.

det blåser snålblåst på Stigbergstor-
get. Så är det att bo i Göteborg, för det allra 
mesta. Fredrik Lindberg drar ner mössan i 
pannan.

– Vårt forskningsområde lever i ett mo-
ment 22 här. Vi har ofta dåligt väder, det 
regnar från sidan och folk på våra bredd-
grader behöver solen när den väl kom-
mer. Samtidigt är små barn, gamla och 
människor med hjärt- och lungsjukdomar 
sårbara. Vilka ska vi planera staden för? 
frågar Fredrik retoriskt och svarar själv:

– Vi behöver skapa en mosaik, en stad där 
man tar hänsyn till alla stadens invånare.

en stad är alltid varmare än den omgi-
vande landsbygden. Framför allt vid fint 
väder. Som mest har forskarna på geoveten-

skapliga institutionen uppmätt en skillnad 
på tolv grader mellan centrala Göteborg 
och landsbygden runt om.

– Ändå är våra svenska städer små vid 
en global jämförelse. Och vi kyler ännu 
inte ner våra bostäder, vilket gör utomhus-
klimatet i många städer ännu varmare på 
grund av den energi som går åt till luftkon-
ditionering, säger Fredrik Lindberg.

i takt med den globala temperaturhöj-
ningen blir även städerna varmare. Men det 
lokala klimatet påverkas även av många 
andra faktorer. Var staden ligger – vid kus-
ten eller i inlandet – spelar roll liksom hur 
den är formad. En långsträckt stad med ga-
tor i nord-sydlig riktning är svalare än en 
kompakt med gator som löper från öster 

FORSKNING// 
HÅLLBAR VARDAG
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till väster, där solstrålarna når ner fler 
timmar om dagen. Hur höga byggnader-
na är, hur tätt de ligger samt vad de är 
byggda av påverkar. Förtätningstrenden 
gör städerna ännu varmare. Det får inte 
plats så mycket grönska, som skulle be-
hövas.

– Mest påverkan har dock vädret. 
Högtryck med svaga vindar, få moln och 
mycket sol skapar värmestress. Det ger 
inte bara hälsoproblem utan påverkar 
även effektiviteten hos dem som arbetar 
och samhällsekonomin, säger Fredrik.
Dessutom, påpekar han, är den urbana 
värmeön ett socioekonomiskt problem 
då långtifrån alla kan ta bilen till havet 
för att svalka sig under heta dagar.

institutionen för geovetenskaper lig-
ger på Medicinareberget. Forskargrup-
pen är liten: Ett par-tre seniora forskare, 

några postdocs och en handfull dokto-
rander. Extremvärmen sommaren 2018 
gav stadsmiljöforskningen en extra 
skjuts. Kunskaperna, som Fredrik Lind-
berg och hans kollegor har samlat på sig, 
har blivit eftertraktade. 

– Att göra dem tillgängliga för andra är 
en viktig sak.

förutom att kartlägga det loka-
la klimatet i olika stadsdelar utvecklar 
geovetarna praktiska verktyg åt andra. 
Stadsplanerare och arkitekter behöver 
forskarnas hjälp för att bygga en mer att-
raktiv stad.

– Det är väldigt roligt när man ser att 
de börjar använda det vi har utvecklat. 
Och det gör de mer och mer!

Från att tidigare ha sysslat mycket 
med fältmätningar, ofta i kombination 
med intervjustudier och observation för 

Innerstadens struktur, med höga hus sida 
vid sida, är sig ganska lik sedan årtionden 
och ofta århundraden tillbaka. Däremot 
har stadsklimatet förändrats. Det beror 
både på den globala uppvärmningen och 
på att växande städer genererar mycket 
värme från trafik och annan mänsklig verk-
samhet.

Fredrik 
Lindberg

Är: Docent i geove-
tenskap med inrikt-
ning mot stadskli-
matologi.
Aktuell: Med att ta 
fram modellverktyg 
och hitta åtgärder 
för att minska vär-
mestressen under 
kommande värme-
böljor. 

FORSKNING// 
HÅLLBAR VARDAG

Den urbana 
värmeön är ett 

centralt begrepp i 
stadsklimatforskning-
en. En urban värmeö 
innebär att en stor 
stad är betydligt var-
mare än omgivningen, 
framför allt nattetid. 
Det var den engelske 
vetenskapsmannen 
Luke Howard, också 
kallad meteorolo-
gogins fader, som 
upptäckte fenomenet 
i London under tidigt 
1800-tal.

a

Den urbana  
värmeön

En hårdgjord yta utan skuggande träd och 
byggnader är plågsam att vistas på under 
en värmebölja. Det gäller att skynda fort 
över Drottningtorget.
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Bänkarna under träden på Stigbergs-
torget är en pensionärsvänlig miljö. 
Här trivs även Fredrik Lindberg.  

”Ett annat bra exempel är Järntorgets 
körsbärsträd” säger han.

Vad finns det att 
göra åt den allt 
hetare staden?

att se hur människor uppfattar miljön de 
lever och rör sig i, har en annan metod 
alltmer tagit över: Klimatmodellering.

ett bekymmer är att temperatursän-
kande åtgärder kan vara kontraproduk-
tiva. Höga hus till exempel. De ger mer 
skugga i gatuplanet men värmen får svå-
rare att avdunsta om natten. Boulevar-
der med stora träd ger sköna promenad-
stråk och sänker temperaturen men kan 
hindra luftföroreningar från att lätta. 
Därför gäller det att kombinera och va-
riera åtgärderna.

