
MISSION 
IS POSSIBLE 

 

| STRATEGISK FORSKNING SOM GÖR NYTTA I VÅRT SAMHÄLLE LUNDS UNIVERSITET



Cancercell 



Forskning för 
samhällsnytta 

Nyfikenhet är en viktig drivkraft för forskning, men samhället skulle 

inte satsa så mycket på forskningen om syftet bara var att stilla 

forskarnas privata nyfikenhet. Vi bedriver forskning för att vi vill få 

genomslag. Vi hoppas på genomslag inom vetenskapssamfundet 

men också i samhället. 

Forskningen kan få samhälleligt genomslag och vara nyttig på 

många olika sätt. Den kan vara nyttig för att den hjälper oss att 

bygga vår världsbild – förstå och förklara världen. Den kan vara 

nyttig för att den hjälper oss att skapa välstånd. Forskningen kan 

vara nyttig som en bas för beslutsfattande eller för att utveckla 

praxis inom olika områden, t.ex. inom hälsovården.

Vägarna mellan forskningen och dessa olika typer av samhälls-

nytta kan gå via forskningsresultaten. Men det kan också vara de 

kunniga människorna, utexaminerade studenter och forskare som 

förmedlar forskningsbaserad kunskap i nya uppdrag och arbeten. 

Det är ofta via forskningsprocesser i samverkan med företag och 

andra aktörer som forskningen nyttiggörs.

Den forskning som berättas om i detta magasin visar på många 

olika typer av nyttig forskning. Forskning som samtidigt fått ett ge-

nomslag både i vetenskapssamfundet och i samhället. Här beskrivs 

olika sätt att samla in data och göra forskning t.ex. med appar, 

drönare och avancerade mätinstrument i höga master och rörliga 

bilar. Forskningen som beskrivs är kopplad till stora samhällsutma-

ningar så som klimatförändring, cirkulär ekonomi, pandemin och 

fred i Mellanöstern.

Lunds universitet är mycket stolt över denna forskning och vi ser 

det som viktigt att kunna synliggöra både forskningen, resultaten 

och de olika typerna av rutter mellan forskning och samhällsnytta. 

På detta sätt hoppas vi väcka nyfikenhet och inspirera både forskare 

och andra att tillsammans skapa ny forskning och nya sätt att göra 

den nyttig. 

Per Mickwitz
Vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling
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Studie 
spårar pandemins 
spridning i Sverige

 

Gratisappen COVID Symptom Study hjälper studien med samma namn att i 
pandemitider bidra med kunskap om virusets komplexitet och framfart. – Det har 
blivit mer än vad jag hoppades på än när vi lanserade studien. Deltagare runt om  
i Sverige har engagerat sig och lagt en minut om dagen på att svara på frågor kring 
sin hälsa, berättar Maria Gomez professor i fysiologi vid Lunds universitet.

Frivilliga vuxna personer bosatta i Sverige har sedan 

i april 2020 kunnat rapportera dagligen hur de mår. 

Analyser av dessa data kan sedan användas för att 

se i vilka delar av landet som smittan är hög, hur fort 

viruset sprids och vilka faktorer som ökar risken för 

att bli allvarligt sjuk. Redan första veckan som appen 

fanns tillgänglig registrerade sig 100 000. Idag är 

man uppe i 208 000 deltagare och är i särklass den 

största epidemiologistudien genom tiderna i Sverige.

Utöver information om ålder, kön, vikt, rökning, 

diabetes, cancer och blodgrupp har deltagaren fått 

rapportera om hur man mår. 

– Det finns även en fritextruta där deltagaren själv 

får beskriva sitt mående och där har vi kunnat fånga 

in nya symptom. Precis i början på pandemin när vi 

inte visste så mycket om covid-19 fångade appen 

i Storbritannien upp nedsatt lukt- och smaksinne, 

berättar Maria Gomez. 

Och det är just i Storbritannien allt tog sin början. 

Appen utvecklades för flera år sen av det brittiska 

hälsoföretaget ZOE Global Ltd i samarbete med 

forskare på King’s College London för att studera 

livsstilsmönster. Våren 2020 gavs lundaforskarna 

i samarbete med forskare vid Uppsala universitet 

grönt ljus och etiskt tillstånd att kostnadsfritt 

använda appen för att samla in data även i Sverige.

