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Han är nybliven Göteborgare, 
men planerar att återvända till 
sitt gamla hemland Brasilien 
för att undersöka hur Mangro-
veträdens krabbor påverkar 
klimatet. 
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Expedition till 
Arktis ger nya svar

Under drygt ett år kommer 
forskningsfartyget Polar-
stern att vara fastfruset i 

isen vid Norra ishavet. Med 
på expeditionens olika etap-
per finns flera forskare från 

Göteborgs universitet.
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”Tillsammans har vi tagit ett 
enormt digitalt språng”

 Göran Hilmersson, dekan och professor

LEDARE// 
GÖRAN HILMERSSON

även om den laborativa och ex-
perimentella forskningen pågår i 
begränsad omfattning så är det nu-
mera tomt och ödsligt i universite-
tets korridorer och lärosalar. Sedan 
i slutet av mars träffar vi istället våra 

studenter på nätet 
via lärplattformar 
och videokonferens. 
Inom loppet av någ-
ra få dagar ställde 
vi om till distans-
undervisning för att 
på så sätt minska 
smittspridningen av 
coronaviruset. Un-
dervisning och lä-

rande löper på trots att allt inte är 
som vanligt. Vår målsättning har va-
rit att genomföra planerad under-
visning så långt det har varit möjligt. 
Av naturliga skäl har vissa laborati-
va moment liksom vissa fältstudier 
fått ställas in eller senareläggas. Våra 
fantastiska lärare har gjort omställ-
ningen med stort engagemang och 
kreativitet för att studenterna ska få 
den utbildning som de antagits till. 

Tillsammans med våra studen-
ter och övriga världen har vi tagit 
ett enormt digitalt språng. När vi 
utvärderar de senaste månadernas 
arbete kommer vi säkert att tycka 
att många saker varit svåra och 
krångliga, men vi kommer också 
ha lärt oss massor av nya saker och 
sett många nya möjligheter.

när situationen återgår till det 
normala kan vi ta med de nya insik-
terna in i vårt miljöarbete. I septem-
ber 2019 anslöt sig Göteborgs uni-
versitet till klimatramverket som 
är en överenskommelse mellan 37 
lärosäten om att bidra till klimat-
omställningen och nå det så kallade 
1,5-gradersmålet. Målsättningen är
att minska universitetets utsläpp 
med 50 procent fram till år 2030.

Våra nyvunna kunskaper om un-
dervisning och möten på distans är 
oerhört värdefulla för att vi ska nå 
målen. Med detta sagt längtar jag 
tills den dag då vi åter har våra stu-
denter på plats i korridorer och läro-
salar. Y

”Målet är 
att minska 

universitetets 
utsläpp med 

50 procent 
fram till år

2030.”

Instagram: @naturvetenskapgu
Twitter: @naturvetenskap
facebook.com/naturvetenskapgu
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MOSAiC-expeditionen
Pågår: 20/9 2019–12/10 2020
Expeditionsdagar: 390

Experter totalt: 600 
Stödpersonal: 300
Deltagande länder: 20
Isbjörnsspanare: 6
Beräknad drivsträcka på is: 2 500 km
Lägsta förväntad temperatur: -45°C
Mosaic betyder: Multidisciplinary Drifting
Observatory for the Study of Arctic Climate
Samordning: Alfred Wegener Institute,
Helmholtz Centre for Polar and Marine Re-
search, Bremerhaven, Tyskland
Svenska partner: Göteborgs universitet
Stockholms universitet, Uppsala universitet,
SLU, Polarforskningssekretariatet
Finansiering: Deltagande länder, till 90% av
Tysklands forskningsdepartement
Budget: Över 1,5 miljarder kronor
Historisk referens: Fridtjof Nansens Fram-
expedition (1893–96).
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Expedition  
till Arktis  

 ger nya svar
Bland isbjörnar och sprickande is-

flak söker tre forskningsledare från 
Göteborgs universitet efter ny kun-

skap om Arktis. Var och en deltar på  
varsin etapp i den omfattande  

polarexpeditionen Mosaic. Målet  
är att få fram bättre klimatdata.

norra ishavet, april 2020. I två månader 
har den marina polarforskaren Adam Ulfsbo 
befunnit sig omgiven av ismassorna, tillsam-
mans med ett stort antal internationella fors-
kare på den tyska isbrytaren Polarstern. Da-
garna tillbringar han ofta ute på de drivande 
isflaken för att mäta koldioxid och havsför-
surning. Mitt i hårda vindar och kraftig kyla. 

När han anlände i februari rådde totalt 
mörker och temperaturerna låg under -40°C. 
Nu har solen stigit upp och polarnatten över-
gått till midnattssol. Adam njuter.

– Temperaturerna är lite mer förlåtande 
nu och ligger på 10–30 minusgrader. Det är 
tacksamt när man är ute och arbetar på isen, 
säger han.

Adam Ulfsbo deltar i Mosaic, världens 
största polarexpedition. Forskare från ett 20-
tal länder är där sysselsatta med att genomfö-
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ra unika studier av luft, is och hav. Förutom 
Göteborgs universitet ingår flera europeiska, 
amerikanska och asiatiska lärosäten.

mosaic-expeditionen pågår i 13 måna-
der. På de fasta mätstationerna har forskarla-
gen installerat fullt med instrument, sjögåen-
de farkoster och till och med en pistmaskin. 
Hela expeditionspaketet inklusive isbrytare 
är fast på ett isflak och flyter bokstavligt talat 
med strömmen. På samma sätt som Fridtjof 
Nansen gjorde på 1800-talet.

Det är också unikt att en större expedition 
i Arktis pågår under en hel vinter. Det berät-
tar marina forskaren Katarina Abrahamsson, 
som själv deltog på första etappen av Mosaic.

– I stort sett har vi bara sommardata att 
utgå ifrån sedan tidigare. Ryska forskare har 
mätstationer på vintertid, men deras data är 
säkerhetsklassad och därför oanvändbar, sä-
ger Katarina Abrahamsson.

I Arktis gjorde hon mätningar på hur bro-
merande, ozon-nedbrytande ämnen sprids 

från vinterns isar. Bland annat för att se om 
processen fungerar som på södra halvklotet, 
där hon tidigare spårat spridningen av äm-
nena.

I linje med annan polarforskning har Ka-
tarina Abrahamssons arbete även bäring på 
klimatfrågorna. Att vidga faktabasen för kli-
matförändringarna är ett övergripande mål 
för hela Mosaic-expeditionen. Både på regio-
nal och global nivå.

– I Arktis syns effekterna av klimatföränd-
ringarna tidigare och tydligare än någon an-
nanstans. Expeditionens forskningsresultat 
kommer att ge oss säkrare data och kan även 
bidra till bättre klimatmodeller, säger hon. 

för att visa förändringen brukar hon 
visa upp Nasas video över isens tjocklek, år 
1984 - 2016. Den är chockerande tydlig. Som 
speakerrösten torrt konstaterar har Beau-
forthavet, norr om Alaska, gått från barn-
kammare till kyrkogård för den tjocka isen. 

Nasas film ”Disappearing Ice” visar hur Norra ishavets tjocka is krymper på 32 år. Bilden till vänster visar tillståndet 
i september 1984, till höger september 2016. Ju vitare färg, desto tjockare och äldre is. På Mosaic-expeditionen har 
forskare nu för första gången samlat in användbara klimatdata under en hel vinter på Arktis is.

Katarina  
Abrahamsson

Är: Professor i analy-
tisk och marin kemi
Aktuell: Deltog un-
der första etappen 

av polarexpeditonen 
Mosaic.

Projekt på Mosaic: 
Årstidsis – en ny källa 
till ozonnedbrytande 
bromerade ämnen i 
polarnatten (tillsam-
mans med postdok-
torn Patric Simoes 

Pereira.) 
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När isen försvinner absorberas även en 
större andel av solvärmen av havet. Det mör-
ka havsvattnet har nämligen en högre ab-
sorptionsförmåga jämfört med havsis – 93 
respektive 15 procent, enligt det arktiska rå-
dets övervakningsprogram. Följden är att ha-
vets yttemperatur höjs, isbildningen minskar 
och issmältningen ökar. 

ingen ska dock tro att Norra ishavet är en 
behaglig plats. Många berömda upptäcktsre-
sande har fått sätta livet till när de frusit fast 
i isen eller själva försökt undsätta kollegor i 
nöd. Alla Mosaic-forskare får lära sig att fö-
rebygga faror. De lär sig hantera kyla, isvind 
och förfrysningsrisker. Att hålla omdömet 
klart när de tar sig upp ur en isvak. Och hur 
man skjuter en isbjörn i absoluta nödfall.