– En tät och en grön stad måste gå 
hand i hand, säger Fredrik Lindberg. Y

Material- och färgval och geo-
metri spelar roll. Ännu vikti-
gare är den blågröna infra-
strukturen med vatten och 
grönska. Hur det gröna in-
slaget utformas ger olika ef-
fekter:

Grönområden. ”En stor park 
kan ge positiva effekter fle-
ra hundra meter in i kvarteren 
runt omkring.”

Träd i gaturummet. ”Skugga 
gör att äldre människor och 
småbarn vara mer utomhus. 
Dessutom värms inte asfalten 
upp. Riktigt stora träd, som 
de som sluter inne hela gatu-
rummet i Berlin och Hamburg, 
har dessutom en kylande ef-
fekt genom avdunstningen.”

Gräsytor. ”Gräs blir inte lika 
varmt som asfalt och hål-
ler vatten på ett annat sätt än 
hårdgjorda ytor. Man ska inte 
glömma att ytor kan kombi-
neras. Till exempel kan man 
lägga gräs mellan spårvagns-
spåren.”

Informell växtlighet. ”När 
man förtätar försvinner myck-
et informell grönska, exem-
pelvis när man bygger bort 
slänter. Den informella grön-
skan lever farligt medan man 
slår vakt om den formella 
grönskan. En rabatt har väl-
digt liten lokalklimatologisk 
effekt.”

Gröna tak och väggar. ”De 
må vara trivsamma men på-
verkar inomhusklimatet mer 
än utomhusklimatet. Då är 
träd mycket effektivare.”

”Högtryck med 
svaga vindar, få 
moln och mycket 
sol skapar vär-
mestress. Det ger 
inte bara hälso-
problem utan 
påverkar även 
effektiviteten hos 
de som arbetar 
och samhällseko-
nomin”

) Text & foto: Karin Hylander
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Marina skönheter

Under luppen
 ) Text: Susanne Liljenström    ) Foto: Fredrik Pleijel

En bild säger mer än  
tusen ord. Science Faculty  

Magazine tittar närmare på en 
 naturvetenskaplig företeelse.

Att fånga snäckornas 
karaktär på bild är ett 
tålamodsprövande moment. 
De flesta arter är en till 
två centimeter långa men 
somliga är bara några få 
millimeter.

– Att många av djuren är 
så små gör fotograferandet 

svårare. Ett annat problem 
är att djuren rör sig och det 
kan vara svårt att hinna 
med kamerainställningar. 
Ibland går allt lätt och 
smidigt och då tar jag 
bara några få bilder, andra 
gånger kan det krävas upp 
till 50 bilder innan jag kän-

ner mig nöjd. Och ibland 
aldrig, säger Fredrik Pleijel.

Den nya volymen av 
Nationalnyckeln Blötdjur: 
Sidopalpssnäckor – tagg-
säcksnäckor handlar om 
nakensnäckor och andra 
nära besläktade arter i 
gruppen Heterobranchia. 

Nakensnäckor i nya Nationalnyckeln
I den nya volymen av 
Nationalnyckeln, bok-
projektet som beskriver 
Sveriges växter, djur och 
svampar, presenteras 
146 olika arter av snäck-
or. Forskaren Fredrik 
Pleijel har tagit många 
av de vackra bilderna.

Sjöhare (Aplysia punctifera)
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– Direkt efter gymnasiet 
började jag läsa fysik 
men hoppade snabbt 
av eftersom jag kände 
att jag behövde en paus 
från studierna. Jag bör-
jade istället jobba, och 
fick möjligheten att ut-
bilda mina kollegor inom 
kaffe. Att det kunde vara 
så roligt och givande att 
lära ut förvånade mig! 
Därefter kändes ämnes-
lärarprogrammet ganska 
självklart.

– Det började med att 
jag visste att ämneslä-
rarprogrammet och fy-
sikprogrammet läser 
samma eller liknande 
kurser, så jag undrade 
om det gick att göra ett 
examensarbete och ta 
en dubbel examen. Möj-
ligheten fanns, och efter 
det var det bara att tuta 
och köra. Jag gillar att 
ha möjligheten att nå-
gon gång i livet kunna ta 
en master i fysik.

 –  Finns det ens något 
som är mindre bra? Allt 
med fysik är väl bäst? 
Nej, men skämt åsido. 
Det absolut bästa med 
fysik är att det alltid 
finns mer att upptäcka 
och förstå. Alltså det 
är ju med hjälp av fysi-
ken som vi förstår värl-
den. Hur och varför den 
fungerar som den gör. 
Allt från världens mins-
ta beståndsdelar till hela 
universum. Är det inte 
coolt? 

– Jobbmöjligheter finns. 
Det är en sådan jäkla 
brist på fysik- och mat-
telärare vilket innebär att 
jobb finns. Nu ser jag 
mest fram emot att bör-
ja jobba. Att komma ut i 
arbetslivet. Även fast jag 
älskar livet som student 
så kommer det bli så 
otroligt spännande att få 
börja undervisa.

– Att inte vara rädd för att 
testa. Har du ett områ-
de du är intresserad av 
och skulle kunna tän-
ka dig att arbeta inom, 
så kör! Det är inte vär-
re än att man hoppar av 
om man inte trivs. Det 
är okej att hoppa av. Det 
är okej att inte få god-
känt på en tenta. Så mitt 
tips är: Våga testa, våga 
misslyckas.  

STUDENTEN// 
5 FRÅGOR

På Naturvetenskapliga  
fakulteten studerar 7 500  

engagerade studenter.

Fem 
frågor 
till...

... Henny Fosnes, som 
till sommaren är  
färdig gymnasielärare i 
ämnena fysik och mate-
matik.

Varför har du 
valt att läsa till 
lärare?

Du planerar att 
ta en dubbel  
examen, varför?

Vad är det bäs-
ta med ämnet 
fysik? 

Hur ser du på 
möjligheten till 
jobb i framtiden?