 UPPTÄCKA TRENDER

I takt med att Sverige utökat sin testkapacitet och 

arbetat än mer aktivt med smittskyddsarbete har 

underlaget i appen blivit värdefullt eftersom det 

bidrar till att upptäcka trender. Sedan förra våren har 

COVID Symptom Study varje vecka sammanställt en 

veckorapport som publiceras på en hemsida som är 

öppen för allmänheten samt även skickas till Sveriges 

smittskyddsenheter och Folkhälsomyndigheten. u
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– I veckorapporten publicerar vi kartor för Sveriges 21  

regioner samt postnummer med de första två siffrorna 

med detaljerade kartor. Vi har även tabeller där vi 

identifierar vilka områden som sett största ökningen av 

uppskattad förekomst av symtomatisk covid-19 under 

den gångna veckan. Vi bevakar Sverige hela tiden och 

kan se om något postnummer har en avvikande utveck-

ling, berättar Maria Gomez.

En stad som aktivt har använt sig av studiens data är 

Helsingborg. Under vintern 2020/2021 hade Helsingborg 

omfattande smittspridning som belastade sjukvården. 

– Stadens analytiker kombinerade våra resultat med 

mobilitetsdata som de samlade på kommunnivå och 

kunde snabbare fatta beslut eftersom de kunde följa 

utvecklingen bättre i kommunen, säger Maria Gomez.

UTÖKADE MÖJLIGHETER

Det har sedan tidigare funnits appar som har kunnat 

hantera stora datamängder, men appen COVID Symptom 

Study har tydligt visat hur forskare snabbt, effektivt och 

till lägre kostnad kan samla in och generera information.

– Kvalitén på våra data är fantastisk och kommer att 

ligga till grund för många andra studier, till exempel för 

att få till en tidslinje, följa vaccinationsprocessen och se 

vilken effekt vaccinationsgraden har på spridningen av 

covid-19. Vi studerar även långvariga covid-19 symtom 

samt sambandet mellan underliggande sjukdomar och 

covid-19, säger Maria Gomez. 

Forskarna såg även tidigt att det finns ett samband 

mellan diabetes och/eller fetma och risken att drabbas av 

allvarlig covid-19. Därför fokuserar man nu på om data 

från personer med typ 1 och typ 2 diabetes. Finns det ett 

samband mellan hur länge man haft sin diabetesdiagnos 

och vilken typ av behandling man får och hur sjuk man 

blir i Covid-19? Forskargruppen försöker också förstå om 

diabetes är kopplad till specifika symptom vid covid-19 

och även om det finns en ökad risk att drabbas av s.k. 

postcovid eller långtidscovid. Och spelar kombinationen 

av att lida av diabetes och personens BMI någon roll i hur 

sjuk man blir i covid-19?

– Tack vare ett gott samarbete med appens utvecklare 

har vi med hjälp av våra studiedeltagare haft möjlighet  

att utveckla frågorna om diabetes i appen. Vi har även 

haft möjlighet att nå ut till personer med diabetes via 

t.ex. Diabetesorganisationen vilket gör vårt underlag 

ännu bättre.

LITET TEAM – STORT ENGAGEMANG

Så länge företaget Zoe tillhandahåller appen kommer 

Maria Gomez och hennes forskarkollegor fortsätta an-

vända sig av datainsamlingen och förhoppningsvis arbeta 

med flera större studier. Ett litet team som idag består av 

11 forskare, som flest var de 20, drivs av samma gemen-

samma övertygelse att de vill göra skillnad och hjälpa 

till i pandemin. Den stora lärdomen är hur effektivt man 

kan sätta upp ett projekt. Den vanliga planeringstakten 

på tre, fyra år kunde man med hårt och dedicerat arbete 

genomföra på 1,5 månader.

– Det vi har insett är att med rätt incitament kan vi vara 

mer effektiva och jobba fokuserat. Den typ av navigering 

kan vi ta med oss till nya forskningsuppdrag. Vi har också 

lärt oss värdet av att arbeta mer tvärvetenskapligt. Teamet 

är fortfarande helt engagerat.

All information hanteras utifrån dataskyddsförordningen, GDPR, 

och samlas in och används endast för forskning och inte för 

något kommersiellt ändamål.

Studien är ett samarbete med Uppsala universitet och leds av 

Maria Gomez, professor i fysiologi (PI) och Paul Franks, professor 

i genetisk epidemiologi båda vid Lunds universitet samt Tove Fall, 

professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet.

www.covid19app.lu.se

www.facebook.com/covidsymptomstudysverige

Text: Bodil Malmström

Foto: iStockphoto, Kennet Ruona

Strategiskt forskningsområde: EXODIAB

http://www.covid19app.lu.se
http://www.facebook.com/covidsymptomstudysverige
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” Vi bevakar Sverige hela 
tiden och kan se om 
något postnummer  
har en avvikande 
utveckling.
Maria Gomez

EXODIAB
Diabetes är en av våra stora folksjukdomar som ökar lavinartat i världen. Med målet att 

utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota sjukdomen är EXO-

DIAB en nationell resurs som integrerar forskning på olika områden med kliniska studier och 

befolkningsstudier (epidemiologi) samt skapar plattformar för samarbeten mellan akademin 

och industrin.