– Jag var inget vidare på att skjuta, så an-
dra fick ställa upp som isbjörnsvakt, säger 
Katarina Abrahamsson.

Särskilt rädd var hon dock inte. Varken för 
isbjörnar eller isvakar.

– Vi såg några isbjörnar, men jag kände mig 
inte rädd. Tyvärr ställer de till problem, efter-
som de gillar att gnaga sönder instrumenten, 
säger Katarina Abrahamsson. 

värre blev det då ett annat problem dök 
upp, Corona-pandemin. I mars var hela Mo-
saic-expeditionen på väg att avbrytas. Sprid-
ningen gjorde att svenska isbrytaren Oden 
ställde in sitt deltagande och de norska ham-
narna stängde ner. Fortfarande är osäkerhe-
ten stor, men expeditionens ledning har hit-
tills klarat utmaningarna. Bland annat har 
man satt in två tyska reservfartyg. Den etapp 
som Adam Ulfsbo ingår i har blivit förlängd 
med ett par månader. Det bekymrar honom 
inte särskilt mycket.

– Forskningsexpeditioner till polartrakter-
na är alltid preliminära tills de är genomför-
da. Pandemin har bland annat medfört förse-
ningar hem för vår del. Jag tänker givetvis på 
familj och vänner när jag befinner mig så här 
långt bort, säger Adam Ulfsbo.

Adam Ulfsbo
Är: Forskare

Aktuell: Just nu om-
bord forskningsfarty-
get Polarstern, trots 
att hans etapp skulle 

varit avslutad.
Projekt på Mosaic: 
Drivande processer 
och faktorer bakom 
antropogena föränd-
ringar i koldioxid och 
havsförsurning i det 

nya Arktis.

Isbjörnshona med sin unge på 
besök vid Polarstern.  

Att hämta prover av is, snö och havs-
vatten under den Arktiska vintern 

kräver goda kunskaper om allt ifrån 
hur du hanterar mörkret och kylan till 

vad du gör om en isbjörn dyker upp.  
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mosaics sista etapp ska pågå från augus-
ti till den 12 oktober. Då planerar en annan 
forskare från Göteborgs universitet vara om-
bord, Céline Heuzé. Céline är sedan länge in-
blandad i expeditionen som gruppledare för 
område hav, en av expeditionens fem forsk-
ningsgrupper. Hon leder en forskargrupp 
på sammanlagt 50 personer med helt skilda 
bakgrunder. Arbetet innebär nya utmaningar 
varje dag, både vad gäller väder, teknik och 
mellanmänskliga relationer.

– Att samordna experter från hela värl-
den kräver mycket. Vissa vill kanske ha en 
formell beslutsordning, andra inte. Missför-
stånd uppstår lätt. Extra påtagligt är det när 
man inte kan kontakta varandra, säger Céli-
ne Heuzé.

samtidigt går arbetet till större delen 
framåt. Hon uppskattar sin grupp mycket 
och känner sig bekväm i hur Mosaic-expe-
ditionen styrs.

– Jag föredrar raka besked och när 
människor säger vad de tycker. Själv gillar 
jag tyska expeditioner bäst, där får man all-
tid veta vad som gäller, säger hon och skrat-
tar.

Hennes egen forskning, om vad som vär-
mer Arktishavet, överskuggas i nuläget av 
planeringsarbetet. Men väl på plats kommer 
hon att bland annat kunna ägna sig åt under-
vattenssonder, för att mäta temperatur och 
salthalt. Dessutom ska hon under expeditio-
nen sprida totalt 20 sonder på havsbotten, 
som ska samla in data under flera år.  

– Det ska bli spännande att se vad de regist-
rerar om havet, säger Céline Heuzé. Y

) Text: Kasper Holgers 
) Foto: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvath,  
NASA's Scientific Visualization Studio samt  
Göteborgs universitet/Johan Wingborg

FORSKNING// 
POLAR

Céline Heuzé
Är: Biträdande univer-

sitetslektor i fysisk 
klimatologi

Aktuell: Ska delta un-
der forskningsexpedi-
tionen Mosaics sista 
etapp som planeras 

starta i augusti.
Projekt på Mosaic: 

Vad värmer det djupa 
Arktiska ishavet?

Varför forska i Arktis?
KUNSKAPSBEHOV Arktis är relativt out-
forskat, framför allt under vintern. Även 
geografiskt är studierna begränsade, en 
tredjedel av områdets fältforskning ut-
går från blott två områden. Ett är svens-
ka Abisko.  

KLIMATOBSERVATIONER Klimatföränd-
ringarna går snabbare i Arktis. Tempe-
raturhöjningen per år är dubbelt jämfört 
med det globala snittet. Vissa effek-
ter kan därför observeras där först, och 
innan de når befolkade platser. 

KLIMATEFFEKTER Den senaste tempe-
raturhöjningen i Arktis har ändrat luftcir-
kulationens mönster, vilket har medfört 
mer extremväder på hela norra halvklo-
tet. Isens försvinnande medför ökad risk 
för höjd havsnivå. 

a
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Tre röster om ...
... polarforskning i Sverige. Vilka kunskapsluckor finns inom området 
och vad skulle du vilja se mer av? Anser du det vara motiverat att Sveri-
ge lägger resurser och tid på polarexpeditioner – och varför?

Direktör för Polarforsknings-
sekretariatet

Talesperson i globala havsfrågor 
för Greenpeace Norden

Klimatrådgivare på SMHI & Sveri-
ges representant vid FN:s klimat-
panel IPCC

Katarina Gårdfeldt Frida Bengtsson Markku Rummukainen

”Det finns många goda anled-
ningar till att Sverige borde 

lägga mer resurser på polarforsk-
ning och polarexpeditioner. Arktis 
och Antarktis är inte isolerade, de 
påverkas och påverkar resten av 
jordens klimat. Det råder stor brist 
på data och som en följd finns sto-
ra kunskapsluckor. Dessutom ökar 
det ekonomisk-politiska intresset 
för Arktis och där är klimatdata 
hårdvaluta. Sverige har en lång 
tradition som polarnation. Vår 
internationella röst i klimatfrågan 
är stark men kan ifrågasättas om 
vi inte har stöd i egen kunskap.”

”Jag tycker att Sveriges 
forskning och ambitioner 

för Arktis är bra. För Antarktis 
ekosystem kan vi däremot göra 
mer. Vi är en polarnation med 
forskningsstation på sydpolen, 
men mycket lite forskningsmedel 
går dit. Den forskning vi genomför 
är värdefull, inte minst från 
Göteborgs universitet. Men ingen 
kan forska om pingviner genom 
att räkna dem vart 50:e år. Sverige 
är med i alla Arktis-organisationer, 
men har ingen i arbetsgrupperna 
för Antarktis. Nästa år är vi ord-
förandeland i Antarktis-kommis-
sionen för marint liv, CCAMLR, 
så nu är det lämpligt att höja 
ambitionsnivån.”

”Klimatpanelen utvärderar 
resultat från internationell 

forskning, för att beskriva 
kunskapsläget när det väl är 
säkerställt. Det bidrar i sin tur till 
att identifiera nya forskningsfrågor 
och förfina de som finns. För 
polarområdena handlar det bland 
annat om hur uppvärmningen 
påverkar växthusgasflöden från 
permafrostmarker och hur stabila 
de stora landisarna är när det blir 
varmare. Andra exempel är havets 
kolsänka, havsströmmar, havsisens 
processer och klimatpåverkan på 
ekosystem för land, hav och lokala 
samhällen.” 

Tre experter ger sina  
perspektiv på ett 

aktuellt ämne.

) Text: Kasper Holgers 
) Foto: Ida Kinner/Polarforskningssekretariatet, Christian Åslund/Greenpeace och Kennet Ruona/Lunds universitet
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Utvecklat metod till skydd 
för hotade ålgräsängar
Ålgräs (Zostera marina) är en ma-
rin blomväxt, som bidrar till en allde-
les särskild livsmiljö för en lång rad 
marina växter och djur, inräknat flera 
kommersiellt gångbara fiskar som ex-
empelvis torsk.

Nu har en internationell forskar-
grupp, ledd av forskare från Göte-
borgs universitet, utvecklat en ny me-
tod för att utvärdera vilka ålgräsängar 
som är känsligast och vilka ängar som 
har störst betydelse för en framtida 
överlevnad.

Ålgräsängar är idag en starkt hotad 
livsmiljö och har dramatiskt minskat 
på många håll i Kattegatt och Skager-
rak sedan 1980-talet. Huvudorsaker 
är övergödning i kombination med 
överfiske, samt att kusterna exploa-
terats.