Vad skulle du ge 
för råd till någon 
som vill plugga?  

) Text: Camilla Persson   ) Foto: Privat
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Inspelade naturupplevelser, hemmalaborationer och experiment 
som testas teoretiskt istället för på plats. Pandemin har tvingat 
många lärare att tänka om kring undervisningsformer, och upp-
finningsrikedomen har varit stor.  

– Att bibehålla motivationen hos studenterna är det svåraste, 
säger Pierre De Wit, forskare vid institutionen för marina veten-
skaper.

Digital omställning kräver 
nya undervisningsformer

Minna Panas undervisar blivan-
de lärare, och har valt att försö-
ka ta naturen till studenterna. 
Hon har bland annat filmat un-
der ytan när hon själv snorklat, 
för att på så sätt göra havets 
ekosystem mera konkreta och 
tillgängliga för studenterna.

Science Faculty Magazine | Nummer 1, 2021
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UTBILDNING// 
COVID-19) Text & Foto: Camilla Persson ) Foto: Minna Panas

föreläsningar och grupparbeten via di-
gitala plattformar har blivit vardagsmat för i 
princip alla studenter det senaste året. Inom 
vissa ämnen har det fungerat bra med om-
ställningen till distansstudier, medan an-
dra haft det betydligt svårare. En stor del av  
fakultetens utbildning bygger på praktiska 
moment som laborationer och fältstudier, 
där en del kurser fått dispens för att kunna 
genomföra moment på plats. För andra har 
det varit praktiskt omöjligt, och här har lä-
rarna fått tänka till. 

Det naturvetenskapliga basåret, som un-
der året dessutom haft extra många studen-
ter, är ett sådant exempel. Doktoranden Ida 
Hedén håller i en fysiologilaboration med 
sex olika stationer, som vanligtvis består av 
praktiska moment som att testa andning och 
blodgrupp. Men i distansläget blev det istäl-
let en blandning av olika undervisningsfor-
mer.

– Vi behöll alla stationerna, men de fick 
prova andra delar hemma. De fick till exem-
pel stoppa händerna i kallt eller varmt vatten, 
och sedan i ljummet vatten för att känna hur 
känseln förändras i händerna. Sen diskutera-
de vi resultatet och varför det blir så.

i en annan fysiologilaboration som Ida hål-
ler i genomfördes istället övningarna live 
framför kameran. Syftet var att studenter-
na, som i det är fallet läser kandidatprogram-
met i biologi, skulle se hur hjärtat påverkas 
av olika uppdrag. Till sin hjälp hade hon en 
annan doktorand som fick cykla, vändes upp- 
och ner med mera. Samtidigt kunde studen-
terna följa doktorandens hjärtrytm live och 
se vad som hände.

– Det var väldigt uppskattat. Därefter 
hade vi en djupgående diskussion om varför 
det händer, vad det är som aktiveras i våra 

kroppar som påverkas, säger Ida Hedén.
Exkursioner är andra inslag som varit 

svåra att genomföra det senaste året. Min-
na Panas undervisar lärarstudenter i natu-
rorientering, och brukar ta med dem till ut 
till områden som Stora Amundön och Äng-
gårdsbergen för att de ska få uppleva natu-
ren och lära sig vilka miljöer de kan ta sin 
blivande klass till. Men nu har Minna istäl-
let valt att ta naturen till studenterna. Hon 
har till exempel filmat när hon själv varit ute 
och vandrat. 

– Studenterna ska få en känsla av att vara 
ute på riktigt. De missar ju en del dimensio-
ner naturligtvis, när de inte kan känna solen 
i ansiktet eller hur topografin förändras när 
man klättrar upp eller ner, men sådant har 
jag försökt kompensera för genom att till ex-
empel berätta att ”här är det halt, så här får 
man gå försiktigt”.

minna panas är doktorand i naturveten-
skap med inriktning utbildningsvetenskap 
inom forskarskolan CUL, och har fokus på 
digitalt lärande. Hon berättar att det finns 
mycket bra digitalt material att använda sig 
av, särskilt för den här typen av kurser där 
studenterna ska lära sig grundläggande eko-
logiska begrepp. Hon har låtit studenterna 
lyssna på fågelläten, tittat på filmer och följt 
olika typer av skeenden över årstiderna. Ett 
sådant exempel är kolträdet, en animation 
från Hyytiälä skogstation utanför Helsing-
fors som visar hur en tall i realtid binder luf-
tens koldioxid. 

– Vi kan välja datum och tidpunkt på dyg-
net, och se hur koldioxidhalterna varierar i 
luften och i trädet under året. Det finns oänd-
ligt många digitala resurser att lyfta in när 
man kan dela en skärm.

X
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till tjärnö marina laboratorium brukar 
studenter från olika kurser och program 
komma för att göra fältstudier eller expe-
riment, under längre eller kortare perioder. 
Men nu har praktiska moment bytts mot teo-
retiska övningar i många av kurserna, och 
besöken på fältstationen har fått vänta. Pier-
re De Wit berättar att omställningen varit 
särskilt utmanande i vissa kurser.  

– När det i lärandemålet står att studenten 
ska bygga sig en praktisk färdighet i att utfö-
ra experiment, så är det extremt svårt att lösa 
på distans. Men vi har fått göra så gott vi kan.

Just den aktuella biologikursen inleddes 
med att studenterna fick en lista över lämp-
liga områden att besöka i Göteborgsområdet, 
som de själva kunde ta sig till. 