Tillsammans med Uppsala universitet engagerar EXODIAB 330 forskare, varav ca 200 i Lund.

www.exodiab.se

http://www.exodiab.se


Strategiskt forskningsområde: eSSENCE

u

Nicolo Dell’Unto är forskare inom 
arkeologi vid Lunds univetsitet.

Arkeologiska fynd 
utan att gräva
Spadar, borstar och dammiga utgrävningsplatser? Det är nog mångas 
bild när de tänker på arkeologi. Men ämnesområdet har under de senaste 
årtiondena utvecklats som aldrig förr och inbegriper numera metoder 
som 3D-modellering, rumsanalys och till och med laserskannrar och 
multispektrala sensorer fästa på drönare. 

Strategiskt forskningsområde: eSSENCE
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Strategiskt forskningsområde: eSSENCE

” För tio år sedan var det vi gör i dag 
science fiction, men nu finns det 
många nya användningsområden 
med drönare och laserkameror. 

Nicolo Dell’Unto är forskare vid Lunds universitet och 

tillhör den växande skara av arkeologer som använder 

nya tekniker för att driva forskningen om människans 

fornhistoria framåt.

– Vi måste ständigt utforska och utveckla nya sätt att 

se på det förflutna. Det kan verka motsägelsefullt när vi 

studerar gamla föremål och platser, men om vi inte gör det 

kommer vi att förlora möjligheten att få till oss ny kunskap.

OLIKA TEKNIKER

De tekniker han använder är: 3D GIS (tredimensionella 

geografiska informationssystem) som används för att 

skapa rumsanalyser av utgrävningsplatser, 3D-foto-

grammetri, där man kombinerar ett stort antal foton 

för att genera högupplösta 3D modeller av monument, 

och LIDAR teknologi, som gör att forskare kan utforska 

landskap genom att digitalt ta bort vegetation och skog 

för att se vad som finns under jorden.

– Teknologin gör att vi kan upptäcka helt nya arkeolo-

giskt intressanta platser utan att behöva gräva. Givetvis 

kan vi inte flytta på människor bara för att vi hittat 

intressanta objekt men vi kan få mer information om en 

plats och dess historia, säger han.

SKATTER UNDER JORD

Nicolo Dell’Unto har använt de nya teknikerna för att 

undersöka bl a utgrävningen av den neolitiska staden 

Çatalhöyük i Turkiet, Pompeji i Italien, där ett utbrott 

av vulkanen Vesuvius täckte staden i lava och aska år 

79, och Forum Romanum i Rom. Tillsammans med ett 

flertal andra kollegor vid institutionen för arkeologi och 

antikens historia och Humanistlaboratoriet vid Lunds 

universitet har han skapat 3D modeller av olika byggna-

der och objekt såsom ett helt huskvarter i Pompeji och en 

tredimensionell utgrävningssekvens av utgrävningsplatsen 

i Uppåkra utanför Lund. I Blekinge har han använt drön-

arteknologi för att dokumentera och studera järnålders-

gravplatsen Hjortahammar i högupplöst format.

– Rumsanalys ger mer kunskap om platsen. Hur 

förändrades livet där? Vad innebär det att vissa föremål 

och strukturer är placerade nära varandra? Att vi kan 

bevara utgrävningsplatser digitalt, och i ett högupplöst 

och tredimensionellt format innebär att vi kan anlägga nya 

perspektiv och tillämpa nya tolkningar på dem, säger han.

Nicolo Dell’Unto förklarar att tekniker som 3D GIS är ett 

stort framsteg i förhållande till äldre arkeologiska metoder 

som oftast förlitade sig på tvådimensionell dokumenta-

tion. Det beror på att tvådimensionell data inte ger en 

komplett bild av en plats och är begränsad i hur den kan 

visa olika arkeologiska objekts relation till varandra, speci-

ellt när utgrävningen framskrider för fortsatt utgrävning. 

GIS gör också den insamlade informationen lättare att 

analysera och hantera vilket gör att stora grupper av ar-

keologer kan dela dokumentation med varandra. Tidigare 

kunde även mindre utgrävningsprojekt generera så stora 

mängder av information att den blev svår att bearbeta.