– För att skydda och bevara hota-
de ängar i våra kustområden krävs 
snabba insatser inom planering och 
förvaltning baserade på effektiva 
vetenskapliga metoder, säger Marlene 
Jahnke. Y
 

Tropiska cykloner är en av 
de naturkatastrofer som or-

sakar störst skada. Nya studier 
av en forskargrupp vid Göteborgs 
universitet, tillsammans med fors-
kare från USA, förut spår att an-
talet cykloner i området kring 
Mekongfloden i Sydostasien, 
kommer att öka. 
– Cyklonerna orsakar dödsfall 
och skador på hus och egendom 
och deras intensitet är en avgö-
rande faktor när det gäller de sto-
ra förlusterna som följer av den 
här typen av tropiska stormar, sä-
ger Deliang Chen, professor i fy-
sikalisk meteorologi och medlem 
i FN:s klimatpanel IPCC.

Forskarnas studie visar att anta-
let tropiska cykloner i västra nor-
ra Stilla havet kommer att öka 
som en följd av den globala upp-
värmningen under 2000-talet. Y

miljoner människor lever i flod-
området Mekongfloden i Syd-
ostasien som ofta drabbas av 

tropiska cykloner.

Tropiska cykloner 
ökar i framtiden

SIFFRAN

Framtidens planet
) Text: Carina Eliasson ) Foto: Mostphotos, Malin Arnesson
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Algoritm lär sig diagnostisera genetisk sjukdom 

GENOM ATT TRÄNA EN algoritm med 
hjälp av patientdata har nu forskare 
vid Göteborgs universitet, tillsammans 
med kollegor från Portugal, hittat ett 
sätt att uppskatta sannolikheten för 
om en patient lider av en vanlig gene-
tisk sjukdom eller inte. 

Familial hypercholesterolemia (FH) 
är en genetisk sjukdom som drabbar 
en av 250 personer. Sjukdomen påver-
kar ämnesomsättningen och orsakar 

förhöjda kolesterolnivåer. För att få 
en helt säker diagnos krävs ett gene-
tiskt test. 

DESSA TESTER ÄR EMELLERTID bara till-
gängliga på ett begränsat antal univer-
sitetssjukhus. Alla andra sjukhus an-
vänder en metod som kallas Dutch 
lipid score, som baseras på en patients 
kliniska egenskaper och familje- 
historia. 

Nu har en grupp forskare uppfunnit 
en alternativ metod, som visade sig 
ge ett bättre resultat än Dutch lipid 
score. 

– Vi bestämde oss för att försöka 
använda maskininlärning för att för-
utsäga om en patient har den ärftliga 
genetiska sjukdomen, eller om deras 
symptom uppstått av orsaker relatera-
de till livsstil, säger Saga Helgadottir, 
doktorand vid institutionen för fysik.

Tre av gymnasieprojekten från se-
mifinalen i Göteborg fick pris när 

Förbundet Unga Forskare arrangera-
de sin årliga nationella utställning, i år 
på distans. Eleverna bakom Venti –―De-
sign- och funktionsutveckling hos in-
halatorer från Hulebäcksgymnasiet 
samt Drafting och dess effekter utanför 
sportcykling – En kvantitativ CFD-stu-
die från Hvitfeldtska kvalificerade sig 
till Sveriges Unga Forskningslandslag, 
medan projektet Klimatförändringarnas 
påverkan på Saccharina latissima, gav 
en plats i vetenskapsforumet ISTF.  Y

Tre lokala projekt fick 
pris i nationell tävling

Att människan har förändrat 
klimatet med temperaturök-

ning som följd genom ökade uts-
läpp av växthusgaser är väl känt. 
Men också användning av lampor 
och maskiner bidrar till att det blir 
varmare eftersom energi släpps 
ut direkt i atmosfären.

– Lokalt kan den energikon-
sumtion som maskiner och lam-
por står för ge upphov till stora 
temperaturhöjningar, ändrade 
regnmängder och vindar, säger 
professor Deliang Chen. Y

Maskiner och lampor 
påverkar klimatet 

”Beroende på hur väl du 
tränar algoritmen blir test-
resultatet mer eller mindre 
exakt”, säger Saga Helga-
dottir. 
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MITT ÄMNE// 
ISAAC SANTOS

Han gräver efter  
havens dolda kolpump
Som barn lekte Isaac Santos i Brasiliens 
klarblå hav. Nu, som nybliven götebor-
gare, planerar han att återvända till sitt 
gamla hemland för att forska i Amazonas 
djupa gyttja. Målet är att på plats mäta 
hur Mangroveträdens krabbor hjälper mot 
klimatkrisen.

isaac santos är i högsta grad en global med-
borgare. Först flyttade han från sitt hemland 
Brasilien till USA för att bli student och stan-
nade tills han tagit doktorsexamen. Nästa 
hemvist blev Australien. Där blev han kvar i 
elva år och hann både bilda familj och bli aus-
traliensisk medborgare.

 När han och familjen för ett år sedan val-
de att flytta till Göteborg var det framför allt 
en båt som lockade. Universitetets nya forsk-
ningsfartyg R/V Skagerak, som ska tas i bruk 
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Forskare har kunnat identifiera
mekanismerna bakom den globala kolcykeln i 
flera årtionden. Vilken som setts som vår vik-
tigaste kolsänka, det vill säga lagringsplats för 
koldioxid i naturen, har dock skiftat. Förr trodde 
man att det mesta fanns lagrat i vegetationens 
biomassa, det vill säga jordens levande orga-
nismer. Teorier gjorde gällande att även hav och 
jord kunde binda och lagra kol, men ingen kun-
de bevisa det. 

Tack vare 
utvecklingen av analysmetoder kommer forska-
re att kunna beräkna hur mycket markbundet kol 
som tas upp av haven. Det bygger på teorin om 
”utvällning”, som lanserades redan på 1960-ta-
let, men som inte kunnat testas tidigare. Inle-
dande forskning visar att det rör sig om sto-
ra kvantiteter. Bland annat genom utvällning av 
alkalinitet uppskattar man att havet har möjlighet 
att binda dubbelt så mycket kol som marken. 
Forskarna kommer också att kunna beräkna den 
globala mängden.

Forskargrupper runt om i världen 
har i dagsläget pekat ut jord och sediment som 
den största kolsänkan. Tio gånger mer kol be-
räknas vara bunden i marken jämfört med den 
levande biomassan. Man har också bevisat att 
kol kan lagras där under århundraden. Termen 
”blått kol”, kol som är bundet till havet, får fot-
fäste i forskningen först på 2010-talet. Fortfaran-
de har man dock inte enats om hur stor den är.

nästa år, är en tämligen unik satsning, även 
internationellt sett.

– Jag skulle säga att fartyget var en av de 
viktigaste faktorerna som gjorde att jag flyt-
tade hit. Det är en väldigt tydlig signal om att 
vi satsar på marin forskning här, säger Isaac 
Santos, professor i marin kemi.

En annan stark drivkraft var att Göte-
borgs universitet är positivt till att bedri-
va forskning i andra länder. I Australien var 
han tvungen att studera den marina kemin på 
plats. 

 
i november bär det av till Amazonas. Till-
sammans med ett nytt forskarlag ska han 
bygga upp ett högteknologiskt mini-labora-
torium i fält. Efter att ha installerat sina in-
strument i träd, gyttja och vatten kommer de 

Havet som 
kolsänka

DÅ:

NU:

I FRAMTIDEN:



14  / Science Faculty Magazine | Nummer 1, 2020

MITT ÄMNE// 
ISAAC SANTOS

Processen kallas utvällning och medför att 
alkanitet tillförs havet. Det är också det som 
ger havet sin buffertförmåga mot att bli för 
surt. Projektet kommer även att undersöka 
hur samspelet mellan träd och vatten påver-
kar surhetsgraden.

än vet inte Isaac Santos exakt hur stora 
mängder kol som havet tillförs i processen. 
Bara att det är mer än vi tror.

– Våra första resultat visar att det över-
stiger tidigare beräkningar. Skulle det stäm-
ma, så innebär det att havsvattnet fångar upp 
dubbelt så mycket kol i mangroveområden 
jämfört med vad vi räknar med idag. 

På sikt vill han även kartlägga samspelet 
mellan mangroveområdena och haven på 
global skala, genom att summera sina studier 
över världen. Skulle hans hypoteser stämma 
kan det bli nödvändigt att göra nya beräk-

”Skulle det stämma, så innebär 
det att havsvattnet fångar upp 
dubbelt så mycket kol i man-
groveområden jämfört med 
vad vi räknar med idag.”

