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I HUVUDET PÅ UNDER LUPPEN HÅLLBAR VARDAG

Anna Godhe älskar  
problemlösning

Dendrokronologi –  
årsringarnas vetenskap

Han utvecklar ny teknik 
för att analysera miljödata
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”Det är tur att vi inte vet allting, för då skulle jag 
vara arbetslös.”Naturvetenskapliga fakulteten

Göteborgs universitet # Erik Sturkell, geofysiker

Tar höjd i 
forskningen

Heather Reese 
studerar jorden 
med drönare

utfall
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Hon är forskaren som drivs 
av nyfikenhet och älskar pro-
blemlösning. 

– Det bästa som finns är att 
planera en studie tillsammans 
med andra, och diskutera hur 
vi skulle kunna gå till väga för 
att ta reda på något nytt, sä-
ger Anna Godhe.
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Innehåll

Strandsnäckor anpassar sig snabbt till ny miljö. Strand
snäckor kämpar för att överleva i en av havens mest på
frestande miljöer – klippstranden. 

Nya metoder ger framtida vinster. Datalabbet 
är navet i Mats Töpels forskning, där han sek
venserar DNA och studerar förändringar som 
sker i generna kopplat till miljöförändringar.
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Hon kartlägger 
från ovan

Geovetaren 
Heather Reese 

har i flera de
cennier studerat 
jorden med hjälp 

av satellit. Se
dan ett år tillba

ka använder hon 
ett nytt verktyg  

– drönaren. 
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”Vi behöver utvecklas  
tillsammans med andra”

 Göran Hilmersson, dekan och professor

LEDARE// 
GÖRAN HILMERSSON

nu har det gått ett halvår se-
dan jag tillträdde som dekan. Ett 
uppdrag som är mycket givande 
och samtidigt utmanande. Vi har 
stark utbildning och forskning inom 
många områden – samtidigt behö-

ver vi utvecklas till-
sammans med an-
dra. Ett område där 
våra forskare gör 
viktiga upptäckter 
är life science, om-
rådet där medi  cin, 
naturvetenskap och 
teknik möts. Gö-
teborg har sedan 
länge en stark posi-

tion inom området och har det fort-
farande. I årets Shanghairanking, 
en årlig rankinglista för universitet 
i världen, placerade sig Göteborgs 
universitet på en glädjande andra 
plats inom life science i Sverige och 
på plats 40 i världen. Vi har också 
lyckats få stora prestigefulla forsk-
ningsbidrag för att utveckla forsk-
ningen inom just life science.

Sjukvården genomgår en snabb 
tek nikutveckling som kräver många 
olika kompetenser. På många läro-
säten har medicinare och naturveta-
re ett konkurrensförhållande – men 
inte desto mindre arbetar många na-
turvetare inom de medicinska pro-

jekten. Naturvetarna bidrar med 
såväl kompetens inom exempelvis 
matematik, molekylärbiologi, cell-
biologi och genetik, som använd-
bara verktyg i denna utveckling. Ett 
annat relevant exempel är analysen 
av de stora datamängder som forsk-
ningen idag genererar vilken kräver 
djup kunskap om matematisk statis-
tik och artificiell intelligens.

I Göteborg finns en unik möjlig-
het att utveckla samarbetet. Här 
finns Sahlgrenska universitetssjuk-
huset – Norra Europas största sjuk-
hus – Västra Götalands regionen, 
läkemedelsindustri och bioteknik-
företag, och inte minst forskarkol-
legorna på Sahlgrenska akademin. 
Nu planerar vi för framtiden genom 
att universitet samlar utbildning och 
forskning inom life science på Med-
icinareberget, nära sjukhuset – så att 
kompetenserna ska finnas nära var-
andra. Genom att vi kommer när-
mare varandra kan samarbetet ut-
vecklas. 

Så länge vi är 
med och dri-
ver på utveck-
lingen så är vi 
med och lyf-
ter mänsklig-
heten in i fram-
tiden. Y

”Göteborgs 
universitet 

placerade sig 
på en glädjande 

andraplats 
inom life scien

ce i Sverige.”

Instagram: @naturvetenskapgu
Twitter: @naturvetenskap
facebook.com/naturvetenskapgu
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FORSKNING// 
MED NYA VERKTYG

Forskning 
med hjälp av 
fjärranalys

När det blev möj-
ligt för människan 

att flyga uppstod också 
fjärranalys. Fjärranalys 
utvecklades framförallt 
av militären, och 
användes till exempel 
under första världskri-
get för att spionera på 
fienden och uppskatta 
dess militära styrka. 
Men militärteknologi 
i fjärranalys har sedan 
ofta gått över i civila 
tillämpningar inom flera 
branscher, till exempel 
geologi, geografi och 
stadsplanering.

I fjärranalys finns två 
komponenter. Den ena 
är en plattform, som 
kan vara en drönare, 
ett flygplan eller en 
satellit. Den andra är 
en sensor. Det kan vara 
en optisk sensor (till 
exempel en kamera), 
en laserscanner eller en 
radar. Data, som har 
geografiska koordinater, 
går att plocka in i ett 
geografiskt informa-
tionssystem (GIS) för 
vidare analys.

a
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Hon kartlägger 
från ovan med 
nya hjälpmedel

Geovetaren Heather Reese stude-
rar jordens yta. För ett år sedan fick 
hon ett nytt redskap i verktygslådan.

– Jag började använda drönare då. 
Och nu är jag såld.

heather reese är universitetslektor vid in-
stitutionen för geovetenskaper sedan april 
förra året. Hon studerar de svenska fjällen 
genom fjärranalys, med hjälp av satelliter 
och drönare. Med metoden kan hon under-
söka ett landskap, fenomen eller objekt utan 
att komma i kontakt med det. 

– Jag vill binda ihop drönardata och satel-
litdata för att titta på bland annat alpin ve-
getation.

Heather Reese visar en bild av ett land-
skap på sin datorskärm. I själva verket är 
det en sammanslagning av 400 drönarfoton, 
som till 80 procent överlappar varandra och 
ger en översiktsbild. Hon vänder och vrider 
på landskapet och bilden blir tredimensio-
nell. Vegetation visar sig som flera gröna ny-
anser och olika formationer framträder. Det 
går att urskilja dungar, höjder och människor 

X
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FORSKNING// 
MED NYA VERKTYG

som vandrar på en stig. En inzoomning ger 
en upplösning på bara sju millimeter. Höjd-
skillnader, buskar och sprickor i torven, allt 
är synligt i den detaljerade bilden på datorn.

området med drönarbilder är cirka 
15 000 kvadratmeter stort och ligger på grän-
sen mellan Sverige och Finland, en timmes 
bilfärd från Karesuando. Heather Reese var 
där för fältstudier i höstas tillsammans med 
forskare och studenter från institutionen för 
geovetenskaper. De kartlade området, som 
till stor del består av så kallade palsar. Or-
det palsa kommer från samiskan och nord-
finskan och betyder upphöjning i myr med 
en kärna av is.

Palsar är små kullar eller platåformade 
upphöjningar i myrmarker i Subarktis. De 
bildas när vatten, som finns i torven, fryser. 
Ytterligare skikt av torv och is bildas under 
vintern och palsen höjs allt mer, speciellt när 
den ständigt frusna marken, permafrosten, 

når den mineraljord som kan finnas under 
torven. Inom palsan bildas islinser och mar-
ken höjs med flera meter över den omgivan-
de myren. 

– Många känner inte till fenomenet. Om-
rådet, som syns här på bilden, är en intres-
sant plats med många palsar, som är genom-
trängda av permafrost och täckta med torv, 
säger hon och pekar på de gröna högarna i 
landskapet.

palsar hade större utbredning i norra 
Sverige fram till 1960-talet. I takt med att kli-
matet ändrats har många palsar tinat, sjunkit 
ihop och helt enkelt kollapsat, samtidigt som 
metan och koldioxid läckt ut i omgivningen.  
När en palsa kollapsar bildas vattenfyllda 
gölar på palsens yta eller längs dess kanter.
Heather Reese pekar på en liten göl i det grö-
na landskapet.

– Den här lilla sjön formades under 2018. 
Det är en kant på en palsa som har kollap-

En tredimensio
nell bild av palsan, 
baserad på bilder 
tagna av drönare 
den 6 september 
2018.
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sat. Vi kan alltså använda fjärranalysdata för 
att studera vegetation och vatten, samt for-
mationer i landskapet som till exempel pal-
sar. När det finns fjärranalysdata som går 
tillbaka i tiden, till exempel flygbilder från 
1960- talet, kan vi registrera vilka förändring-
ar som skett. Denna pals har krympt mycket 
i utbredning sedan dess.

på bordet bredvid datorn ligger den drö-
nare Heather Reese använder i forskningen; 
en DJI Phantom som kostat 18 000 kronor 
i inköp. Den har, förutom den ursprungliga 
kameran, en extramonterad specialkamera. 