– Åk dit, observera naturen, skriv ner vad 
ni ser. Fota med era mobilkameror. Det var 
instruktionerna till studenterna, berättar 
Pierre De Wit. 

de fick i uppgift att identifiera en orga-
nism som de ville lära sig mer om, komma på 
en frågeställning –  någonting de ville lära sig 
om organismen – och sedan designa ett ex-
periment för att ta reda på svaret. I vanliga 
fall hade studenterna kunnat testa sitt expe-
riment i labbet, men istället fick de teoretiskt 
fundera ut hur de skulle kunna lösa uppgif-
ten. Sen avslutades kursen med en tävling. 
Alla som ville skulle sedan få komma till fält-
stationen och genomföra det vinnande expe-
rimentet, när pandemin tillåter. 

Förutom att det var en rolig grej, så tving-
ade det studenterna att tänka på vad som 
faktiskt var möjligt att genomföra eller inte, 
menar Pierre De Wit.

– Det är lätt att designa ett experiment i 
teorin, men man vet ju inte om det faktiskt 
funkar innan man testat det. Och oftast fung-
erar det inte första gången, utan man måste 
tänka om och göra det igen.

att tvingas anpassa sin undervisning till 
nya förutsättningar har krävt mycket tid. 
Men det har också gett många nya tankar 
kring undervisning och hur den ska bedrivas 
i framtiden. Ida, Minna och Pierre upplever 
också att studenterna varit nöjda med de an-
passningar som gjorts, och säger att de fak-
tiskt fått mer positiv feedback från studenter-
na än vid ordinarie undervisning. Dessutom 
så har närvaron ökat på vissa kurser, när 
tröskeln att koppla upp sig hemifrån är min-
dre än att ge sig ut på en exkursion i dåligt 
väder. 

Men samtidigt så har många av fakulte-
tens studenter valt en utbildning med labo-
rationer och fältstudier av en anledning – de 
gillar att komma ut och göra praktiska mo-
ment. Det är i alla fall vad Pierre De Wit tror.

– Om det här fortsätter så kanske de inte 
tycker att det är kul längre. Nu har vi stu-
denter som gått en halv utbildning utan att 
få vara ute i fält, och till slut kanske de leds-
nar. Y

”Åk dit,  
observera 
naturen, skriv 
ner vad ni ser. 
Fota med era 
mobilkameror. 
Det var in-
struktionerna 
till studenter-
na”
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studenterna anton Dammand Dahlgren 
och Elin Nielsen läser båda kandidatpro-
grammet i marina vetenskaper, och säger att 
det varit tungt i perioder. Framför allt i hös-
tas, när mörkret kom och det visade sig att 
smittspridningen ökade och tillbakagång-
en till ordinarie undervisning fick skjutas på 
framtiden. De är framför allt oroliga över att 
de ska ha missat saker i sin utbildning och 
att de inte ska hinna lära sig alla praktiska 
moment som behövs för arbetslivet, men är 
samtidigt nöjda med hur lärarna hanterat si-
tuationen.

– Många har gjort ett fantastiskt jobb, och 
försöker anpassa sig så mycket de kan. Det är 
också kul att se hur undervisningen utveck-
lats under tiden med pandemin och hur lä-
rarna kommit på smarta lösningar, säger Elin 
Nielsen, som går andra året och nu haft dis-
tansundervisning i över ett år.

anton dammand Dahlgren går första året, 
och har inte träffat alla sina kurskamrater 
sedan september. Svårigheten för studen-
ter som börjat en utbildning i distansläget är 
framför allt att skapa sociala nätverk när alla 
sitter på distans. Att hitta kurskamrater att 
plugga tillsammans med, och kunna diskute-

Svårigheter att fokusera på studierna, att skapa sociala relationer och ta 
hjälp av sina kurskamrater. Men också en oro att missa viktiga praktiska 
moment i sin utbildning. Att studera på distans har varit en utmaning för 
fakultetens studenter.

ra föreläsningarna och hjälpa varandra.
–  Det är svårt för en ny grupp att fungera 

på distans, säger Anton Dammand Dahlgren.

båda två har haft enstaka moment på plats, 
men i mindre grupper. Andra praktiska mo-
ment har helt utgått eller ersatts av hemma-
laborationer och andra typer av distansarbe-
ten. Uppfinningsrikedomen hos lärarna har 
varit stor, tycker studenterna. Bland annat så 
har de filmat en del praktiska moment, något 
som skulle kunna användas även när pande-
min är över.

– Film skulle kunna fungera som ett kom-
plement, till exempel som en förberedelse in-
för ett fältmoment. Man skulle också kun-
na bjuda in gästföreläsare från hela världen 
– de är bara ett knapptryck bort, säger Anton 
Dammand Dahlgren.

att undervisningen skulle fortsätta digitalt 
även efter pandemin ser de dock inte som nå-
got drömscenario.

– När pandemin är över kommer jag bara 
vilja träffa mina kompisar och föreläsare 
igen. Jag är inte sugen på att spendera mer 
tid framför datorn än nödvändigt, säger Elin 
Nielsen. Y

Det är svårt för en ny grupp 
att fungera på distans”

) Text: Camilla Persson ) Foto: Lovisa Thoursie

”



Vilken är forskarens roll 
i samhällsdebatten?  

olle häggström, Anna Wåhlin och 
Lars Johan Erkell är alla vana att prata 
om sina respektive forskningsområden 
med andra utanför vetenskapssamhället. 
Som klimatforskare får Anna Wåhlin ofta 
frågor om att delta i media, precis som 
matematikern Olle Häggström som även 
ger sig in aktivt i samhällsdebatten. Bio-
logen Lars Johan Erkell är aktiv bland an-
nat genom sina inlägg på Biolog(g) – en 
blogg som drivs av forskare vid hans in-
stitution. I blogginläggen argumente-
rar han mot kreationism, som har upp-
fattningen att jorden är 6 000 år gammal, 
och också mot ”Intelligent design”. Båda 
rörelserna hävdar att livet och universum 

är resultatet av en skapelse istället för att 
ha uppkommit av naturliga orsaker.