Isaac Santos,  
professor i marin kemi

Isaac Santos
Titel: Professor i 
marin kemi
Ålder: 38
Familj: Gift med Ana 
och har två söner på 
tio och tolv år. Har 
katt och hund. 
Minne från fältarbe-
te: Älskar provtagning 
på natten i mangrove- 
områden och vid kor-
allrev. Natten ger alltid 
ett helt annat pers- 
pektiv på systemet vi 
studerar.
Gillar på fritiden: Att 
njuta av naturen med  
familjen.
Favoritplats: Vilken 
strand som helst.

Vardagsliv för fältarbetare i mangroveträsket. 
Under en tidigare studie i Australien är Isaac 
Santos, till höger, och studenten Justin Gleeson 
täckta i gyttja under sin provtagning.

kunna göra kombinerade mätningar på ett 
sätt som inte varit möjligt tidigare. Bland an-
nat av radon, koldioxid, metan och kol-iso-
toper. 

isaac santos letar efter en viktig pussel-
bit som rör mangroveområdenas förmåga att 
binda koldioxid. Hittills har forskningen fo-
kuserat på överföring till marken. Han vill 
visa att områdena även för över en stor an-
del till kustvattnet, där det lagras som ”blått 
kol”.

Här spelar de gyttjeboende småkrabborna 
en avgörande roll.

– Tunnlarna som krabborna gräver i gytt-
jan gör att kustvattnet kan filtreras. När vatt-
net åker in och ut genom hålorna blir det som 
en kolpump, eftersom det gör att mangrove-
gyttjans kolföreningar pumpas in i havsvatt-
net.
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ningar av hur viktigt havet är för koldioxid-
lagring. Isaac Santos menar att det, förutom 
att gynna värdet av land- och havsmiljöer, 
även skulle ha betydelse för ekonomiskt sva-
ga länder där mangroven i många fall finns.

– Kan vi påvisa ett större ekologiskt bi-
drag från länder med mangroveträd, så kom-
mer en större andel miljökrav att läggas över 
på rikare länder. Fler fattiga länder får tyng-
re ekonomiska argument på sin sida, säger 
Isaac Santos.

Pudam, sam resequam 
cum re nis dolecus sitist aliqua-

meniet lia sandis as estrum simos 
restio eaturec atecti doloria 

que nonsequatur.

) Text: Kasper Holgers 
) Foto: Malin Arnesson

Blått kol

Mangroveskogar, ålgräsängar och havs-
baserade våtmarker är viktiga områden 

i våra hav. Inte minst för att de fungerar som 
kolsänkor, och står för närmare häften av vår 
planets förmåga att lagra kol. Organiskt kol 
som är lagrad i havsbottnen och i havslevande 
arter kallas blått kol. 

Blått kol minskar mängden koldioxid i atmos-
fären, och har på så sätt en central roll i jor-
dens förmåga att motstå klimatförändringen.
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Fler åtgärder  
krävs för att säkra 
matförpackningar

EN GRUPP AV 33 internatio-
nella forskare uppmanar nu 

beslutsfattare i regeringar, indus-
trin och civilsamhället att minska 
exponeringen för skadliga kemi-
kalier från livsmedelsförpacknin-
gar och annat material i kontakt 
med livsmedel. Idag kan nästan 
12 000 olika kemikalier användas 
vid tillverkningen av material för 
livsmedel, och många av dessa 
har inte testats tillräckligt för att 
avgöra om de är giftiga eller inte.

– Det pratas mycket om plas-
ter och miljöproblem, framförallt 
nedskräpning och mikroplaster, 
men det är extremt viktig att vi 
diskuterar även kemikalier som 
finns i plaster. Om man vill prata 
om hur plast påverkar vår hälsa 
så vet vi redan att många av de 
kemikalier som används idag ger 
negativa effekter, säger Bethanie 
Carney Almroth, ekotoxikolog vid 
Göteborgs universitet. Y

Nu har forskare vid Göteborgs universitet, tillsammans med 
forskarkollegor i Storbritannien och Irland, tagit fram en hand-

bok för hur man odlar havskräftsyngel. Handboken ska stödja före-
tag som startar kläckeri för havskräftsyngel, som senare ska sättas 
ut i havet som små havskräftor.

– Det är fantastiskt kul att handboken äntligen har publicerats och 
blivit tillgänglig för alla intressenter, efter många år av forskning, sä-
ger Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi och förestån-
dare för Nationellt centrum för vattenbruksforskning, SWEMARC. Y

Ny handbok för odling av havskräfta

En av vår tids största utmaningar 
är en hållbar livsmedelsproduk-

tion. Miljövänlig odling av lax i recirku-
lerande anläggningar kan vara en del av 
lösningen. Nu har Göteborgs universi-
tet, IVL Svenska miljöinstitutet, Innova-
tum, Sveriges lantbruksuniversitet och 
Smögenlax AB fått 15 miljoner kronor 
för att bygga en forsknings- och utvec-
klingsanläggning i Sotenäs. Y

15 miljoner till håll-
bar fiskodling på land   

Hållbar vardag
) Text: Carina Eliasson ) Foto: Linda Svanberg, Per Alström, Kristoffer Stedt



  / 17Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

u

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult 
är unik, eftersom den sprider sig till områden 

där vattnet har vitt skilda salthalter. Den ökade 
utbredningen har nu undersökts, och presenteras i 
en avhandling av Leon Green. 

När arter sprider sig till nya miljöer är förmågan 
att fortplanta sig viktig för deras framgång. 
– Vad vi kan se så verkar det bero på att både sper-
mier och ägg fungerar bra i båda miljöerna, trots 
skillnad i salthalt. Det kan också vara en fördel att 
hanarna tar hand om äggen och plockar bort ägg 
som exempelvis blir infekterade av svampangrepp, 
säger Leon Green. Y

För att vara framgångsrika i stadsmiljöer 
måste fåglar antingen ha stora hjärnor eller 

fortplanta sig många gånger under sin livstid, enligt 
en ny studie.
– Vi har identifierat två olika sätt på hur fågelarter 
blir framgångsrika i städer. Å ena sidan är arter 
med stora hjärnor, som kråkor eller måsfåglar, 
vanliga i städer för att deras stora hjärnstorlek hjäl-
per dem att hantera omväxlande miljöer. Å andra 
sidan, ser vi också att arter med små hjärnor är 
framgångsrika om de fortplantar sig ofta under sin 
livstid, säger forskaren Ferran Sayol. Y

Svartmunnad smörbult  
anpassar sig till nya miljöer

Fåglar i städer måste 
vara smarta 

NU HAR FORSKARE vid Göteborgs och Uppsala  
universitet publicerat den hittills mest omfattande 

studien av släktträdet för fågelfamiljen astrilder (Estrildi-
dae). Gruppen omfattar några av de mest populära bur-
fåglarna. 
– Släktträdet i denna artikel kan därför användas som 
grund för många framtida studier av dessa fåglar, som 
utvecklats i olika miljöer i olika världsdelar, under en pe-
riod i jordens historia där stora variationer i klimat lett till 
att skogar och savanner omväxlande ökat och minskat, 
säger forskaren Urban Olsson, som är huvudförfattare 
till studien. Y

Fågelfamiljen astrilders 
släktträd nu rekonstruerat

BILDEN

ORDET

perkolationsteori  I perkolationsteori studerar man olika sorters 
fenomen som uppstår i slumpmässiga rumsliga 

strukturer. Exempel på sådana fenomen kan vara 
hur många träd som brinner ner i en skogsbrand 
eller hur omfattande en smittspridning blir i en 
population. 
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UTBILDNING// 
COVID-19

Nytt fokus på  
två dagar

I mitten av mars gick regeringen ut med rekommen-
dationen till universitet och högskolor att övergå till 
distansundervisning, och precis som övriga lärosäten 
ändrade Göteborgs universitet snabbt sina undervis-
ningsmetoder. I fallstudiekursen i hållbar utveckling 
gick man dock ett steg längre – hela kursen ändrades 

till att handla om covid-19. 

varje vår ger Göteborgs universitet en 
hållbarhetsinriktad kurs, där studenter-
na undersöker vilka möjligheter och ut-
maningar det finns på lokal och regional 
nivå att jobba mot ett hållbart samhälle. 
Kursen bedrivs vanligtvis i grupp, men i 
och med övergången till distansstudier 
så tvingades man att tänka om. Andreas 
Skriver Hansen, forskare och lärare vid 
institutionen för ekonomi och samhälle, 
är kursansvarig:

– Vi fick reda på att vi skulle ställa om 
till distansundervisningen ungefär en 
och en halv vecka innan kursstart. Det 
fanns tankar på att ställa in kursen, men 
istället började vi fundera på vad vi kun-
de göra för att den fortfarande skulle 
kunna vara intressant för studenterna.