– Specialkameran har en infraröd sensor, 
som inte bara kan registrera rött, grönt och 
blått ljus utan även nära-infrarött. Den ger 
därför mer detaljinformation och kan iden-
tifiera olika typer av vegetation på marken.

Trots sin litenhet innehåller drönaren lik-
nande element som en satellit, men ger stör-
re flexibilitet när forskarna ska samla in data.

– Den andra viktiga skillnaden är att de 
drönare vi forskare använder flyger mycket 
lägre, högst 120 meter enligt flygrestriktio-
nerna, annars måste man söka tillstånd. Vi 
får oerhört detaljerade bilder, men vi kan inte 
täcka lika stora områden som med en satellit. 

Heather Reese som kommer från delstaten 
New York, tog sin master i fjärranalys och 
GIS i USA och började forska inom området 
redan 1990. Under sina snart tre decennier 
som forskare har hon sett stora förändringar 
inom forskningsfältet, och kunnat följa hur 
verktygen utvecklats.

– När jag började kunde jag bara job-
ba med en liten del av en satellitbild i taget, 
nu kan jag processa många samtidigt. Da-
torkraften har ökat enormt. 

hon är intresserad av förändringar. Det 
kan gälla palsar, det kan gälla fjällens träd-
gräns, eller växtlighet. Hon vill veta mer om 
greening, förbuskningen av fjällvärlden, och 

Heather
Reese

Är: universitetslektor 
vid institutionen för 

geovetenskaper
Aktuella forsknings-
projekt: Karterar den 
svenska fjällen med 
hjälp av satellitdata, 

och medverkar i fram-
tagningen av en ny 

vegetationskarta över 
Sverige, på uppdrag 
av Naturvårdsverket.

Med hjälp av drönare kan Heather 
Reese nu på ett enkelt sätt få detalje

rade bilder av omgivningen. 

Den typiska kollapsen av palsans 
kant syns tydligt här. Höjdskillnaden 

är ungefär fyra meter.
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det som kallas browning, som också sker i 
fjällvärlden idag. 

– En nyligen publicerad norsk studie, gjord 
med fjärranalys, visar att på flera platser i 
Norge där snötäcken har minskat har vege-
tationen fryst och dött. 

ett för henne viktigt forskningsprojekt 
just nu är kartering av de svenska fjällen med 
hjälp av satellitdata. Projektet, som får medel 
från Rymdstyrelsen, går ut på att göra tidsse-
rier av satellitbilder. Europeiska satelliter har 
tagit bilder varannan dag i norra Sverige se-
dan 2015.

– Så det går att följa årstiderna. Det var in-
tressant att följa den senaste sommaren som 
var så varm att snötäcken smälte snabb-
are än vanligt. När snö och is försvann åter-
kom vegetation på en vecka. Det gick otro-
ligt snabbt! 

Under förra århundradet tog utvecklingen 
av fjärranalys ett jättesprång. Och därifrån 

är hoppet stort till dagens forskning där sa-
telliter och drönare är vardag.

Hur gammalt är då forskningsfältet fjärra-
nalys?

– Man skulle kunna säga att det började 
med en man i en luftballong år 1858, som tog 
bilder över Paris och sedan en man i ett flyg-
plan, säger Heather. Y

) Text: Carina Eliasson
) Foto: Malin Arnesson & Heather Reese

FORSKNING// 
MED NYA VERKTYG

”Det var intres
sant att följa 
den senaste 
sommaren som 
var så varm 
att snötäcken 
smälte snabb
are än vanligt.
När snö och is 
försvann åter
kom vegeta
tionen på en 
vecka. Det gick 
otroligt snabbt!”

Drönaren lämpar sig för studier 
av ett begränsat område och 
det är möjligt att få mycket de
taljerade bilder. Drönaren kan i 
princip användas när som helst 
och var som helst. Det är en bil
lig och lättanvänd teknik. 
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FORSKNING// 
TRE RÖSTER

Tre röster om ...
... Drönare som revolutionerat många olika områden. Hur 
används drönare inom ditt område, vilka är fördelarna och hur 
ser framtiden ut?

X

Avdelningschef på avdelningen för 
fiskförvaltning, Havs-och vatten-
myndigheten.

Ledningslärare på Myndighe-
ten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB), Enheten för vidareut-
bildning.

VD och medgrundare till Inkonova 
AB, som tillverkar och säljer drö-
nare som kan flyga, simma och 
klättra.

Ingemar Berglund Stefan Haggö Ahmed AlNomany

”Drönare används för att hit-
ta olagliga ålryssjor. Hittills 

har vi bedrivit pilotverksamhet i 
Skåne län, med syfte att lära oss 
använda drönare och lära känna 
deras begränsningar. Fördelen med 
drönarna är att eftersökningen blir 
mer effektiv. Med drönare kan vi 
täcka stora ytor på kort tid, och  
om vi lokaliserar några redskap 
kan vi gå ut med båt för att ta upp 
dem. Eftersökning med båt tar 
betydligt längre tid. Dock begrän-
sas möjligheterna för drönare av 
väderförhållanden och siktdjupet 
i vattnet.

Närmast kommer vi att söka 
tillstånd i fler län för att utvidga 
de områden där vi får använda 
drönare, till att börja med en 
större del av ostkusten än bara 
Skåne län. 

Generellt sett ser vi stora 
utvecklingsmöjligheter för 
användning av drönare inom 
fiskeritillsynen.”

”Sedan 2014 använder vi 
drönare vid våra utbild-

ningar av befäl inom kommunal 
räddningstjänst på MSB:s skola 
i Revinge. Drönaren används 
tillsammans med piloten som en 
funktion i insatsledningen, vilket 
ska ge stöd för ett bättre besluts-
fattande vid slutövningarna.  

Den största fördelen med 
drönare är att du snabbt kan få 
ett annat perspektiv på en olycka 
med en drönare i luften. Du kan se 
olyckans omfattning, alternativa 
körvägar, spridning av rök eller 
farligt ämne. Samt med rätt sensor 
och analys av data, göra beräk-
ningar och därmed prognoser på 
förväntade utfall. 

Rent operativt används inte 
drönare idag inom verksamheten, 
men vi har gjort en förstudie på 
om hur den skulle kunna använ-
das i våra förstärkningsresurser. 
Personligen är jag övertygad om 
att vi kommer att använda dröna-
re mer än vi gör nu.”

”Kommersiellt används drö-
nare för övervakning, kart-

läggning och inspektion, filmning 
och fotografering och i en mindre 
grad för leveranser och mekaniska 
uppgifter. Aktuella branscher är 
till exempel olje- och gasindustrin, 
gruvindustrin och jordbruket, 
liksom inom mark övervakning, 
samhällsservice och infrastruktur.

I takt med att vi gör framsteg 
inom områden som batterier, 
sensorer, styrning, svärmkontroll, 
framdrivning och självgående 
navigationsteknik kommer vi att 
se allt fler drönare i olika brascher 
och vårt vardagsliv. Det följer 
den generella robottrenden, som 
en kraft för automatisering och 
riskminimering.

Precis som teknik i allmänhet 
har drönartekniken utvecklats i 
ett gott syfte, men kan användas 
med ont uppsåt. På det hela taget 
ser jag den som en positiv kraft, 
så länge vi tillsammans reglerar 
användandet mot något gott.” 

Tre experter ger sina  
perspektiv på ett 

aktuellt ämne.

) Text: Carina Eliasson & Linnéa Magnusson ) Foto: Tjugofyra7 & Kat Singer/Havs- och vattenmyndigheten
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Ny metod kartlägger hur is 
format landskap på Mars
ISENS BETYDELSE FÖR HUR planeten Mars 
landskap ser ut är lite av en gåta. Ge-
nom en ny metod ökar nu förståelsen 
för hur isen påverkat landskapet på 
de norra slätterna på Mars. 

Den norra regionen på Mars består 
av flera låglänta slättområden som är 
fyllda med sediment. Forskarna antar 
att dessa områden förr har täckts av 
ett forntida hav.

– För närvarande domineras dessa 
områden av markbunden is, även 
på de breddgrader där is inte är i 
balans med det nutida klimatet, säger 

geomorfologen Andreas Johnsson. 
Han har, tillsammans med ett inter-
nationellt forskarteam, utvecklat en 
ny metod för att få svar på olösta frå-
gor om klimat och landskapsutveck-
ling på Mars.