– Jag har känt att det är min plikt som 
universitetslärare att bemöta den desin-
formation de här rörelserna sprider. Även 
om man inte startar en jättestor debatt 
har det betydelse att man lägger ut fakta 
på nätet, säger han.

lars johan erkell konstaterar att 
forskare har en träning i att gräva fram 
och bedöma fakta. 

– Och det är just det som man saknar i 
mycket av samhällsdebatten – känslorna 
svallar fritt och slutsatser dras på väldigt 
lite underlag, säger han.

Det finns ett högt förtroende för forskning i Sverige, samtidigt som falsk 
information florerar och konspirationsteorier sprids enkelt på internet. 
Vilken är forskarens roll i den nutida samhällsdebatten? Och hur förhåller 
man sig till fakta kontra åsikter som forskare?

– Jag tycker att vi har ett ansvar för att hålla sans och vett i samhälls-
debatten, för att det finns så mycket falska uppgifter. Det har blivit värre 
och värre med åren, säger Lars Johan Erkell, docent i zoofysiologi. 

AKTUELLT// 
FORSKAREN I MEDIA
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Lars Johan  
Erkell

Är: Docent i  
zoofysiologi

Aktuell: Ska äntligen 
börja jobba på labbet 

igen, efter corona- 
vaccineringen. 
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– Jag håller med Lars Johan. Jag tycker 
att en av universitetets stora funktioner är 
att förse samhället med den bästa kun-
skapen och få den vetenskapliga synen 
på olika samhällsfrågor, säger Olle Hägg-
ström, professor i matematisk statistik.

– Jag håller också med. Däremot tyck-
er jag att det är fakta som är vårt jobb – 
inte att tycka om fakta. Det är klart att 
man får tycka och gå ut med vad man vill, 
men jag tycker inte att vi har en moralisk 
plikt att tycka, egentligen, säger Anna 
Wåhlin, professor i oceanografi.

de tre forskarna konstaterar att man 
behöver vara tydlig med vad som är fakta 

och vad som är personliga åsikter.
– Jag har respekt för att olika forskare 

kan komma fram till olika svar på huruvi-
da man vill gå in i politiska frågor och dis-
kutera dem. Man vill helst att fakta ska 
influera den politiska, ideologiska debat-
ten. Samtidigt vill man inte att den poli-
tiska debatten ska influera sökandet efter 
fakta, så att vi som forskare drar på oss 
en bias och hittar de resultat som vi öns-
kar. Så det är ett dilemma här. Å ena si-
dan talar det för att vi forskare ska närma 
oss samhällsdebatten, men å andra si-
dan, att hålla vetenskapen fri från ideolo-
giska tankar, talar för att vi ska hålla oss 
borta. Själv tycker jag att samhället och 

Anna Wåhlin
Är: Professor i  

oceanografi
Aktuell: Har just sänt 

in en obemannad 
ubåt under en glaciär. 
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samhällsdebatten är så viktiga att jag 
inte är beredd att stå tillbaka, säger Olle 
Häggström. 

en fråga som Anna Wåhlin har funde-
rat på är om man ska låta sina värdering-
ar styra vilka forskningsfrågor man fors-
kar på.

– Om man till exempel har värdering-
en att det är jätteviktigt att vi minskar kol-
dioxidutsläppen, blir det så då att man 
forskar på olika frågor som adresserar 

"Vad får det för effekt med ett ökat koldi-
oxidutsläpp?" I så fall så leder det till att 
man får en brist på fakta åt andra hållet 
och många argument för. Nu hårdrar jag 
det, som ni förstår. Jag tror att nyfikenhet 
är en bra drivkraft som bestämmer bra 
vilka forskningsfrågor man ska adresse-
ra, och jag försöker vara noga och sträng 
mot mig själv, säger hon. 

ett annat exempel där värderingar 
ställdes mot forskning är Manhattanpro-
jektet, USA:s forskningsprojekt som led-
de fram till atombomben. Olle Häggström 
berättar att de flesta fysiker som rekry-
terades till projektet förstod att det var 
ett förödande vapen, men motiverades 
av risken att Hitlers motsvarande projekt 
skulle hinna före, vilket kunde leda till ett 
nazistiskt världsherravälde.

– Fysikern Richard Feynman har be-
rättat att han var så absorberad av den 
spännande forskningsfrågan att han vå-
ren 1945, när Hitler kapitulerat men de 
ännu inte var framme vid Hiroshima och 
Nagasaki, överhuvudtaget inte reflekte-
rade över att hans originalmotivation till 
att gå in i projektet inte längre fanns. Det 
var först efteråt som Feynman insåg det-
ta, "Vad gjorde jag här egentligen?", sä-
ger Olle Häggström.

lars johan erkell lyfter vikten av att 
vara objektiv, korrekt, att hålla sig till fak-
ta och att ha en respektfull ton när man 
debatterar med meningsmotståndare.

– Då kan man få ner tonläget i debat-
ten och få igenom sina synpunkter bätt-
re än om man går i polemik. För några år 
sedan när jag var intensivt inne i kreati-
onist-debatten fick jag reaktioner på att 
jag var så respektfull och att jag gick att 
resonera med. Det blev jag väldigt glad 
över för det betyder att man tog mig på 
allvar, säger han.

– Jag har sett Lars Johan in action och 
jag beundrar verkligen den här förmå-
gan att hålla den respektfulla tonen. Jag 
är dessvärre lite sämre på det. Jag håller 
intellektuell hederlighet väldigt högt, och 
jag kan bli starkt provocerad när jag upp-
lever att motdebattören inte håller sig till 
grundläggande hederlighetsideal. Det är 
ofta sådana situationer som gör att jag 
går in i debatten, säger Olle Häggström. 

de tre forskarna är överens om att 
man väldigt sällan – om någonsin alls – 
omvänder en meningsmotståndare i di-
rekt debatt med den personen. Men det 
finns ändå en viktig poäng med att de-
battera i offentligheten.