FLER LEDTRÅDAR

De nya visualiseringsteknikerna öppnar även upp för 

närmare samarbete med andra områden, som t.ex. 

osteologi, läran om människoben. Forskarna kan inhämta 

konkret information om gravar och hur de är belägna i 

förhållande till olika objekt på utgrävningsplatsen. På så 

sätt kan man få ledtrådar till hur människor begravde sina 

döda och vad de hade för begravningsritualer. Med äldre 

metoder hade det bara funnits tvådimensionella ritningar 

och några bilder att jobba med.

Andra fördelar handlar om att bidra till bevarandet. 

Med 3D GIS kan arkeologerna fastställa i vilken ordning 

väggar byggdes och ge råd om vilka byggnader man bör 

inrikta sig på för att förstärka grunden. Med kameror 

fästa på drönare kan forskarna dessutom få mycket 

högupplösta fotografier som ger mer detaljerad informa-

tion om en plats än foton tagna från ett flygplan.

– Det här är bara början av vad vi kan göra med drö-

nare, fotogrammetri och laserskanning. För tio år sedan 

var det vi gör i dag science fiction. Personligen ser jag 

en framtid där vi inte ens vet vilka forskningsfrågor som 

kommer att bli aktuella och det tycker jag är spännande!

Text: Noomi Egan

Foto: Kennet Ruona
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eSSENCE
Många av utmaningarna i dagens forskning kräver avancerad användning av datorer, lagring och/eller nät- 

verk, t.ex. för att modellera molekyler eller klimat eller för att finna strukturer i stora datamängder. Detta kallas 

med ett gemensamt namn för e-vetenskap.  

eSSENCE är ett samarbete mellan universiteten i Uppsala, Lund och Umeå med syfte att driva utvecklingen 

av sådana digitala metoder och verktyg framåt och sprida dem till nya områden.

Totalt omfattar eSSENCE drygt 250 forskare, varav ca 100 i Lund. 

essenceofescience.se

www.compile.lu.se

http://essenceofescience.se
http://www.compile.lu.se


Strategiskt forskningsområde: SPI

Hur ska vi sortera 
våra grejor?
Sveriges industri förbrukar ca en tredjedel av vår energianvändning. Hur ska 
industrin ställa om till en mer genomtänkt och hållbar cirkulär ekonomi? 
Forskare vid Lunds universitet jobbar nära företag för att hitta smartare 
lösningar som fokuserar på bättre hållbarhet inom materialåtervinning.

Vi vill gärna ha en elbil, solceller på taket eller den 

senaste modellen av en mobiltelefon, men vill vi 

egentligen se de faktiska kostnaderna för produktio-

nen? Den nya vågen av grön ekonomi synliggör våra 

ambitioner att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Ett steg i denna riktning är en ny nationell stra-

tegi, framtagen av Sveriges regering, för en bättre 

cirkulär ekonomi mot en mer hållbar produktion  

och produktdesign.

GJUTJÄRN – EN VIKTIG DEL 

AV SVENSK EKONOMI

 

Christina Windmark och Rebecka Lindvall, båda 

forskare inom SPI (Sustainable Production Initiative) 

– som på LTH samordnas av Jan-Eric Ståhl – försöke 

försöker hitta svar på hur grått gjutjärn kan hanteras 

mer effektivt så att både livslängd och värde bibehålls  

eller till och med ökar.

Grått gjutjärn är något du har omkring dig i din 

vardag när du plockar fram stekpannan, när du 

trampar på brunnslocket på gatan eller i svänghjulen 

i en lastbil.

Ett material som främst kommer från Kina och 

Egypten, men som vann mark i Sverige i och med 

industrialiseringen på 1800-talet och sen dess har 

massproducerats. Det består av återvunnet gjutjärn, 

tackjärn, återvunnet stål och legeringsämnen som  

gör att materialet är tungt, vibrationsdämpande, 

värmeledande och framförallt billigt att producera.

Gjutjärn är en viktig del av svensk ekonomi och  

vi producerar 160 000 ton per år främst från 

återvunnet material. Men mängden och antalet 

legeringsämnen ökar ständigt i återvunnet material, 

vilket gör att utspädning med ny råvara är helt 

nödvändigt för att få fram rätt egenskaper. Konta-

minerat material får konsekvensen att verktyg vid 

skärande bearbetning måste bytas oftare. Detta 

leder till längre produktionstider och blir dyrare 

ekonomiskt. 