– Med den nya metoden kan vi 
kartlägga mycket stora geografiska 
områden på Mars på kortare tid 
än förut och dessutom få en bättre 
helhetsbild av landskapet. Vi hittade 
även nya landformer som inte beskri-
vits eller analyserats tidigare, säger 
Andreas Johnsson. Y

Alexandre Antonelli, profes
sor i biologisk mångfald vid 

Göteborgs universitet och före
ståndare för Centrum för globala 
biodiversitetsstudier, tar nu över 
jobbet som forskningschef för 
Kew Gardens.

Royal Botanic Gardens, Kew, 
i västra London har över 1000 
anställda och 500 frivilliga arbe
tare. Här finns 30 000 arter under 
odling, över sju miljoner herbari
umväxter, 1,2 miljoner svampar, 
50 000 DNA prover och två mil
jarder frön från 36 000 arter. 

– Det är en otrolig ära och fan
tastisk möjlighet att få leda en så
dan viktig verksamhet. Förlusten 
av biologisk mångfald är ett av de 
största hoten mot mänskligheten 
och den botaniska och myko
logiska forskningen kan förse 
beslutsfattare med den informa
tion de behöver för att säkra en 
hållbar samhällsutveckling, säger 
professor Alexandre Antonelli. Y

miljarder frön från 36 000 arter  
finns på Royal Botanic Gardens 

Kew i London.

Göteborgsforskare 
får presigefullt jobb
u

SIFFRAN

Framtidens planet
) Text: Carina Eliasson ) Foto: NASA/JPL/Malin Space Science Systems, Laura Perez Garcia & Mathias Appel
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Ny upptäckt förbättrar Nobelprisad metod
ÅRETS NOBELPRIS I FYSIK, som går till upp-
finningar inom laserfysik, uppmärk-
sammar den optiska pincetten. Nu 
har forskare från Göteborgs universi-
tet utvecklat en metod som avsevärt 
förenklar och förbättrar användandet 
av optiska pincetter. 

Optiska pincetter uppfanns i slutet 
av 1980-talet. De kan beskrivas som 
ljusstrålefingrar som kan gripa tag i 
partiklar, atomer, molekyler, till och 

med bakterier och andra levande 
celler. Tekniken består av optisk laser 
med förmågan att till exempel kunna 
hålla fast en enda cell, utan att skada 
den. På så sätt går det att utföra preci-
sa mätningar.

MED HJÄLP AV DEN nya upptäckten, som 
idag presenteras i den ansedda veten-
skapliga tidskriften Nature Commu-
nications, kan tekniken bli avsevärt 

mycket enklare att använda.
– Vi har lyckats ta fram en mätme-

tod som är mer exakt, men samtidigt 
använder tio gånger mindre data och 
är hundra gånger snabbare än de 
metoder som finns idag. Detta betyder 
att metoden blir helt automatiserad 
och inte kräver några förinställda 
parametrar för att fungera, säger 
Giovanni Volpe, universitetslektor i 
fysik. Y

MÅNGA DÄGGDJUR KOMMER att dö 
ut de kommande 50 åren om inget 

görs för att hejda utvecklingen. En stu
die från Århus och Göteborgs universi
tet konstaterar att djur och växter utro
tas så hastigt att evolutionen inte kan 
kompensera för den miljöpåverkan vi 
människor utövar på jordens arter. 

– Vi lever för närvarande i ännu en pe
riod av kraftigt ökad utrotning av arter. 
Men denna gång sker det inte på grund 
av naturkatastrofer utan på grund av 
mänsklig aktivitet, säger Søren Faurby, 
medförfattare till studien. Y

Däggdjur riskerar  
försvinna i snabb takt
>Bromerade ämnen finns i 

nybildad havsis, även på 
vintern. Det visar en ny studie i 
den vetenskapliga tidskriften  
Nature Communications.  Och  
eftersom klimatförändringarna  
innebär att havsis smälter i större 
utsträckning än förr, för att sedan 
nybildas, påverkar det ozonskik
tet och därmed klimatet. Y

Havsisen  
påverkar klimatet 
>

Verktyget uppfanns 
av Arthur Ashkin och 
förverkligade hans 
science fiction dröm 
– att utnyttja ljusets 
strålningstryck för 
att flytta på fysiska 
objekt. 
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MITT ÄMNE// 
ERIK STURKELL

Ett slumpmässigt 
val blev till en livsstil
Det är lätt att smittas. Av entusiasmen. 
Berättarglädjen. Vänligheten. Att bli över-
väldigad av de omfattande kunskaperna i 
geologi. Svårare är att greppa alla forsk-
ningsprojekt och lekfulla sidoprojekt som 
Erik Sturkell, professor i geofysik, har ägnat 
sig åt under sina tjugofem som forskare.

men låt oss ta det från början. Född 1962 
och uppvuxen först i Stockholm och sedan 
Katrineholm dit familjen flyttade när Erik 
Sturkells pappa blev lagman i sin barndoms-
stad. Fadern hoppades att även sonen skul-
le bli jurist, men Erik var mer teknikintres-
serad och ville pröva egna vägar. Ett av de 
årliga släktbesöken i Orsa under påsken blev 
avgörande. På middagen deltog en professor 
i geologi (från Göteborg) och Erik, som var i 
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Naturfilosofen  Sigfridus Aronus 
Forsius, född på 1560talet, var den förste att 
skriva om svensk geologi. Men de första geolo
gerna i Sverige var troligen bergsmännen i Bergs
lagen. På 1600talet letades malm med kompass 
genom att ta ut en rät linje i nordsydlig riktning 
och gå tills kompassnålen stördes. På 1700talet 
väcktes intresset för frågor om landhöjning och 
engagemanget för urberget och fjälltrakternas in
vecklade bergsbyggnad var stort under 1800ta
let. På 1900talet kom verktyg som möjliggjorde 
elektromagnetiska mätningar. 

Att bestäm
ma positioner och jordskorperörelser med GPS 
blir allt viktigare och tekniken kommer att flyttas 
till andra planeter som till exempel Mars. De geo
logiska forskningsfälten kommer att utvidgas till 
rymden. Redan idag finns stenar från månen och 
Mars. Dessa har slungas ut då det skedde sto
ra asteroidnedslag på dessa himlakroppar. Li
kaså finns grus från månen på jorden.  I framtiden 
kommer det att krävas mindre geologiskt mate
rial för undersökningar. Analyser kommer att kun
na ske på långt av stånd. Kanske kan till exempel 
data från rymdsonden InSight, som landade på 
Mars i slutet av november 2018,  ge nya geolo
giska kunskaper.

Idag finns många bra analysme
toder och den geofysiska instrumenteringen blir 
hela tiden bättre och mer precis. Förfinad elektro
nik används i mätinstrumenten. Men fortfarande 
används den mekaniska gravimetern. Verktyget 
är ett instrument med hävstång och vikt och mä
ter jordens lokala gravitationsfält. På Onsala ob
servatorium finns en avancerad gravimeter där en 
stålkula med spole svävar i minus 265 grader. Allt 
är superledande. Om gravitationen ändrar sig rör 
kulan sig. Strömmen som går åt för att hålla kulan 
på plats är ett mått på gravitationens förändring.övre tonåren, blev intresserad av ämnet.

– Så egentligen var det en slump att det blev 
geologi.  Men jag har ju alltid varit intresse-
rad av naturvetenskap.

Det blev flera terminer geologi på Stock-
holms universitet, så småningom en examen 
och funderingar på att doktorera på marin- 
geologi i Östersjön. Men istället åkte han 
som stipendiat till Nordisk vulkanologisk in-
stitut i Reykjavik. Året var 1991. 

– Jag stannade på Island i två år och  fors-
kade på jordskorperörelser, registrerade hur 
kontinentalplattorna rörde sig, undersökte 
strukturer i jordskorpan och gjorde seismis-
ka iakttagelser med geodetisk GPS.

Med flera forskningsartiklar i bagaget 
återvände han till Stockholms universitet och 
en doktorandtjänst. Tillsammans med sin 

Geologisk 
forskning över tid

DÅ:"

NU:"

I FRAMTIDEN:"

Med gravimetern mäts variationer i 
tyngdkraftsfältet. De variationer (ano

malier) som söks är de som orsakas av 
olika bergarters densitet. Allt annat som 

påverkar tyngdkraften räknas bort.ur.
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professor och handledare upptäckte han en 
meteoritkrater i Jämtland – Locknekratern, 
två mil söder om Östersund. 