Då väcktes idén att skifta fokus. Alla 
pratade ju ändå om coronakrisen och 
dess effekter, så varför inte låta studen-
terna undersöka detta? Två dygn senare 

hade kursinnehållet helt skrivits om, och 
studenterna fått ett nytt kursupplägg. 
Nu skulle de, enskilt istället för i grupp, 
undersöka lokala och regionala effekter 
och konsekvenser av myndigheternas 
strategier för att minska spridningen av 
covid-19, med fokus på hållbar utveck-
ling. Det kan handla om ekologiska fak-
torer, men även ekonomiska eller sociala.

– Vi var ju inte säkra på om studenter-
na skulle stanna kvar eftersom det inte 
blev det innehåll som de tänkt sig, men 
alla verkar jätteengagerade just nu. Jag 
är nöjd att vi hittade ett bra sätt att kun-
na genomföra kursen i det här läget, sä-
ger Andreas Skriver Hansen. 

studenterna som läser kursen har 
olika ämnesbakgrund, och flera av dem 
kommer från andra länder. Gemensamt 
är intresset för fenomenet hållbar ut-
veckling. 
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Hur påverkas kulturlivet av 
coronakrisen? Det tänker 
studenten Helena Sjöberg 
ta reda på i sitt projektar-
bete.

Sustainable development: A case study
VARFÖR? Kursen är tvärveten-
skaplig, och syftet är att studen-
terna ska få en ökad förståelse 
för hållbar utveckling som kom-
plext fenomen.  

VILKA LÄSER DEN? Kursen ges 
på avancerad nivå och ingår i 
masterprogrammet i miljöveten-
skap och masterprogrammet i 
geografi, men kan även ingå i 
andra masterprogram. Den ges 
också som fristående kurs.

HUR? Kursen är ett samarbete 
mellan institutionen för geove-
tenskaper, institutionen för bio-
logi och miljövetenskap, institu-
tionen för ekonomi och samhälle 
och Gothenburg Research Insti-
tute, GRI. 
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studenten helena sjöberg har en 
bakgrund inom kulturgeografi, och läser 
just nu masterprogrammet i geografi. 

– Jag valde kursen eftersom det ver-
kade intressant att får göra en fallstudie 
och jobba i grupp med en hållbarhetsut-
maning. Sen blev det ju lite annat, säger 
hon.

För trots att det inte blev något grupp-
arbete utan ett projekt som görs enskilt, 
så är hon nöjd med kursen. Hon tycker 
att kursledaren löste det hela väldigt bra 
utifrån förutsättningarna, och att kursen 
nu fick en högaktuell inriktning gjorde 
det ännu mer intressant. Som kulturgeo-
graf är hon särskilt intresserad av stads-
planering och invånarnas förhållande till 
en plats, och i sitt projekt vill hon ta reda 
på hur Göteborgs kulturliv påverkas av 
coronakrisen. 

– Kulturlivet har en stor betydelse för 
att göra en stad levande. Jag har valt att 
fokusera på de små musikscenerna, som 
är så starkt förknippade med Göteborgs 
identitet. Kommer de att finnas kvar?

tsai-wei tang, som ursprungligen 
kommer från Taiwan men som bott och 
pluggat i Sverige sedan augusti förra året, 
har valt att fokusera sitt arbete på svens-
ka konsumenters beteende under covid-
19-krisen.

– Människor runt om i världen börja-
de hamstra mat, och jag vill ta reda på 
vilken typ av mat som de prioriterar, och 
vilka produkter de slutar att handla? 
Sist men inte minst vill jag också ta reda 
på om de börjar stötta närproducerad 
mat eftersom det är brist på annat, eller 
handlar de lokalt av andra anledningar? 
Eftersom den här situationen inte upp-
stått tidigare, och vi inte vet hur länge 
den kommer att pågå, vore det intressant 
att ta reda på vilka metoder vi kan ut-
veckla för att se till att säkerställa livs-
medelsförsörjningen och främja ett håll-
bart jordbruk i Sverige, säger hon.

leah herrera tillhör också en av stu-
denterna på kursen som inte har svensk 
bakgrund, men räknar sig inte till de in-
ternationella studenterna eftersom hon 
är permanent bosatt i Sverige med sin fa-
milj sedan ett år tillbaka. Hon berättar 
att hon har ett starkt intresse för hållbar-
het och cirkulär ekonomi, och har valt 
att läsa kursen eftersom hon vill kom-
plettera sin naturvetenskapliga utbild-
ning för att kunna vidga perspektiven.

– Under min masterutbildning har jag 
skiftat från att vilja ta reda på hur vår 
planet fungerar, till hur vi ska leva på vår 
planet. 

I sitt projekt har hon valt att undersö-
ka hur Polestar, en svensk biltillverkare, 
hanterar krisen från fabriken i Chengdu, 
Kina i jämförelse med huvudkontoret i 
Torslanda. 

Helena Sjöberg valde 
kursen för att få jobba 
med en hållbarhetsut-
maning.

Tsai-wei Tang undersöker människors 
konsumtionsmönster, och varför de väl-
jer närproducerat  under coronakrisen.

UTBILDNING// 
COVID-19
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) Text: Camilla Persson
) Foto: Mostphotos, studenternas egna bilder

– Jag vill ha ett starkt socialt och eko-
nomiskt hållbarhetsfokus och ta en 
djupgående titt på HR, ledning och de 
anställdas perspektiv.

anledningen till att hon valde att 
studera just ett företag, är delvis att hon 
tycker att det är viktigt att minska gapet 
mellan akademin och den ekonomiska 
världen.

– Det här är ett sätt för företagsvärlden 
att dra nytta av akademin och för mig 
att förstå mer om industrin – det är ett 
utbyte.

Fallstudiekursen i hållbar utveckling 
har även tidigare varit en ganska okon-
ventionell kurs, där resultatet av studen-
ternas projekt gett ett mervärde för de 
inblandade myndigheterna och företa-
gen. Så är tanken även i år.

– Studenterna ska jobba och se det 
som att de gör en konsultrapport, att 
de fungerar som professionella konsul-
ter. Det är också bra träning inför deras 
masteruppsats, att kunna hantera att ha 
så mycket tid till förfogande och att väl-
ja rätt fokus, material och metod, säger 
Andreas Skriver Hansen.

Hur har det då gått att studera på dis-
tans?

Helena Sjöberg tycker att det fungerat 
över förväntan. Såväl föreläsningar som 
handledningssamtal sker via den digitala 
plattformen Zoom, liksom de intervjuer 
som hon gjort med representanter från 
näringslivet.

– Det är tråkigt att inte kunna komma 
fysiskt till universitetets lokaler. Det är 
ofta inspirerande miljöer, och man träffar 
sina kurskamrater. Men det går bra att 
studera hemifrån, även om det kan vara 
lite svårare med disciplinen, säger hon. 

Tsai-wei Tang tycker att fördelen med 
distansstudier är att de nu får dispone-
ra tiden själva på ett annat sätt. Utma-
ningen är att kunna diskutera med an-
dra över nätet, utan att några sitter tysta.

– Det är svårt att prata med folk utan 
att se dem i ögonen! 

för leah herrera har utmaningen va-
rit att det inte finns något naturligt avslut 
på arbetsdagen, och att hon inte har nå-
gonstans att gå för att byta miljö.

– Jag har redan tappat motivationen 
att bara gå ut och ta en promenad. Men 
det känns ändå okej, eftersom jag behö-
ver lägga mycket energi på mina studier 
just nu.

Kursen genomförs under våren, och 
resultatet redovisas vid examinationen 
den 5 juni. Y

”Det här är ett sätt för 
företagsvärlden att 

dra nytt av akademin 
och för mig att förstå 

mer om industrin  
– det är ett utbyte.”

Leah Herrera, 
student

Leah Herrera har valt att undersöka 
hur företaget Polestar hanterar kri-
sen, både från fabriken i Chengdu 

och huvudkotoret i Göteborg.
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Marina skönheter

Under luppen
 ) Foto: Anna-Lena Lundqvist

En bild säger mer än  
tusen ord. Science Faculty  

Magazine tittar närmare på en 
 naturvetenskaplig företeelse.

Tjärnö marina laboratori-
um är en av universitetets 
fältstationer och ligger 
strax utanför Strömstad.