– Det finns en publik, en tredje part 
som kan ta intryck av det jag säger. Det 
söker jag tröst i när jag tänker på det här 
dystra faktum att jag nog förmodligen 
aldrig har lyckats omvända en pseudo-
vetare i direkt konfrontation, säger Olle 
Häggström. Y

”Det finns en 
publik, en tredje 
part, som kan ta 
intryck av det jag 
säger.”

Olle Häggström,  
matematiker

) Text: Madelene Szabó 
) Illustrationer: Erika Hoff
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Olle Häggström
Är: Professor i  

matematisk statistik
Aktuell: Med boken 
Tänkande maskiner: 

Den artificiella intelligen-
sens genombrott (Fri 

Tanke, 2021). 
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ALUMNEN// 
ANNA-KARIN GUSTAFSSON) Berättat för: Madelene Szabó ) Foto: Bengt Schüler

Från en doktorandtjänst i Göteborg till 
postdoc hos en Nobelpristagare. Nu är 
Anna-Karin Gustavsson i full färd med att 
bygga upp sitt eget lab – med tillhörande 
forskargrupp.

”Labbet byggdes 
specifikt för min 
forskning”

”jag tillhör kemiinstitutionen vid 
Rice University, där jag jobbar med 
superupplöst mikroskopi. Det bety-
der att vi kan se väldigt små detaljer 
– individuella molekyler – i celler. Jag 
jobbar med cellavbildning och att 
försöka förstå hur celler fungerar när 
man får en sjukdom eller hur olika 
mediciner verkar inuti cellerna.

Jag gjorde min postdoc hos No-
belpristagaren W. E. Moerner vid 
Stanford. Jag ville rikta in mig på 
superupplöst mikroskopi så jag tog 
kontakt med honom. Vi möttes i 
Göteborg efter en av hans nobel-
prispresentationer och efter att ha 
diskuterat forskningsprojekt fick jag 
chansen att börja i hans labb. Jag var 
sedan där som postdoc i fem år. Jag 
lärde mig väldigt mycket, både om 
fältet och om att vara en forskare. 

Efter min postdoc ville jag fort-
sätta med forskningen och starta 
en egen forskargrupp. Rice utlyste 
en tjänst inom fysikalisk kemi som 
passade mig perfekt. Än så länge är 
vi en liten grupp – fyra doktorander 
och två studenter. Med generösa 
anslag från både National Institutes 

Ålder: 35 år.
Bor: Houston, Texas, USA
Är: Biträdande professor vid 
Rice University
Utbildning: Forskarutbild-
ning i fysik från Göteborgs 
universitet 
Familj: Man och 2-årig dot-
ter
Gör på fritiden: Jag gillar att 
vandra och vara ute i natu-
ren med familjen.
Det bästa med Houston: 
”Jag har knappt hunnit se 
mig omkring, jag har haft 
fullt upp med att komma på 
plats både hemma och på 
jobbet. Men Rice campus är 
fantastiskt fint! En grön oas i 
Houston.”

Anna-Karin  
Gustavsson

of Health (NIH) och 
CPRIT, en stor Tex-
as-baserad cancerfond, 
har vi möjlighet att utö-
ka rejält de kommande 
åren. Vi har byggt upp 
labbet från grunden, 
och nu är vi äntligen 
redo att börja med den 
faktiska forskningen! 

Tack vare min ut-
bildning vid Göteborgs 
universitet har jag fått 
en bra, grundläggande 
förståelse för fysik. 
Jag har också haft bra 
förebilder som har for-
mat hur jag bedriver forskning och 
hur jag handleder studenter. Jag är 
väldigt tacksam för hela min tid vid 
Göteborgs universitet.

Jag har min bakgrund i fysik, så 
jag hade inte riktigt väntat mig att 
bli professor i kemi. Mitt arbete 
innehåller dock både fysik, kemi 
och biologi, där vi jobbar på den 
molekylära nivån inuti celler. Så jag 
jobbar väldigt interdisciplinärt.” Y
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Han har prisats av kungen, haft ett flertal FN-uppdrag och är 
internationellt känd för sin omfattande klimatforskning.  

Deliang Chen vill ta fram kunskap som kan göra skillnad, men 
tycker att det finns risker med att ha alltför tydliga mål.  

Han vill föra ut klimat-
forskningen i världen
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I HUVUDET PÅ// 
DELIANG CHEN

Vilka är 
drivkrafterna, 

Deliang Chen?
–  Att göra något som känns 
bra, som är uppskattat och 
som kan göra nytta för mänsk-
ligheten. Men det jag själv kan 
göra är ändå begränsat, och 
jag behöver inte stå i centrum. 
Så jag vill gärna bidra till att 
lyfta fram andra duktiga fors-
kare, till exempel genom att 
sitta i olika priskommittéer. 

–  Jag tycker inte att man ska 
ha alltför långsiktiga eller spe-
cifika mål. Då tror jag man kan 
missa viktiga saker på vägen, 
få fel fokus eller glömma andra 
aspekter i livet. Det är inte bra 
om forskning bara handlar om 
att tävla. Mitt mål är att göra 
mitt bästa – och om ett resul-
tat inte blir som man ville är 
det också ok. Här är taoismen 
en inspiration för mig.