– Vi upptäckte en kaotisk bergmassa med 
stora vita kalksten som låg huller om bul-
ler och i detta låg krossad granit. Meteori-
ten slog ner för cirka 458 miljoner år sedan i 
ett 500 meter djupt hav och av det skapades 
först en krater och sedan ett gigantiskt åter-
svall som fyllde hålet.

Idag är marken på platsen för nedslaget 
platt och består av åkerbruksmark. Upptäck-
ten beskrevs i Erik Sturkells doktorsavhand-
ling 1998: The origin of the marine Lockne 
impact structure, Jämtland. I avhandlingen är 
meteoritnedslaget humoristiskt återgivet i en 
seriestripp av Erik, som är road av att teckna.

när avhandlingen var färdig hade han ett 
outnyttjat stipendieår på Island och återvän-
de dit.  Men han stannade inte ett år, utan tio. 

– För en geolog och geofysiker är Island en 
vetenskaplig guldgruva. Jag var faktiskt pi-
onjär med GPS-mätningar på Island och del-
tog i att bygga upp mätstationerna där.  Jag 
lärde mig isländska hyfsat och efter ett par år 
köpte jag en lägenhet.

En dag kom en dansk kvinna till Reykja-
vik, en geokemist som skulle göra sin dok-
torsavhandling på Island. Det var år 2007.

– Hon hette Gabrielle och jag hjälpte henne 
litegrann i början. Två år senare gifte vi oss.

MITT ÄMNE// 
ERIK STURKELL

Tillsammans har paret rest världen runt, tu-
ristat och sökt upp geologiskt intressanta 
platser. Att vara geolog har blivit en livsstil.

meteoritkratrar är ett av Erik Stur-
kells största forskningsfält. Han har studerat 
många. Inte bara den i Lockne i Jämtland el-
ler Chicxulub-kratern  i Mexikanska golfen. 
Han har räknat på otaliga kraterdjup, analy-
serat mineralernas innehåll och jämfört olika 
kratrar. En annan forskningsfåra är vulka-
ner, i synnerhet de isländska som till exempel 
Hekla, Askja och Grímsfjall. Den senare har 
han följt sedan 1983. 

Han är inte främmande för något med 
minsta koppling till geologi. Tillsammans 
med kulturvårdaren och professorn Ulrich 
Lange och Thomas Eliasson vid Sveriges geo-
logiska undersökning jobbar han just nu på 
en exkursionsguide om fasadstenar i göte-

”Det är kul att forska! Det 
är tur att vi inte vet allting   
för då skulle jag vara 
arbetslös.”

Erik Sturkell, professor vid 
institutionen för geoveten
skaper.

Erik Sturkell
Är: Professor vid insti-
tutionen för geoveten-
skaper, där han haft 
en tjänst sedan 2009.
Ålder: 56 år 
Familj: Fru Gabrielle 
och två hundar
Kuriosa: Är en popu-
lär och återkomman-
de gäst i Morgonpas-
set i P3

Erik Sturkell i institutionens förråd, 
där bergartsprover delar plats med 
olika typer av instrument. 

Se mer på webben!
www.sciencefacultymagazine.se
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borgska byggnader från 1790 till 1944. Fo-
tografierna har han förstås tagit själv.

Ett annat just avslutat projekt är att åskåd-
liggöra hur havsnivån i Göteborg växlat i ge-
nom tiderna beroende på isavsmältning och 
landhöjning. Och så håller det på. 

– Det är kul att forska! Det är tur att vi inte 
vet allting för då skulle jag vara arbetslös, sä-
ger han och ler brett.

Finns då inget annat drömyrke än forskare?
Han blir tyst och funderar en stund.

– Kock verkar kul. Under mina tio år på Is-
land lärde jag mig att laga svensk mat som 
inte fanns att få tag på där. Och det är bra att 
kunna laga mat i fält för då kan man hålla 
kollegerna igång mycket längre. Pysslar man 
dessutom om dem med en fördrink till maten 
så minskar inte precis arbetslusten, säger han 
och kisar lite klurigt.

Förutom matlagning är film ett intresse.
– När man är ute och reser med geologer 

så kommer det ofta upp diskussioner om hur 
många geologer det finns på film. Är de onda 
eller goda? Så jag och en kollega beslöt oss 
för att undersökta det i ett litet projekt.

Det visade sig att i totalt 97 brittiska och 
amerikanska filmer med geologer var 85 pro-
cent goda. I filmundersökningen framträd-
de också en klichébild av geologen: Han tar 
fram en teckning av en man med skinande 
gloria, glasögon och skägg. En man med fla-
nellskjorta och stora stövlar, som gillar vul-
kaner, whisky och utsätts för dödliga faror.
Det är en schablonbild som passar rätt bra in 
på Erik, tycker han själv. Y

Pudam, sam resequam 
cum re nis dolecus sitist aliqua

meniet lia sandis as estrum simos 
restio eaturec atecti doloria 

que nonsequatur.

) Text: Carina Eliasson 
) Foto: Malin Arnesson
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Gran på dikad  
torvmark dålig  

för klimatet

Dikade torvmarker i Sverige 
släpper ut ungefär lika myc

ket växthusgaser som biltrafiken. 
Bättre för klimatet vore att åter 
låta marken bli blöt och odla väx
ter som klarar våta förhållanden. 
Plantering av sälg eller rörflen 
skulle dessutom även ge större 
ekonomiska förtjänster än nuva
rande skogsbruk, visar en forsk
ningsstudie från Göteborgs uni
versitet. 

– Om vi slutar att rensa diken 
och istället dämmer upp vatten 
skulle nedbrytningen av markens 
torvlager minska betydligt. säger 
Åsa Kasimir, forskare vid institu
tionen för geovetenskaper. 

Forskningsstudien, som public
erats i den vetenskapliga tidskrif
ten Global Change Biology, visar 
hur mycket det går att minska 
växthusgasutsläpp från den dika
de torvmark som nu används för 
virkesproduktion. Y

uINGALILL NYSTRÖM FRÅN institutionen för kulturvård leder 
ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring Hälsingegårdar

nas interiörer. Gårdarna, vars interiörer målades under 1700 och 
1800talet, är en del av Unescos kulturella världsarv, och studierna 
rör bland annat de dekorativa målerierna. En ny studie inom projek
tet visar nu att färgens kulör och underlaget som målades var av
görande för konstnärernas val av bindemedel. Studien är ett sa
marbete mellan forskare vid Stockholms universitets Arkeologiska 
forskningslaboratorium och institutionen för kulturvård. Y

Kulör och underlag 
påverkade val av bindemedel
>

FORSKARE FRÅN Göteborgs uni
versitet har medverkat i en inter

nationell undersökning som identifierat 
de 22 viktigaste forskningsfrågorna när 
det gäller kemikalier och utsläpp i vår 
miljö. Effekten av kemiska blandningar, 
samverkan mellan olika stressfaktorer 
och kopplingen mellan giftiga kemika
lier och till exempel klimatförändringar 
hamnar högt upp på listan. Y

Angelägna kemikalie- 
frågor identifierade  
>

Hållbar vardag
) Text: Carina Eliasson ) Foto: Jakob Dahlström, Ebba Klemedtsson, Malin Arnesson & Kerstin Johannesson 
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Forskare har för första gången lyckats 
framkalla så kallade spinnvågsövertoner. 

Spinntroniska oscillatorer är en sorts nanokom-
ponenter där spinnvågor används för att skapa 
mikrovågssignaler i gigahertzområdet. Spinnvågsö-
vertonerna kan liknas vid de övertoner (flageolet-
ter), som används inom musik. Tillsammans med 
kollegor i Göteborg och Portugal har professor 
Johan Åkerman nu visat hur man spelar och förs-
tärker sådana övertoner på nanonivå. Tekniken 
öppnar möjligheter för att öka datahastigheten vid 
trådlös kommunikation. Y

Sveriges första autonoma undervattensfarkost 
för forskningsbruk togs i drift under hösten 

2018. Med den är det möjligt att göra detaljerade 
studier av havsbotten på stora djup och under  
500 meter tjocka istäcken, miljöer som tidigare 
varit otillgängliga för forskarna. 

– Genom sådana studier kan man följa klimatets 
utveckling tusentals år tillbaka. Vi kan bland annat 
få reda på hur långt Antarktis inlandsis sträckte sig 
och hur snabb avsmältning det varit under tidigare 
istider och mellanistider, säger Anna Wåhlin, pro-
fessor i oceanografi. Y

Övertoner kan ge snabb 
datakommunikation

Unik undervattensfarkost 
ger nya möjligheter  

> >

STRANDSNÄCKOR KÄMPAR för att överleva i en av 
havens mest påfrestande miljöer – klippstran

den. För att klara täta miljöbyten har de utvecklat ge
netiska kit som hjälper dem att snabbt anpassa sig till 
en specifik strandmiljö, visar ny forskning. 