Förutom att husera 
forskare och studenter, tar 
stationen även emot besö-
kare i form av skolklasser 

och allmänhet. Ett popu-
lärt inslag är akvariet med 
drygt 200 olika arter.
   – Syftet med akvariet är 
att presentera den svenska 
västkustens mest typiska 
marina miljöer, säger 
informatören och marin-

biologen Martin Larsvik. 
Varje år har akvariet 

mellan 5 000 och 10 000 
besökare, som får bekanta 
sig med olika arter och till 
och med klappa på några 
av dem. Y

Havets mysterier
Under ytan finns en hel värld som många av oss aldrig kommer att se. Korall-
djuret kosterpiprensaren Kophobelemnon stelliferum är en av drygt 200  
arter som i Sverige endast finns i norra Bohuslän. 
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– I början var jag inte så 
intresserad, men ju mer 
jag höll på med det, de-
sto roligare blev det.

– Jag har jobbat som lä-
rarvikarie i Sverige och 
även som privatlärare i 
Iran, och vill jobba som 
lärare i Sverige. Jag gil-
lar barn, och tänker all-
tid på nya pedagogis-
ka metoder och försöker 
hitta nya vägar för att 
utveckla sådana.  

–  Programmet är väl-
digt intressant, och hälf-
ten av tiden tillbringar vi 
i skolan under KPU-de-
len. Men jag fick lägga 
ner mycket tid och ener-
gi i början av program-
met, eftersom det inleds 
med avancerade kurser 
i kemi.

– En av skillnaderna är att 
du i Iran läser flera äm-
nen parallellt som sedan 
examineras samtidigt. 
Sen finns inte omten-
tor på samma sätt, utan 
missar du en tenta så får 
du läsa om hela kursen 
igen. Sen är det mycket 
bättre ordning här i Sve-
rige, och administratö-
rerna har bättre relation 
med studenterna.

– Jag vill jobba som hög-
stadielärare, men kan 
även tänka mig att job-
ba på gymnasiet. Jag 
ser ljust på framtiden.

STUDENTEN// 
5 FRÅGOR

På Naturvetenskapliga  
fakulteten studerar 7 500  

engagerade studenter.Fem frågor till...

... Azar Tir, som  
läser masterprogrammet 
i kemi och lärande. Pro-
grammet kombinerar en 
kort pedagogisk utbild-
ning (KPU) med ämnes-
studier på masternivå. Sin 
kandidatexamen i kemi 
tog hon i Iran.

När blev du 
intresserad av 
kemi?

Varför har du 
valt att läsa just 
ditt program?

Hur trivs du på 
utbildningen? 

Hur är det att 
studera i Iran 
jämfört med här?

Vad har du för 
framtidsplaner?  

) Text Camilla Persson Foto: Privat
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Rättens rum i nytt projekt

”I korta orda-
lag är målet 
att förstå hur 
arkitekturen har 
förändrats och 
vad det innebär 
för rättsskip-
ningens vardag”

AKTUELLT// 
FORSKNING

–  nu kan vi påbörja undersökningen av hur 
svenska tingshus har förändrats under de se-
naste femtio åren, och vad det har inneburit 
för rättsskipningen. Mycket har hänt sedan 
1960-talet, antalet tingsrätter har halverats, 
lokalerna har privatiserats och dubblerats 
i storlek och en rad nya teknologier har in-
förts, säger Eva Löfgren. 

Förutom Eva Löfgren ingår tre andra fors-
kare i gruppen: Jonathan Westin vid Centrum 
för Digital Humaniora, Göteborgs universi-
tet, Lars-Erik Jönsson, etnolog vid institutio-
nen för kulturvetenskaper, och Mattias Kärr-
holm, institutionen för arkitektur och bygd 
miljö, båda från Lunds universitet. Var och 
en ansvarar för en del av projektet. 

forskarna kommer att studera fyra oli-
ka tingsrätter, bland annat genom platsob-
servationer, intervjuer och arkitekturanalys. 
Jurister och annan personal vid domstolarna 
kommer att intervjuas.

–  Vi forskare har ju olika bakgrund och 
gör olika typer av studier. Lars-Eric Jönsson 
kommer till exempel fokusera på säkerhets-
frågorna och Mattias Kärrholm och jag tittar 

särskilt på arkitekturen och tingshusens plats 
i staden. Jonathan Westin ska jobba med frå-
gor om förändringar av teknologin.

när högtalarsystem infördes påverkade 
det  till exempel rättssalarnas utformning. 
Idag handlar det om nya digitala teknologier, 
till exempel sker många vittnesförhör via vi-
deolänk. Anledningen kan vara att den som 
utsatts för brott (målsägande) kan bo långt 
borta eller känna obehag inför att träffa den 
brottsanklagade.

–  De rumsliga förhållandena har föränd-
rats ganska radikalt. Vi vill ta reda på vad 
det betyder att de flesta större orter inte läng-
re har en domstol, och vad det innebär när 
människor inte längre möter varandra i rätts-
salen, inte sitter i samma rum. 

på 1960-talet fanns 130 häradsrätter, som 
motsvarar dagens tingsrätter. Antalet mins-
kade till 100 omkring år 1970 och halvera-
des under åren 2005-2015. De allra flesta 
domstolar idag håller till i byggnader som 
inte ägs av staten. Domstolsverket hyr loka-
ler för tingsrätternas räkning och under se-

Hur domstolars arkitektur samspelar med och påverkar rätts-
skipningens vardag studeras i ett nytt tvärvetenskapligt projekt. 
Forskargruppen, ledd av Eva Löfgren från institutionen för kultur-
vård, har fått 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för projektet.

Eva Löfgren, 
universitetslektor  
i kulturvård
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nare år har många äldre tingshus ersatts med 
moderna fastigheter. På lokalt plan har det 
ibland väckt debatt. 

–  I USA har Donald Trumph deklarerat 
sin vilja att ”make America’s federal buil-
dings beautiful again,” med monumental, 
nyklassicistisk arkitektur. Snarlika idéer har 
funnits tidigare i historien. Frågan om stil är 
intressant när det kommer till just domsto-
lar. Det har nog länge funnits en föreställning 
att rättssalar ska utformas för att inge re-
spekt. Att de ska signalera stabilitet och kan-
ske en viss konservatism. Men hur går det 
till? I projektet undersöker vi de olika tankar 
om domstolsarkitektur som kommit till ut-
tryck under tidsperioden. Idéerna vill vi jäm-
föra med hur husen används och upplevs av 
människor som verkar i dem.

idag diskuteras frågor om hot och ris-
ker i många samhälleliga forum. Inom rätts-
väsendet handlar också mycket om säker-
het. När säkerhetsdiskussionen uppstod, och 
hur den har förändrat själva byggnaderna är 
en av frågorna projektet kommer att arbeta 
med. 

–  Vi vill ta reda på när de här frågorna 
uppstår med sådan kraft. Var det något som 
föranledde det? Vilka var argumenten och 
vem var drivande? Vi kommer nysta i viktiga 
händelser. Det är ju annars ganska få inciden-
ter som rapporteras från tingsrätterna. Kan-
ske är det, som en domare sa, att kriminella 
inte tar med sig kniv till rätten.

eva löfgren och hennes kollegor kommer 
djupintervjua personer som rör sig i tingshus-
en i olika ärenden, inte bara domstolsperso-
nal.  

–  I korta ordalag är målet att förstå hur ar-
kitekturen har förändrats och vad det inne-
bär för rättsskipningens vardag, säger Eva 
Löfgren.

 När nya tingsrätter väl är byggda tas de 
oftast för givna. Det kan vara svårt att se hur 
de skulle kunna utformas på andra sätt, an-
ser hon.

–  Ett tingshus ska ju fylla många syften. 
Om projektresultaten leder till en bredare 
diskussion om hur rättsmiljöerna har föränd-
rats, och hur vi vill att de ska se ut idag – då 
är vi nöjda. Y

Om projektet 
Rättvisans rum

Eva Löfgren, 
universitetslektor 

i kulturvård, och hen-
nes forskarkollegor 
har fått närmare 6 
miljoner kronor från 
Vetenskapsrådet för 
projektet Rättvisans 
rum. Om domstolens 
arkitektur, teknologier 
och rumsliga prakti-
ker. I referensgruppen 
ingår forskare från 
England samt ett antal 
svenska jurister. 

Två tingsrätter  med olika typer av 
byggnader. Till vänster Norrköpings 
tingsrätt och till höger tingsrätten i 
Jönköping.
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Aktuellt
) Text: Tanja Thompson  ) Foto: Linnéa Magnusson

Forskningen vid Göteborgs  
universitet påverkar vår  
vardag i stort och smått. 