–  Det har jag inte tänkt på, 
men kanske min livsfiloso-
fi: att göra något jag tror på 
och att göra mitt bästa. Som 
jag ser det har jag två uppgif-
ter: den första är att ta hand 
om mig själv och den andra är 
att hjälpa världen och andra 
människor om jag kan. Allt jag 
gör berör dessa områden, och 
de går mer och mer ihop.

VILKA ÄR DINA DRIVKRAFTER  
I ARBETET?

HAR DU ETT LÅNGSIKTIGT  
MÅL MED DIN FORSKNING?

VAD ÄR DU MEST STOLT ÖVER?

) Text: Ulrika Ernström ) Foto: Malin Arnesson

hur kan vi förstå klimatförändringarna, 
och vad leder de till? I decennier har fråge-
ställningarna engagerat Deliang Chen, som 
genom åren har tagit fram avgörande kun-
skap om klimatförändringar både i Sverige 
och omvärlden. Samtidigt har han engage-
rat sig för att föra ut forskningen i samhället, 
bland annat genom nyckeluppdrag i tunga 
organisationer som FN:s klimatpanel IPCC 
och International Council for Science (ICSU).

nyligen fick han ta emot H.M Konung-
ens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens 
band för sin forskning, något han kallar för 
”ett hedrande tecken på att forskargruppen 
i Göteborg gör en bra internationell insats”. 
Från en trädgårdsstol i Mölndal, där Deliang 
Chen har sitt hem sedan snart 30 år, berättar 
han med lugn och eftertanke om drivkrafter-
na bakom sin forskning.

– Vi vet att globala klimatförändringar 
sker. Om vi har mer kunskap om hur och var-
för kan vi också agera: anpassa oss, vara för-
beredda och försöka mildra effekterna, säger 
han.

De senaste åren har mycket av Deliang 
Chens forskning kretsat kring den så kallade 
tredje polen – den tibetanska högplatån. Han 
ingår i den globala forskargrupp som gran-
skar utvecklingen på den svårtillgängliga 
platån, där expeditionerna kan kräva både 
helikopterfärder och långa vandringar med 
instrument.

Varför är kunskap om den tibetanska hög-
platån så viktig?

– Det är ett känsligt område med enormt 
stor betydelse för omgivningarna. En fjär-
dedel av världens befolkning är beroen-
de av vattenförsörjningen härifrån, och det 
som gör platån särskilt intressant är att kli-
matuppvärmning sker cirka dubbelt så 
snabbt här som i resten av världen. Så forsk-
ning här kan verkligen göra skillnad. 

– Vi tittar på klimatförändringarna, varför 
de sker och vad de leder till. Ett stort fokus 
ligger på förändringar i monsunregnen som 
påverkar jordbruket. Vi vet att det som hän-
der på den tibetanska högplatån kan komma 
att hända i andra höga bergsområden, exem-
pelvis Anderna. Kunskapen kan också hjälpa 
oss förstå vad som händer i Arktis, eftersom 
många fysikaliska processer är desamma.

Du har ett starkt engagemang för att föra ut 
forskningen i samhället. Varför?

– När man ser vad klimatförändringar-
na orsakar har man ett ansvar, och jag är 
lyckligt lottad som kan bidra till kunskapen 
på området. Det finns mycket skepsis och 
många ovetenskapliga argument kring kli-
matet, där är det viktigt att vi forskare kan 
presentera fakta. Samtidigt är det en utma-
ning att föra fram forskningen på ett balanse-
rat sätt. Vi ska tala om vad vi känner till, men 
det finns också saker vi inte vet. Det kan vara 
svårt att inte bli emotionell, jag är forskare 
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”Forskare ska 
bidra till kunskap, 
men det är inte 
vår uppgift att tala 
om hur saker ska 
göras eller vilka 
policyer som ska 
implementeras.”

Deliang Chen,  
klimatforskare

men också en människa som påverkas av 
det jag har sett och känner till. Men jag 
har lärt mig att skilja på de här sakerna. 
Forskare ska bidra med kunskap, men 
det är inte vår uppgift att tala om hur sa-
ker ska göras eller vilka policyer som ska 
implementeras. 

Berätta om dina uppdrag i IPCC!
– De har betytt mycket för mig. Jag 

har haft uppdrag för IPCC i 20 år, och 
är samordnande huvudförfattare i den 
kommande IPCC-rapporten. Det är vik-
tigt att ha en global syn på stora frågor 
och IPCC är bra på att ena världen inom 
vetenskapen. Jag tycker om IPCC:s ar-
betssätt, att man tar in input från hela 
världen – inte bara från länder som har 
den högsta forskningskapaciteten. Då 

fångas många olika och relevanta aspek-
ter in.

Vad är svårast i ditt arbete?
– Kommunikation utanför akade-

mien. Klimatforskning är väldigt kom-
plicerat och kan vara känsligt. Som 
forskare är jag offentlig och får ofta 
kommentarer. Ibland kan de gå för långt 
eller innehålla personangrepp, och det 
kan vara svårt att avgöra när och hur jag 
ska svara. Jag märker hur argumenten 
hos människor som är skeptiska till kli-
matförändringar har förändrats. Tidiga-
re handlade de om att klimatet inte för-
ändras, nu förs det fram att det inte är 
människan som påverkar klimatet, eller 
att klimatförändringar inte alltid är då-
liga. Y

Är: professor i fysikalisk 
meteorologi vid insti-
tutionen för geoveten-
skaper. Innehar August 
Röhss professur i na-
turgeografi.
Ålder: 59 år.
Fritidsintressen: Spe-
lar gitarr och lyssnar 
gärna på klassisk mu-
sik.
Familj: Gift med Lina. 
Två söner: Anton och 
Hans.
Hamnade i Göteborg 
mycket tack vare sin 
handledare under dok-
torandstudierna,  
Nobelpristagaren Paul 
J Crutzen som hade 
bott och arbetat i Sve-
rige. När Deliang fick 
höra mer om Sverige 
väcktes hans intresse 
för att söka jobb i lan-
det och 1993 fick han 
en lektorstjänst vid GU. 
Deliang är född i sydös-
tra Kina.
Aktuell: Med på The 
Reuters Hot List, en lis-
ta över världens tusen 
främsta klimatforskare. 