– Snäckorna bland stenarna har tjockt skal och är 
stora vilket hjälper dem klara attacker från alla krab
bor som finns bland stenarna. På klipporna är snäck
orna väldigt små och lätta men har en stor fot som de 
använder för att hålla sig fast då vågorna slår mot ber
get, säger Kerstin Johannesson, som lett det svenska 
forskningsteamet. Y

Strandsnäckor anpassar 
sig snabbt till ny miljö
~

BILDEN

ORDET

Blå tillväxt
 Blå tillväxt är en långsiktig strategi som tagits 
fram av EU-kommissionen som ska stödja 

hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som 
helhet. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för 
att säkra ekosystemens och människans behov nu 
och i framtiden. 
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FORSKNING// 
HÅLLBAR VARDAG

Nya metoder 
ger framtida 
miljövinster

Snabbt, reproducerbart och storskaligt.
Företaget eDNA solutions AB utvecklar teknologier 

för att analysera stora mängder miljödata.
– Det känns spännande att bidra till samhälls-

nyttan. Vi kan nu få säkrare resultat kring hur ex-
empelvis klimatförändringar påverkar den biologis-

ka mångfalden, säger forskaren Mats Töpel.

korridoren ett par trappor upp på 
institutionen för marina vetenskaper 
har svagt ljusbruna väggar som match-
ar det gråmulna decembervädret i den 
vintertrötta Botaniska trädgården utan-
för. Bakom en av de oansenliga dörrar-
na i korridoren hörs ett svagt surrande. 
Men det som försiggår på andra sidan 
är allt annat än obetydligt. Här gömmer 
sig en gigantisk dator, eller rättare sagt, 
flera ihopkopplade datorer som jobbar 
med att analysera enorma mängder bio-
logiska data. När dörren slås upp stiger 
ljudnivån åtskilliga decibel och en våg av 
värme sköljer ut ur rummet. Totalt job-
bar 350 processorer på högvarv, med att 
analysera de ungefär 100 terabyte data 
som systemet rymmer.

– När jag började doktorera för 13 år 
sedan upptäckte jag operativsystemet 
GNU/Linux. Jag tyckte att det var spän-
nande att man kunde hantera så stora 
mängder data med hjälp av detta. Så jag 
började bygga ihop datorer till ett da-
torkluster och skapade ett eget datalabb, 
säger Mats Töpel och klappar stolt på 
bänken med de svarta datorerna. 

Datalabbet är idag navet i hans egen 
forskning. Mats Töpel började läsa bio-
logi och maringeologi, disputerade i sys-
tematisk biologi, artkunskap och art-
bildning. Men intresset för hur datorer 
kan användas i biologisk forskning tog 
snart överhanden. Idag forskar han i ge-
nomik och bioinformatik. Han sekven-
serar DNA och studerar vilka föränd-
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eDNA solutions 
VAD? Ett företag som jobbar 
med att utveckla olika tekno-
logier för att analysera miljö-
DNA (eDNA), till exempel olika 
bioinformatiska analysmetoder. 
Dessa används bland annat vid 
studier i biologisk mångfald. 

NÄR? Teknologierna används i 
riktade projekt där man vill göra 
miljökonsekvensbeskrivningar. 
De har använts för att inventera 
salamandrar, grodor och ensta-
ka arter. Men snart kommer de 
även kunna spåra plankton och 
mikroorganismer i vatten, och 
vid pollenanalys.

VARFÖR? Därför att det är en 
tillförlitlig och kostnadseffektiv 
metod som ger säkrare resul-
tat än traditionell biologisk forsk-
ning. Den är reproducerbar och 
går att skala upp till mycket sto-
ra mängder data och långa tids-
serier.

a
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ringar som sker i generna kopplat till 
olika miljöförändringar och han job-
bar med att skapa nya algoritmer för att 
analysera biologiska data. 

parallellt med sin forskning driver 
Mats Töpel företaget eDNA solutions 
AB tillsammans med kollegorna Alexan-
der Eiler och Tomas Larsson. Företaget 
har specialiserat sig på miljöövervakning 
och bedömning. De använder DNA-ba-
serad teknik för att spåra enskilda arter 
och bedöma biologisk mångfald av mak-
ro- och mikroorganismer.

– Traditionellt sett går forskaren ut 
i fält och letar efter en art, håller den i 
handen och artbestämmer den. Vi tar 
ett vattenprov och ser vad det finns för 
DNA-molekyler i det. Alla levande orga-
nismer lämnar spår av DNA efter sig. På 

så sätt kan vi se vilka arter som befunnit 
sig där, förklarar Mats Töpel.

Fördelarna med den DNA-baserade 
tekniken är många. Mats Töpel lyfter 
framför allt fram tre aspekter:

Den är snabb. I ett enda vattenprov 
kan man finna mängder av DNA och 
man behöver inte heller veta exakt vilka 
arter man letar efter.

Den är reproducerbar. Med denna 
teknik är det lätt att göra jämförande 
studier på exakt samma sätt.

Den är storskalig. Prover körs mot re-
ferensdatabaser och istället för att jäm-
föra sekvenser manuellt, en och en, kan 
man nu parallellköra 100 000-tals sek-
venser samtidigt.

– Det här betyder att analyserna, re-
sultaten och slutsatserna blir betydligt 
säkrare och mer tillförlitliga, summerar 
Mats Töpel. Det är ett kostnadseffektivt 
sätt att göra inventering och miljööver-
vakning på.

med sin dna-baserade teknik riktar 
sig Mats Töpels bolag till stora företag 
som vill göra miljökonsekvensbeskriv-
ningar av den egna verksamheten samt 
till olika miljöövervakningsföretag. Tek-
niken är inte helt ny. England, Frankrike 
och Belgien ligger långt fram vad gäller 
användningen av eDNA och där börjar 
man nu använda den i stora, nationella 
miljöövervakningsprogram. Men i jäm-
förelse med övriga världen ligger Mats 
Töpel och hans kollegor i framkant.

Mats  
Töpel

Ålder: 45
Yrke: Forskare i  

genomik och  
bioinformatik
Bor: I Vallda

 Familj: Frun Pau-
la och barnen 

Malte och 
Märta My 

Genom att stude
ra kiselalger kan 
forskarna också 
få en aning om hur 
andra organismer 
reagerar på till ex
empel klimatför
ändringar
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) Text: Karin Frejrud 
) Foto: Anna-Lena Lundqvist

FORSKNING// 
HÅLLBAR VARDAG

– Det känns spännande att kunna ta 
akademisk forskning och applicera den 
på olika samhällsproblem. Ett av FN:s 
globala mål är att bevara ekosystem och 
den biologiska mångfalden. Vi kan hjäl-
pa till här genom att erbjuda teknik som 
övervakar biologisk mångfald och se hur 
den biologiska mångfalden förändras på 
grund av exempelvis klimatförändringar.

som exempel tar han ett eget pågåen-
de forskningsprojekt på kiselalger. Till-
sammans med två andra forskargrupper 
studerar Mats Töpel och hans forskarlag 
hur kiselalger som lever i vattnet utanför 
ett kärnkraftverk i Lovisa i Finland har 
påverkats av klimatförändringarna. Kyl-
vattnet från kärnkraftverket har lett till 
en temperaturökning i vattnet och detta 
utgör på så sätt ett område för ett ”na-
turligt experiment”. Kiselalgen kan bil-
da vilstadier och vila på botten i minst 
100 år. Forskarna tar nu prover på sedi-
mentet och väcker upp alger som levde 
på 1930-talet och framåt.

– Vi kan se hur de såg ut då och hur 
de har reagerat på temperaturökningen i 
vattnet. Hur har algen anpassat sig? För-
svinner vissa varianter av en gen? Sker 
en positiv selektion för vissa egenskaper?

vi har tagit oss ner en trappa och 
Mats Töpel öppnar dörren till ett annat 
laboratorium. Här är det betydligt sva-
lare och det känns som om vi kliver in i 
ett gigantiskt, vitt kylskåp upplyst av ett 

bländande kritvitt ljus. På brickor i hyl-
lorna och på bänkarna trängs 600 små 
prover av kiselalger. Det är dessa pro-
ver som ger Mats Töpel data att köra i 
datalabbet.  Analyserna säger dock inte 
enbart något om just kiselalgen – resul-
taten går också att applicera på andra 
organismer.