Hur är det att vara forskare  
i en tid som präglas av  
coronapandemin?

– Jag upplever att det finns en positiv 
kraft i forskarsamhället som handlar 
om viljan att bidra och dra sitt stå till 
stacken, trots att detta är en hemsk 
situation för många i vårt samhälle. 
Det kan ske på många olika sätt. 
Några skriver ut ansiktsskydd på sin 
3D-skrivare och andra funderar över 
om den egna forskningen kan vara 
till hjälp för att underlätta situationen 
eller lösa olika problem. 

Hur ser det ut för dig mer konkret?
– Jag arbetar med flera olika projekt 
där matematisk modellering står i 
centrum. Målet är att göra alternativa 
prognoser och testa scenarier som 
till exempel kan handla om att hålla 
skolor öppna eller stängda vid pan-
demin. Det har också uppstått olika 
internationella grupper av forskare 
med inriktning på covid-19, där jag är 
med i en sådan, startad av European 
Mathematical Society, där vi utbyter 
modeller och information. Jag hjälper 
också Sahlgrenska universitetssjuk-

huset i arbetet med att utvärdera 
modeller för att förutsäga behovet av 
intensivvård. 

Finns det en ultimat modell?
– I debatten idag så är det många som 
kritiserar olika modeller och istället 
för fram sina egna. Kritiken handlar 
om alltifrån att Folkhälsomyndig-
hetens modeller inte är tillräckligt 
komplexa eller transparenta till att de 
använder modeller överhuvudtaget. 
Det faktum att alla ser på modeller 
på mycket olika sätt genererar många 
missförstånd.

Så vad är ditt råd?
– Mitt råd är att vi behöver sätta ett 
större värde i att använda olika mo-
delltyper för samma fenomen. En van-
lig missuppfattning är att man bara 
ser modeller som ett prognostiserings-
verktyg. Om vi istället använder olika 
modelltyper får en bredare förståelse 
och på så sätt blir vi klokare. Y

Intresset för att börja stude-
ra är stort i år. När ansökan 

stängde den 15 april hade det to-
tala antalet sökande till Göteborgs 
universitet ökat med cirka 19 pro-
cent jämfört med höstterminen 
2019 – från 64 900 till 77 300. Det 
förändrade läget på arbetsmark-
naden med anledning av corona-
viruset har också gjort att regerin-
gen föreslagit att antalet platser 
ökas inom högre utbildning. 

– Vi ser redan nu att rekord-
många söker sig till studier – 
förmodligen som ett resultat av 
krisen. Det vill vi möta genom en 
satsning för att fler ska kunna läsa 
sommarkurser, och därför har vi 
föreslagit den här ökningen av an-
talet platser på många av landets 
lärosäten, säger Matilda Ernkrans, 
minister för högre utbildning och 
forskning.

ANMÄLAN TILL sommarkurser 
stängde redan 15 mars, men för 
den som vill studera i sommar 
finns fortfarande möjlighet att 
göra en så kallad sen anmälan. 
På Göteborgs universitet erbjuds 
till exempel sommarkurser i marin 
biologi, geometri och matematik.

Samma sak gäller för utbild-
ningar som börjar till hösten, men 
där öppnar sen anmälan den 15 
juli. Mer information om sen an-
mälan finns på antagning.se. Y

Fler utbildnings-
platser i år

Science Faculty Magazine | Nummer 1, 2020

Torbjörn Lundh, professor i  
matematik och vicedekan vid  
Naturvetenskapliga fakulteten: 
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FORSKNING// 
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBARHET) Text: Camilla Persson ) Illustration: Mostphotos

Stadsklimatgruppen vid Göteborgs 
universitet undersöker bland annat 
hur bebyggelse, gröna miljöer och 
markanvändning påverkar det loka-
la klimatet och luftkvaliteten. I ett av 
sina forskningsprojekt undersöks 
värmeböljors påverkan på förskole-
barns fysiska aktivitet och välbefin-
nande i deras utomhusmiljö. Inom 
ramen för projektet intervjuade mas-
terstudenten Oskar Bäcklin under 
2019 ett tiotal förskollärare och un-
dersökte 438 utegårdar. Resulta-
tet visade att merparten av gårdarna 
saknade tillräckligt med skugga.

I forskningsprojektet Samverkan (om 
kulturmiljö) över professionsgränser: 
Fallstudie Västlänken har forskare 
från bland annat institutionen för kul-
turvård undersökt hur Trafikverket, 
Riksantikvarieämbetet, Länsstyrel-
sen Västra Götaland och Göteborgs 
stads stadsbyggnadskontor och kul-
turförvaltning med stadsmuseum ar-
betar med kulturmiljöfrågorna i pla-
neringen av Västlänken i Göteborg. 
Studien har bland annat resulterat i 
ett antal förslag på hur samverkan 
om kulturmiljö i infrastrukturplane-
ringen kan stärkas på olika sätt.

I ett samverkansprojekt med Kina 
studerar forskare från Göteborgs 
universitet så kallad fotokemisk 
smog, som försämrar luften i miljon-
städerna Beijing och Hong Kong.
Regionerna tillhör olika klimatzoner, 
har olika typer av fotokemisk smog 
och myndigheterna har olika åt-
gärdspaket för att bemöta luftförore-
ningarna på respektive ställe. Nu un-
dersöker man hur luftföroreningarna 
bildas och vad som skiljer smogen 
i Kina från den i Europa och Nord-
amerika.

Långvarig hetta drabbar 
barn på förskolor

Västlänkens påverkan på 
kulturmiljön undersöks

Smog i Kinas storstäder 
under luppen

Det elfte globala målet handlar om att göra städer och bosätt-
ningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

På Naturvetenskapliga  
fakulteten forskas det inom 

ett stort antal ämnes- 
områden som relaterar  
till olika dimensioner av  

hållbar utveckling.
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I forskarkarriären gläds hon inte bara av egna framgångar utan 
trivs bäst när hela forskarteamet utvecklas och gör framsteg. 

Hon framhåller att det måste vara möjligt för kvinnor att kombi-
nera en forskarkarriär med familj. Jämställdhet och jämlikhet är 

viktigt för läkemedelskemisten Alesia Tietze. 

Kemist som kämpar 
för lika villkor 
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I HUVUDET PÅ// 
ALESIA TIETZE

Vilka är 
drivkrafterna, 

Alesia Tietze? –  Idéerna är nog den största 
drivkraften. När jag i efterhand 
observerar utvecklingen inom 
mitt forskningsfält kan jag se 
att tankar och idéer jag haft  
tidigt ofta är sådant som läke-
medelsföretag flera år senare 
jobbar med. 
 

– Redan under mina forskar-
studier, och senare som själv-
ständig forskare, har jag hela ti-
den arbetat för större jämlikhet 
och jämställdhet inom forsk-
ningsvärlden. Jag blev därför 
positivt överraskad när jag kom 
till Sverige där förhållanden för 
kvinnor är bättre än i Tyskland. 

– Det hjälper mig i jobbet som 
forskare att jag är optimistisk 
och positiv. Jag arbetar hårt, 
men vill understryka att jag 
inte är arbetsnarkoman. Att 
vara samarbetsvänlig är också 
avgörande för mig.

VILKEN ÄR DIN STÖRSTA 
DRIVKRAFT?

HUR ÄR DET ATT VARA  
KVINNA INOM AKADEMIN?

MÅSTE MAN JOBBA HÅRT FÖR  
ATT KUNNA VARA FORSKARE?

) Text: Carina Eliasson ) Foto: Anna-Lena Lundqvist

hon är född i södra Ryssland, och tillbring-
ade sedan uppväxtåren i Minsk i Vitryssland 
där släkten också bodde. Och där uppstod 
redan i unga år hennes intresse för läkeme-
del och kemi.

Varför valde du att bli kemist?
– Min mormor var, precis som min mamma, 
apotekare. Mormor var ansvarig för apo-
teksverksamheten i vår region i Ryssland när 
jag var liten. På hennes apotek fanns det ett 
labb där det tillverkades krämer och medici-
ner och eftersom jag var så intresserad fick 
jag göra mina egna vitaminer där när jag var 
i nioårsåldern. Redan då kände jag till de fles-
ta vanliga mediciner och vad de användes till. 
Så min dröm när jag var liten var att bli apo-
tekare! 