Deliang Chen

Deliang Chen under 
en av sina tidigare 

forskningsresor  
till den tibetanska  

högplatån
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Utmärkelser 

professor vid institutionen för 
geovetenskaper har fått H.M 
Konungens medalj av 8:e stor-
leken i Serafimerordens band 
för sin forskning.

Deliang  
Chen, 

Stort söktryck i årDEN 13-14 OKTOBER är det pre-
miär för dejtingdagar mellan in-

dustri och akademi i syfte att finna 
lösningar på konkreta problem och 
skapa samarbeten. Temat för detta 
första tillfälle är ”Feedback-dynamik i 
bildanalys med artificiell intelligens”. 
Projektledarna Caroline Beck Adiels 
och Matthias Obst är i full gång med 
planeringen. 

– Vi planerar för att träffas på rik-
tigt, men om pandemin inte tillåter 
det kommer vi styra om till ett digitalt 
möte. Eventet kommer att genomför-
as som ett lunch till lunch-möte och 
vi tror temat kan tilltala personer från 
ett stort antal olika områden, säger 
Caroline Beck Adiels.

Projektledarkollegan Matthias Obst 
fortsätter:

– Vi vill hjälpa till att skapa band 
mellan forskare och företag kring 
väldefinierade problem. Vår förhopp-

ning är att de samtal vi har innan och 
under dessa två dagar ska leda till 
förtroendefulla och långvariga rela-
tioner som gynnar båda parter.

UNDER DEN FÖRSTA dagen kom-
mer inbjudna representanter från oli-
ka företag berätta om de utmaningar 
de ställs inför när det gäller AI-base-
rad bildanalys. Därefter kommer del-
tagarna genom diskussion identifie-
ra överlappande problem, som under 
dagen därpå kan kopplas till olika 
frågeställningar vilka blir utgångs-
punkt för ett vidare samarbete. 

DEJTINGDAGARNA HAR namnet  
GUIDE-days som står för Göteborgs 
universitet: Industrial Dating Event 
och kommer att återkomma två gån-
ger per år. Håll utkik i vår kalender på  
gu.se/naturvetenskap. Y

Akademi + industri = sant

Vår fakultet
) Text: Tanja Thompson, Camilla Persson, Carina Eliasson ) Foto Malin Arnesson, Åslög Dahl

Antalet sökanden till höstens 
utbildningar är rekordstort i hela 

landet. Över 82 000 personer har sökt 
till höstens program och kurser vid 
Göteborgs universitet, vilket är fler än 
någonsin.

Naturvetenskapliga fakultetens 
utbildningar är inget undantag. Totalt 
ökade antalet sökanden till höstens 
program på kandidat- och masternivå 
med tio procent jämfört med hösten 
2020. Flest sökande bland fakultetens 
kandidatprogram har receptariepro-
grammet, och bland masterprogram-
men ligger Hav och samhälle i topp. 

Naturvetenskapligt basår är fort-
farande fakultetens mest populära 
utbildning. Y

Pollen påverkar motståndskraften 
mot det pandemiska viruset SARS-

CoV-2. Koncentrationen i luften bidrar till 
hur många människor som drabbas av Co-
vid-19. Det visar en ny studie i den vetens-
kapliga tidskriften PNAS.

– Effekten handlar om hur det allmänna 
virusförsvaret reagerar på pollen. Alltså 
påverkas alla människor, också de som 
inte är allergiker, och effekten orsakas inte 
bara av allergiframkallande pollen, utan 

Pollen påverkar försvar mot Covid-19
~ också av andra, säger Åslög Dahl, pollen-

forskare och en av de forskare som bidra-
git till den epidemiologiska studien. Y

Aktuellt



Plötsligt händer det.  
Ett långvarigt forsknings- 

projekt får ett genombrott 
eller plötsligt spelar slumpen  

forskarna i händerna.  
En ny avgörande 

upptäckt är gjord. 

Jenner pionjär 
inom vaccinering

I en lång kö står människor 
på rad och väntar på att 
få vaccin. En epidemi har 
återkommit flera gånger 

under de senaste åren och skördat 
tusentals offer i svenska samhället. 
Det är tidigt 1800-tal och vi står in-
för en massvaccination med målet 
att utrota smittkoppor. 

VÄRLDENS befolkningsökning gick 
långsamt under 1700-talet och  
smitt koppor tros ha varit en bidra-
gande orsak. Enligt beräkningar 
dog ungefär 60 miljoner européer 
under århundradet. Den brittis-
ke läkaren Edward Jenner, 
som vårdade många patien-
ter svårt sjuka i smittkoppor, 
hade fått nys om att de som 
varit smittade med kokoppor 
inte blev sjuka i smittkoppor. 
Kokoppor hade ett mycket mil-
dare sjukdomsförlopp. Kunde det 
verkligen vara så enkelt? År 1796 
testade Edward Jenner sin hypo-
tes på en åttaårig pojke genom att 
först smitta honom med kokoppor 
och sex veckor senare med smitt- 
koppor. Pojken förblev frisk och 
Edward Jenners upptäckt har ka-
llats för en av medicinhistoriens 
största triumfer. Först år 1980 för-
klarade WHO världen fri från smitt - 
koppor. Y

Eureka!
) Text: Erika Hoff 
) Illustration: Dictionary of Words and 
Things - Larive and Fleury-1895/Mostphotos