– Genom att studera hur kiselalgens 
gener förändras kan vi också få en aning 
om hur andra organismer reagerar på 
förändringar, säger Mats Töpel. Är de 
plastiska och anpassar sig eller kommer 
det innebära en kollaps? Vi förväntar oss 
ju en förändring av klimatet – med den 
här tekniken kan vi få en aning om hur 
organismer i vårt ekosystem kommer re-
agera på det. Y

”Det känns 
spännande 

att kunna ta 
akademisk 

forskning och 
applicera den 
på olika sam

hällsproblem.”
Mats Töpel, 

forskare

350 processorer jobbar på högvarv 
för att analysera de 100 terabyte data 

som systemet rymmer.
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Marina skönheter

Under luppen
 ) Foto: Malin Arnesson

En bild säger mer än  
tusen ord. Science Faculty  

Magazine tittar närmare på en 
 naturvetenskaplig företeelse.

Dendrokronologi handlar 
om att studera trädens 
årsringar. Genom att göra 
det kan forskarna rekon-
struera hur klimatet har 
sett ut i olika regioner av 
världen många hundra år 
innan moderna mätningar 

påbörjades. Det går att 
spåra saker som att det 
var ett vulkanutbrott i 
början av 1800-talet, eller 
när bilisterna i Kairo 
slutade att köra bilar med 
bensin som innehåller bly.   

Proven kan tas från 

såväl döda som levande 
träd – om träden lever 
används en borr för att 
försiktigt borra sig in mot 
trädets mitt och få med 
sig ett prov ut. Trädet 
återhämtar sig sedan från 
ingreppet. Y

Trädringarnas mysterium0
Det finns ungefär tre biljoner träd på jorden, och för forskarna inom området 
dendrokronologi sitter de inne med ovärderlig information. 

Se mer på webben!
www.sciencefacultymagazine.se
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– Geologi är mitt huvud-
intresse, men astronomi 
har alltid fascinerat mig. 
När möjligheten dök upp 
såg jag en chans att 
kombinera mina två in-
tressen. Att få praktise-
ra på NASA, som haft 
sådan betydelse inom 
rymdfart och forskning 
om rymden, känns väl-
digt spännande.

– Geovetenskap och 
geologi går ju att app-
licera på andra himla-
kroppar förutom jorden. 
Till exempel kan du stu-
dera mineraler och ke-
misk sammansättning, 
vilket jag kommer göra 
på stenar från Mars, 
månen och asteroider. 

– Jag vill lära mig mer 
planetär geologi och 
vårt solsystem, hur det 
är uppbyggt och dess 
plats i universum. Jag 
är även nyfiken på att få 
reda på mer om hur en 
stor organisation som 
NASA fungerar. Vad har 
de för arbetsmetoder? 
Vilka människor arbe-
tat där?

– Det känns fantastiskt 
att praktisera på det 
coolaste företaget i värl-
den. Där kommer att jag 
få lära mig saker som 
jag inte kan lära mig nå-
gon annanstans. Un-
der praktiken kommer 
jag även göra mitt mas-
tersarbete, vilket jag ser 
fram emot. 

– Gärna något rela-
terat till rymden! Jag 
är väldigt intresserad 
av malmgeologi så en 
dröm är att arbeta med 
att undersöka malm-
bildande processer på 
Mars eller andra 
planeter. 

STUDENTEN// 
5 FRÅGOR

På Naturvetenskapliga  
fakulteten studerar 7 500  

engagerade studenter.Fem frågor till...

... Jennie Olsson som läser första året på masterprogrammet i 
geovetenskap och ska praktisera på NASA.

Varför vill du 
praktisera på 
NASA?

Hur kan geologi 
vara använd-
bart för NASA? 

Vad hoppas 
du kunna lära 
dig?

Vad ser du 
mest fram 
emot?

Vad skulle du 
vilja arbeta med 
i framtiden? 

) Text och Foto: Linnéa Magnusson  
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ALUMNEN// 
ANGELICA JOHANSSON

”Jag känner att jag 
gör nytta och bidrar 
till forskningen.”

Angelica Johansson 
är In Vivo laboratory 
engineer på Dfind

Angelica 
Johansson
Ålder: 26
Yrke: In Vivo La-
boratory Engineer.
Utbildning: Mas-
terexamen i mo-
lekylärbiologi från 
Göteborgs univer-
sitet
Bor: Göteborg
Familj: Sambo, 
resten av familjen 
bor i Stockholm.
Gör på fritiden: 
Styrketränar och 
spelar datorspel.

) Berättat för: Karin Frejrud ) Foto: Anna-Lena Lundqvist

Läs en längre intervju på webben!
www.sciencefacultymagazine.se

”JAG JOBBAR SOM konsult för ett rekry-
terings- och konsultföretag som heter 
Dfind. Sedan snart fyra månader är jag 
placerad hos vår kund Integrative Re-
search Laboratories som har sitt kontor 

och laboratorium 
i BioTech-huset i 
Göteborg. Företaget 
fokuserar på att 
utveckla läkemedel 
för att behandla olika 
sjukdomar i hjärnan, 
framför allt Parkinsons 
sjukdom. Här testar jag 
intressanta substanser, 
och referenssubstanser, 
på råttor och analyserar 
hur de här substanserna 
påverkar råttornas beteen-
de och hur deras hjärnor 
påverkas. 

Allt kretsar kring de här 
försöken. En av oss injice-
rar substansen och sköter 
beteendeanalysen varefter 

den andra personen tar 
ut hjärnan och dissekerar den 
för att analysera förändringar. 
Det tuffaste med jobbet är 
själva dekapiteringen, det vill 
säga när vi måste halshugga 
råttorna för att ta ut hjärnan. 
Det var jättejobbigt de första 
gångerna men så småningom 
vänjer man sig nästan. 

ETIKEN ÄR VIKTIG. Vi ser 
till att djurens lidande blir 
minsta möjliga och sätter 
alltid djurens hälsa först. 
För mig är det dock centralt 
att vi gör så mycket för alla 
människor i världen. Det 
här är nödvändigt för att vi 
ska kunna utveckla läke-
medel som kommer hjälpa 
väldigt många. Inte bara 
de som lider av Parkinsons 
sjukdom utan även deras 
anhöriga.

För mig inne-
bär mitt jobb en vik-
tig samhällsinsats, något 
som hjälper mänskligheten 
på lång sikt.

DET JAG FRAMFÖR allt haft nytta 
av från utbildningen är att jag 
lärde mig källkritik, jag går 
inte på alla myter som florerar 
kring kost och hälsa till exem-
pel. Dessutom fick jag en vana 
att läsa forskningsartiklar och 
att skriva och uttrycka mig på 
engelska vilket är viktigt ute i 
arbetslivet.

Jag trivs väldigt bra med mitt 
jobb och känner att jag hela 
tiden utvecklas och lär mig mer. 
Det är fascinerande att studera 
hur djur ser ut på insidan och 
hur olika substanser påverkar 
olika organ. Jag känner verkli-
gen att jag gör nytta och bidrar 
till forskningen.”
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Aktuellt
) Text: Linnéa Magnusson, Camilla Persson & Carina Eliasson  ) Foto: Thomas Dahlgren

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

Skyddade områden i  
Antarktis väckte motstånd
I SLUTET AV OKTOBER hölls ett möte 
i kommissionen för bevarande av 
levande marina tillgångar i Antarktis. 
Sveriges representant i den vetenskap-
liga kommittén var biologen Thomas 
Dahlgren.

– Det finns ett stort intresse från fle-
ra länder att utveckla fiskerinäringen 
i Antarktis. Det beror bland annat på 
att isar försvinner och nya fiskeom-
råden blir tillgängliga. Eftersom inget 
enskilt land ansvarar för Antarktis 
behöver vi en kommitté som kan 
skydda, övervaka och bevara marina 
växter och djur i Södra oceanen, säger 
Thomas Dahlgren.

MED PÅ MÖTET fanns representanter 
från de 24 länder och EU (totalt 25 
medlemmar) som skrivit under kon-
ventionen. Även observatörer från 
industrin och organisationer som 
WWF och Greenpeace deltog. En av 
punkterna på mötet handlade om att 

inrätta världen största marina skydds-
område. 

Varför behöver vi den typen av 
skyddsområden?

– En viktig anledning är att vi 
behöver skydda fiskeresurserna så 
att de finns kvar också i framtiden. 
Skyddsområdena är även ett sätt att 
skydda särskilt känsliga områden och 
ekosystem. De behövs också för att 
öka ekosystemens motståndskraft mot 
klimatförändringarna. 