– Det var hård konkurrens för att komma 
in på universitetet i Minsk. Jag blev jätteglad 
när jag, som en av tio, kom in på det gemen-
samma utbildningsprogrammet för kemis-
ter och apotekare, och fick ett statligt stipen-
dium för att täcka kostnaderna. Men just 
det året var kvoten till apoteksutbildningen 
fylld, så dekanen frågade om jag kunde bör-
ja studera kemi och växla till apotekargrenen 
något år senare. Men när tiden väl var inne 
för ett skifte var jag så intresserad av kemi att 
jag inte ville byta.

Hur hamnade du här i Göteborg?
– Jag rekryterades hit via Wallenbergcen-
trum för molekylär och translationell medi-

cin vid Göteborgs universitet. Jag var lycko-
sam nog att få ett helt karriärpaket. Med det 
följde stora anslag och samarbete med Astra 
Zeneca. Idag har jag generösa anslag, intres-
santa forskningsprojekt, stimulerande un-
dervisning, bra kollegor och fina utvecklings-
möjligheter. Kontakten med kliniskt arbete 
och med Astra Zeneca är väsentlig för mig. 
Så jag trivs hittills väldigt bra, vi får se hur 
det utvecklas.

– Arbetstillvaron som forskare är inte så 
beroende av fixa tider. Det innebär både för-
delar och nackdelar. Min man är också fors-
kare i kemi, så man kan absolut säga att vi tar 
med oss jobben hem. Vi kan arbeta kvällar 
och till och med nätter när barnen sover. Så 
ibland känns det som ett nio-fem-jobb skul-
le vara fint, säger Alesia Tietze med ett skratt. 

Vilket är ditt forskningsfokus?
– Jag forskar om kemisk biologi och under-
söker föreningar som finns i naturen. Dessa 
föreningar försöker vi sedan framställa i lab-
bet för att kunna studera deras funktioner. 
Fokus ligger på peptider, det vill säga mem-
branproteiner, alltså kedjor av aminosyror. 
Dessa är vitala delar i jonkanaler, som har 
olika funktioner i människokroppen. Bland 
annat så transporteras kemisk information 
genom sådana jonkanaler till vår hjärna, ex-
empelvis när man har bränt sig. Det finns 
även peptider i naturen som inte går att fram-
ställa på kemisk väg. Vi vill hitta metoder för 
att kunna göra det.
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Alesia A. Tietze
Ålder: 35

Familj: Gift sedan 14 
år. Maken Daniel, som 

hon träffade i Tysk-
land, är också forskare 
i kemi. Två pojkar, åtta 

och tre år.
Är: Biträdande 

universitetslektor
Fritidsintressen: Syr 
kläder, klär om möb-

ler, joggar och vandrar 
med familjen i naturen 

på helgerna.

I HUVUDET PÅ// 
ALESIA TIETZE

”Jag gillar att 
se masters-
studenter 
och postdocs 
växa i sina 
uppgifter och 
bli självstän-
diga”
Alesia Tietze,  
läkemedelskemist

–  Jag har ett team med 
både forskare, post-
docs och doktoran-
der. Två doktorander 
ska anställas och mas-
tersstudenterna bidrar 
också.  I ett projekt stu-
derar vi hur naturliga 
biologiska förening-
ar  kan användas och 
framställas på kemisk 
väg för att hitta nya 
material.  Till exempel 
hitta sensormaterial för 
konstgjorda artificiella porer, som skulle kun-
na transportera joner genom en konstgjord 
jonkanal för att kunna ändra jonselektivitet. 
Något som skulle vara till nytta för läkeme-
delsforskning. 
 
När är du mest tillfreds i ditt arbete?
–  När min forskargrupp mår bra, när mina 

studenter lyckas och när forskningen går 
framåt förstås. Jag gillar att se mastersstuden-
ter och postdocs växa i sina uppgifter och bli 
självständiga. Just nu har vi utvecklat en me-
tod för att syntetisera membranproteiner och 
framställt jonkanaler på konstgjord väg. Me-
toden är publicerad i Chemical Science. Mem-
branproteiner är svåra att hantera och svåra 
att lösa i vatten så det har varit en utmaning 
för oss. Få labb i världen klarar av det. Det var 
en framgång att vi kunde utveckla en funge-
rande metod.

 –  Att undervisa kan också vara kul om det 
finns tillräckligt med förberedelsetid. Just nu 
är jag kursansvarig för en kurs i medicinsk 
kemi på avancerad nivå. Det är en mycket 
kommunikativ kurs med olika moment; fö-
reläsningar, seminarier, laborationer och pro-
jekt. Jag gillar verkligen den här kursen men 
önskar att jag hade mer tid till förberedelser.
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Utmärkelser 

institutionen för fysik,  har 
tilldelats stiftelsen Åforsks 
kunskapspris 2020. Priset om 
100 000 kr ges för framståen-
de kunskapsspridning.

Harvard University, har utsetts 
till den tjugofemte innehavaren 
av Konung Carl XVI Gustafs 
professur i miljövetenskap. 
Värd blir Göteborgs universitet. 

trädgårdshistoriker, författare 
och etnolog, har utsetts till 
hedersdoktor vid Naturveten-
skapliga fakulteten.

professor i fysik vid Univer-
sidad Nacional Autonoma de 
Mexico har utsetts till heders-
doktor vid Naturvetenskapliga 
fakulteten.

Maria  
Sundin, 

Scott  
Edwards, 

Maria  
Flinck,

Remigio  
Cabrera Trujillo,

NU INLEDS DEN slutgiltiga etappen 
för att färdigställa forskningsfar-

tyget Skagerak. Fartyget, som är tänkt 
ska användas både inom forskning 
och utbildning, har byggts på ett 
varv i Polen. Men efter att det blivit 
avsevärt försenat, har Göteborgs uni-
versitet nu gjort en överenskommelse 
med varvet om att slutföra arbetet i 
Sverige. Ett arbete som beräknas ta 
ungefär ett år. Y

Forskningsfartyget 
Skagerak i Sverige

ETT 40-TAL PERSONER från kom-
muner, företag, myndigheter 

och andra organisationer samlades 
i Göteborg den 3 februari för work-
shopen ”Hur kan vi omvandla di-
kad torvmark från utsläppskälla till 
sänka?”. Workshopen var den för-
sta i en serie med fokus på lösningar 
på FN:s globala hållbarhetsmål. Fler 
workshoppar med andra teman pla-
neras till hösten. 

Till hösten blir det också premiär 
för after work med forskare. Den 

som är intresserad kan gå på after 
work och höra på ett panelsamtal 
där forskare diskuterar ett aktuellt 
ämne. Det är ett beprövat koncept på 
Göteborgs universitet, men nytt för 
den Naturvetenskapliga fakulteten. 
Havet, klimatet och AI är angelägna 
områden som kan tänkas bli ämnen 
för forskare att diskutera.  Arrange-
manget genomförs samarbete med 
Folkuniversitetet. 

Håll utkik i vår kalender! Y

Lyckad workshop kring torvmark

Vår fakultet
) Text: Tanja Thompson ) Foto: Johan Wingborg, Linnéa Magnusson, Marie Jensen, Helen Easterling



Plötsligt händer det.  
Ett långvarigt forsknings- 

projekt får ett genombrott eller plötsligt  
spelar slumpen  

forskarna i händerna.  
En ny avgörande upptäckt är gjord. 

Förlisning ledde 
till upptäckt

PÅ EN KULLE I bitande 
blåst står det lilla huset. 
Den enkla forsknings- 
stationen, som blir 

räddningen för polarforskaren 
Otto Nordenskjöld och hans 
expedition. Året är 1903, och 
Sveriges första Antarktis- 
expedition får en ovän-
tad vändning när forsk-
ningsfartyget som ska 
föra dem hem förliser. 

Expeditionen blir 
därmed ett år längre 
än planerat, men det 
gör att de hittar viktiga 
fynd. Ett av fynden är fossiler 
som bevisar att Antarktis en 
gång haft ett varmare klimat. 
Efter sig på ön lämnar de huset 
och lösören som de inte länge 
behöver. 

JANUARI 2020. En ny expedition 
åker till ön, med bland annat 
forskaren Gunnar Almevik från 
Göteborgs universitet. De har i 
uppgift att säkerställa att kultur- 
arvet på jordens sydligaste del 
får finnas kvar. Med VR-teknik 
och 3D-scanning bygger de en 
digital modell av forskningssta-
tionen och dess omgivning. Y

Läs mer på webben!
www.sciencefacultymagazine.se

Eureka!
) Text: Linnéa Magnusson 
) Foto: Göteborgs universitet/forskarnas egna

Otto Nordenskjöld i forskningsstationen på Snow Hill, år 1902. Till höger: Forskarna 
Dag Avango, Kati Lindström, Gunnar Almevik och Jonathan Westin vid samma plats 
i januari 2020.