Vad resulterade mötet i?
– Förslaget om skyddade områden 

mötte stort motstånd från Kina och 
Ryssland och i viss mån även från 
Norge. För att de ska vilja släppa 
fram ett ökat skydd av Södra Ocea-
nen som omger Antarktis krävs det 
ett större engagemang från de andra 
medlemsländernas allra högsta politis-
ka nivå. Y

HÖSTEN 2019 STARTAR Natur
vetenskapliga fakulteten tre 

nya masterprogram, för studenter 
som redan tagit en kandidatexa
men. Två av programmen är tvär
vetenskapliga medan det tredje är 
en fördjupning inom området kon
servering. Alla programmen är in
ternationella och öppna för både 
svenska och utländska studenter.

Nya masterprogram ht2019: 
• Hav och samhälle
• Nordiskt masterprogram i hållbar 

produktion och nyttjande av mari-
na bioresurser

• Kulturvård med inriktning mot kon-
servering

Sista ansökningsdag är 15 april. Y

VINTERGRÖNA RIS, som lin
gon och kråkbär, ökar i om

fattning på tundran i arktiska mil
jöer. Riset har på många platser 
fördubblat sin utbredning, visar ny  
forskning. Det är sedan tidiga
re känt att tundran förbuskats av 
lövfällande buskar som till exem
pel dvärgbjörk och olika videar
ter. De nya studierna presente
ras i den vetenskapliga tidskriften 
Journal of Ecology. Y

Tre nya master-
program ht 2019

Vintergröna ris 
breder ut sig

~

~
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9 av 10 naturvetare nöjda 
med sin utbildning

Nio av tio är nöjda med sin kandidatutbildning, visar en 
färsk undersökning bland nyligen utexaminerade natur-
vetarstudenter. De anser sig också i hög grad fått de 
kunskaper och färdigheter som behövs på arbetsmark-
naden under sin utbildning. 
– Det är givetvis glädjande siffror och ett kvitto på att 

vi bedriver god utbildning, säger Per Åberg, grund-
utbildningsansvarig vicedekan vid Naturvetenskapliga 
fakulteten. 

under hösten 2018 genom
fördes en enkätundersökning 
bland tidigare studenter som 
minst tagit 90 högskolepoäng i 
sitt huvudområde under de se
naste sex åren. Syftet var att ta 
reda på hur väl Naturvetenskap
liga fakultetens kandidatprogram 
rustar studenterna för ett yrkes
liv. Resultatet visar bland annat 
att alumnerna i hög grad anser att 
utbildningen gett dem tillräckli
ga ämneskunskaper, en god för
måga att kritiskt granska och be
döma kunskap och förmåga att 
kunna planera och genomföra 
uppgifter inom givna ramar. 

efter sin kandidatexamen har 
60 procent valt att läsa ett mas

terprogram, antingen inom Göte
borgs universitet (49 procent) eller 
på ett annat lärosäte (11 procent). 
Det gör att en del av de som be
svarat enkäten ännu inte kommit 
ut i arbetslivet, trots sin kandidat
examen. Men bland de som hun
nit börja arbeta inom sitt ämnes
område, fick 7 av 10 jobb inom tre 
månader. Matematiker, farmaceu
ter och fysiker är de yrkesgrup
per som anser sig haft lättast att 
få ett jobb efter utbildningen. Triv
seln på jobbet är dock stor inom 
alla ämnesområdena – 94 pro
cent uppger att de trivs med sitt 
arbete.

på frågan om de saknar någon
ting i utbildningen, finns ett ge

mensamt önskemål om tydligare 
arbetslivskoppling och praktik.

– Resultatet har gett oss myck
et bra insikter som vi tar med 
oss när vi ser över och utvecklar 
våra kandidatprogram, säger Per 
Åberg. Y

Om alumnundersökningen

Undersökningen genomfördes som en 
kvantitativ enkät under hösten 2018, 

och skickades ut till de som tagit minst 90 
högskolepoäng i sitt huvudområde 2012-01-01 
till och med 2017-12-31. 

Totalt svarade 879 personer, vilket gav en 
svarsfrekvens på 46 procent.

a

) Text: Camilla Persson 

”Resultatet har 
gett oss mycket 
bra insikter som 
vi tar med oss 
när vi ser över 
och utvecklar 
våra kandidat
program”

Per Åberg, vicedekan

AKTUELLT// 
UTBILDNING
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FORSKNING// 
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBARHET) Text: Linnéa Magnusson ) Illustration: Erika Hoff

Ekotoxikologen Thomas Backhaus 
leder en studie vid floden Aconcagua 
avrinningsområde, ett område där 
en betydande del av Chiles produk
tion av druvor, persikor och avoka
do sker. Chile är ett av de länder där 
användningen av bekämpningsme
del inom jordbruksindustrin är som 
allra högst, och där det saknas före
skrifter för hur bönderna ska hantera 
dessa. Även om tidigare studier har 
visat att vattenlevande organismer 
påverkats av gifterna, är det fortfa
rande en utmaning att visa samban
det mellan kemikalier i miljön och hur 
det akvatiska ekosystemet mår.

Vattenbrist är en av de allvarligas
te riskerna i vår tid, och en stor del 
av världens brukbara färskvatten är 
lagrat som grundvatten. Men grund
vattensystem är komplexa, och kan 
befinna sig på allt från några centi
meters djup till 100 meter ner under 
markytan. Hydrogeologen Roland 
Barthel studerar grundvattensystem 
i Sverige, med målet att hitta sam
band mellan grundvattentillgång
ar och klimatförändringar. På så sätt 
går det att se hur framtida klimatför
ändringar kan påverka grundvatten
systemen.

Vid Göteborgs universitet pågår flera 
forskningsprojekt inom antibiotika
resistens och hur det påverkar miljö 
och människor. Miljön spelar en stor 
roll i spridningen av vissa antibiotika
resistenta smittoämnen, då de kan ta 
upp resistensgener från ofarliga bak
terier i vår omgivning. Förekomsten 
av antibiotika i naturen riskerar att 
driva på dessa processer, vilket fors
karna observerat till exempel i av
loppsvatten från anläggningar som 
producerar antibiotika.

Bekämpningsmedel 
påverkar ekosystemet

Grundvattnet påverkas  
av klimatförändringar

Antibiotikaresistens 
– ett växande problem

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och 
därmed också en förutsättning för människors hälsa och en 
hållbar utveckling. 

På Naturvetenskapliga  
fakulteten forskas det inom 

ett stort antal ämnes 
områden som relaterar  
till olika dimensioner av  

hållbar utveckling.

Läs mer på webben!
www.science.gu.se/hallbar
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Hon är forskaren som drivs av nyfikenhet 
och älskar problemlösning.

 – Det bästa som finns är att planera en studie till
sammans med andra, och diskutera hur vi skulle 

kunna gå till väga för att ta reda på något nytt, sä
ger Anna Godhe, årets forskningspristagare.

Tänjer gränser  
genom samarbete 
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I HUVUDET PÅ// 
ANNA GODHE

Vilka är 
drivkrafterna?

–  Det var nog vad jag gärna 
ville hålla på med, men det var 
inte självklart. Jag undervisade 
i matematik på gymnasiet ett 
tag, vilket också var jättekul. 
Men när möjligheten dök upp 
att få en doktorandtjänst så 
var det ingen tvekan om vad 
jag skulle göra. 

–  Nästan alltid – det är det 
bästa jobbet som finns! Det  
roligaste är att, tillsammans 
med andra, planera och dis-
kutera hur man skulle kunna få 
veta något ytterligare. 

–  Det tycker jag inte. Vi samar-
betar och har ett väldigt öppet 
klimat. Om någon annan har 
råkat snöa in på precis samma 
detalj som jag, så borde jag ju 
vara glad, för då kan vi kom-
ma mycket längre tillsammans. 
Konkurrensen är ju om pengar 
naturligtvis.

VAR DET SJÄLVKLART ATT DU 
SKULLE BLI FORSKARE?

NÄR ÄR JOBBET SOM 
ROLIGAST?

UPPLEVER DU ATT DET FINNS 
KONKURRENS BLAND FORSKARE?

X anna godhe är professor i marin ekolo-
gi, med växtplanktonekologi och evolution 
som sitt forskningsområde. Hon kommer ur-
sprungligen från Skåne, men flyttade till Gö-
teborg i slutet av 1980-talet för att börja plug-
ga på universitetet. Sedan dess är hon kvar.

Grattis till priset, Anna! Hur känns det att 
bli uppmärksammad?

– Det känns förstås fantastiskt roligt och 
hedersamt att bli uppmärksammad på det 
här sättet.

Vad jag har förstått så är du ofta i Indien. 
Hur kommer det sig?

– Jag hade redan rest en del i Indien som 
backpacker, när jag 1996 åkte dit på en så 
kallad Minor Field Study efter att jag tagit 
min masterexamen. Det är SIDAs stipendie-
program som ger unga akademiker möjlig-
heten att komma till utvecklingsländer. Det 
var fantastiskt att få vara där och jobba, och 
funkade väldigt bra med min handledare där. 
Sedan dess har vi fortsatt att samarbeta. Det 
brukar bli en resa dit varje år.

anna godhes nuvarande forskningspro-
jekt i Indien är kopplat till antimikrobiell 
resistens och hur resistenta bakterier sprider 
sig i den marina miljön. 

Hur hänger växtplankton och antibiotika-
resistens ihop?

– Vi använder räkodlingar som en källa för 
resistens, och tänker oss att de bakterier som 

får resistensgener i den antibiotikatäta mil-
jön skulle kunna lifta med växtplankton och 
på så sätt spridas vidare. Heterotrofa bakte-
rier är nämligen beroende av andra organis-
mer för att få näring, speciellt i det varma kli-
matet i tropikerna som gör att omsättningen 
av näring sker mycket snabbare där än vad 
det gör här. I Sverige har vi mer näring löst 
i vattnet, men där i näringsfattiga miljöer är 
bakterierna mer beroende av växtplankton 
och andra organismer eftersom de släpper ut 
organiskt kol.

genom att studera växtplanktonens ut-
bredning nedströms från räkodlingar, skulle 
Anna Godhe och hennes indiska forskarkol-
legor därmed kunna se hur resistents gener 
sprids i vattendragen.

– Jag kan ju inte så mycket om det här med 
antibiotikaresistens, men samarbetar med 
forskare från Sahlgrenska akademin, och 
med mikrobiologer från Indien. Så jag lär 
mig mycket.

Att arbeta med forskare från olika discipli-
ner verkar vara något som du ofta gör?

– Det klart att jag också jobbar med folk 
som har samma inriktning som mig, men det 
är fantastiskt hur långt man kan komma när 
alla som jobbar tillsammans har olika kun-
skaper. Jag samarbetar med bland annat 
bioinformatiker, molekylärbiologer och sta-
tistiker, och sedan sex år tillbaka även med 
samhällsvetare. Första gången som jag och 
min kollega från institutionen för globala 

) Text: Camilla Persson ) Foto: Malin Arnesson
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Anna 
Godhe

Ålder: 51
Familj: Man och  

13-årig dotter
Är: Professor i  
marin ekologi

Fritidsintressen: ”Gil-
lar att springa, gå på 

yoga, läsa böcker, äta 
god mat och gå på 

långa promenader. Har 
en sommarstuga på 

Tjörn där jag gärna är."

I HUVUDET PÅ// 
ANNA GODHE

”Vi forskar för 
att generera 
kunskap om 
vår omvärlds 
och det kan 
dröja decen
nier innan vi 
kan använda 
resultatet till 
något”
Anna Godhe,  
marinekolog

studier skrev en forsk-
ningsansökan tillsam-
mans tyckte jag att det 
bara var en massa ord, 
och undrade när vi 
skulle komma till själva 
essensen. Men nu har 
det gått några år och vi 
förstår varandra myck-
et bättre. Det är frukt-
bart att jobba över äm-
nesgränserna.

hemma i sverige är 
det kiselalger som är 
Anna Godhes forskningsfält, och hon har ny-
ligen fått forskningsmedel från Vetenskaps-
rådet för att ta reda på hur det kommer sig 
att kiselalger kan överleva över hundra år på 
havsbotten utan vare sig ljus eller syre.

– Det här är en fråga som gäckat mig i 15-
20 år. Vi har gjort försök som har visat att ki-
selalgerna tagit upp kväve, utan tillgång till 
ljus eller syre. Ett kväveupptag kräver ju ener-

gi, men varifrån får de sin energi? Det är vad vi 
tänker ta reda på. 

Vad skulle resultatet innebära?
– Användandet av en alternativ energikälla, 

så som nitrat eller sulfat som det finns gott om 
i sedimentet skulle ju göra att kiselalger på ha-
vets botten deltar i cirkulationen av närings-
ämnen. Men det är osäkert hur stor betydelse 
kiselalger har i förhållande till sedimentlevan-
de bakterier. Oavsett så är resultatet spännan-
de, eftersom det är en strategi för hur celler 
överlever. Vi forskar för att generera kunskap 
om vår omvärld och det kan ju dröja decen-
nier innan vi kan använda resultatet till något. 

Upplever du att resultatet är det förväntade?
– Både och. Ibland blir det som man tänkt 

sig, att man har en förklaringsmodell och det 
är den som funkar bäst, men det är lika ofta 
som det visar sig vara något helt annat. Vi tror 
att vi kan så mycket om vår omvärld, men 
ibland är det precis tvärtemot vad man tänkt 
sig. Y

Anna Godhe forskar bland an
nat på kiselalger, och ska för
söka ta reda på hur de kan 
överleva över hundra år på 
havsbotten utan vare sig ljus 
eller syre.
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Utmärkelser 

institutionen för kulturvård,  
har tilldelats pris som årets 
byggnadsvårdare 2018 i sam-
band med Svenska Byggnads-
vårdsföreningens konferens.

institutionen för marina 
vetenskaper, har tilldelats 
Naturvetenskapliga fakultetens 
forskningspris 2018. 

institutionen för kulturvård, 
har tilldelats Naturvetenskapli-
ga fakultetens avhandlingspris 
2018.

institutionen för kemi och mo-
lekylärbiologi, har utsetts till 
mottagare av Naturvetenskap-
liga fakultetens pedagogiska 
pris 2018.

Gunnar  
Almevik, 

Anna 
Godhe, 

Kristina  
Linscott,

Kristina  
Luthman,

Henrik Nilsson, docent i biologi, 
är en av fem forskare från Gö-

teborgs univeristet som placerar sig 
på Clarivate Analytics, som äger Web 
of Science, lista över världens mest 
citerade och inflytelserika forskare. 
Hans forskning kretsar kring metoder 
och verktyg för att kunna identifiera 
svampar utifrån DNA-prover.

– På sikt kommer det att bli lätt att 
identifiera alla ingående svamparter 
till artnivå, att få reda på vad dessa 
svamparter faktiskt gör på det ak-
tuella stället, att ta reda på om, var 
och hur de påträffats tidigare, och att 
kunna jämföra geografiska platser 
med avseende på vilka svampar som 
lever där. Y

Henrik Nilsson en 
av de mest citerade

>

KEMISTEN ÖRJAN HANSSON tog, 
tillsammans med AnnChristin 

Randahl från institutionen för svens
ka språket, emot Pam Fredmans pris 
vid doktorspromotionen i oktober. 
De får priset för att ha utvecklat kur
sen Hållbar utveckling med männis-
kan i centrum, som är en del av äm

neslärarprogrammet. Priset delas ut 
till en välförtjänt lärare och forska
re, eller grupp av lärare och forskare, 
som i Pam Fredmans (tidigare rektor 
vid Göteborgs universitet) anda gjort 
värdefulla insatser inom social håll
barhet och det livslånga lärandet. Y

Örjan Hansson får Pam Fredmans pris
>

Vår fakultet
) Text: Carina Eliasson & Linnéa Magnusson ) Foto: Johan Wingborg, Malin Arnesson & Linnéa Magnusson



Eureka! Plötsligt händer det.  
Ett långvarigt forsknings 

projekt får ett genom
brott eller plötsligt  

spelar slumpen  
forskarna i händerna.  
En ny avgörande upp

täckt är gjord. 

Vårt öga mot 
världsrymden

DEN 24 APRIL 1990 sköts 
rymdteleskopet Hub
ble, uppkallat efter den 

amerikanske astronomen 
Edwin Hubble, upp i 
omloppsbana med 
hjälp av rymd färjan 
Discovery. Uppskjut
ningen gick bra, men 
trots det kunde man 
snart konstatera att det 
påkostade teleskopet inte 
alls levererade bilder av den 
kvalitet som man räknat med. 
Det visade sig att Hubbles spe
gel slipats på fel sätt!

MEN SKAM DEN som ger sig. I 
december 1993 placerades en 
korrektionslins på det stora te
leskopet för att åtgärda pro
blemet – Hubble hade nu fått 
glasögon. Sedan dess har te
leskopet servats och uppgra
derats vid flera tillfällen, och le
vererar fortfarande fantastiska 
bilder som ger ovärderlig kuns
kap från sin omloppsbana cirka 
550 km ovanför jordytan. Y

) Text: Camilla Persson 
) Foto: NASA, ESA, and the Hubble 
  Heritage Team (STScI/AURA)
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