– Vi måste bli betydligt bättre på att återvinna 

materialet samtidigt som material och legeringar inte 

kan blandas hur som helst i våra produkter, menar 

Christina Windmark och hennes forskarkollega 

Rebecka Lindvall fyller i:

– Ja, vi behöver montera isär och återvinna i större 

utsträckning. Det handlar även om att i skärverkty-

gen finns det kritiska materialen kobolt och volfram. 

Min förhoppning är att skapa nya verktygsmaterial 

som är minde beroende av dessa två och där man 

har smarta materiallösningar som gör att verktygen 

får en bättre livslängd. 

Det är Kina som sitter på ca 70 % av tillgången på 

volfram och har stort inflytande på kobolttillgången, 

så vad gör vi om tillgången minskar? Rebecka Lindvall 

oroar sig för att vår tillverkningsindustri och därmed 

också successivt andra branscher och samhället i stort 

som behöver verktyg, utrustning och maskiner avstan-

nar. Blir det en återgång till 1920-talets teknologi? u

Strategiskt forskningsområde: SPI
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Christina Windmark och 
Rebecka Lindvall är båda 
forskare inom SPI.



” Det vi kan göra är att 
efterfråga mer information 
om materialet som vi köper. 
Var är det producerat och 
vad innehåller det?
Christina Windmark

Strategiskt forskningsområde: SPI



VÄRDEFULLA MATERIAL FÖRSVINNER

Christina Windmark och Rebecka Lindvall ser genom sin 

forskning ett tydligt problem i att man inom industrin 

inte har koll på vilka grundämnen, som exempelvis 

koppar och krom, som smälts ihop och hur det påverkar 

materialegenskaperna hos grått gjutjärn. 

– I gråjärnet finns idag värdefulla ämnen eftersom vi 

blandar material i samband med återvinningen som vi 

borde använda på andra bättre sätt. Som det ser ut nu 

plockar vi bort värdet ur värdefulla material samtidigt  

som vi försämrar gråjärnet. Det måste finnas bättre sätt, 

säger Christina Windmark.

POSITIV INSTÄLLNING TILL CIRKULÄR EKONOMI

Konsumenter vill gärna ha hantverksprodukter och gärna 

i småskalig tillverkning. Men om större företag slimmar 

sina processer för att bli mer energisnåla blir det långt 

mer resurseffektivt. Men det är en lång väg att gå.

– Inställningen från industrivärlden för att jobba mer 

cirkulärt är generellt positivt, men när de inser hur mycket 

det är som krävs är det inte lika många som tar det hela 

vägen. Det handlar inte bara om att återvinna material, 

utan även att ändra sina företagsstrukturer. Hur jobbar 

designavdelningen, vilken interaktion finns det mellan 

olika avdelningar och vilken kompetens behöver inköpare 

ha? berättar Christina Windmark.

Hon ser även tydligt att konsumenter behöver acceptera 

att industrin behöver designa för tillverkning och återvin-

ning och inte bara för prestandan och att de är villiga att 

betala för det.

LÅT GJUTJÄRN ÅLDRAS

Rebecka Lindvall har tittat närmare på hur man kan 

förbättra bearbetningsprocesserna för gjutjärn. Historiskt 

sett har industrin vetat att man ska låta gjutjärnet stå en 

vecka och låta det åldras för att materialet lättare sedan 

ska kunna bearbetas när man svarvar och fräser.

– I labbtester har vi konstaterat en förhöjd ansamling 

av spårämnen, sånt som inte borde finnas i gråjärn, 

vilket gett oss en indikation på att gråjärnet måste ges 

en längre åldringstid för att vara riktigt bra att bearbeta. 

Materialet blir mer svårarbetat och verktygen slits fortare, 

berättar Rebecka Lindvall och fortsätter:

– Inom lastbilstillverkningen har vi kunnat visa på hur 

man svarvar på bästa sätt i återvunnet material, vilket 

gjort industrin glada eftersom ekonomin i produktionen 

då förbättrats. De resultat vi kommer fram till är väldigt 

bra om de kan implementeras.

Vi konsumenter som ska köpa en ny bil eller en gjut-

järnsgryta. Hur kan vi driva på en hållbar cirkulär ekonomi?

– Det vi kan göra är att efterfråga mer information om 

materialet som vi köper. Var är det producerat och vad 

innehåller det, menar Christina Windmark.

Men det ska också vara enklare för oss att återvinna 

rätt tycker hon.

– Vi måste ha koll på vad och hur vi slänger uttjänta 

produkter. Det är sammansatta produkter av olika 

material som bidrar till en sammanblandning av olika 

ämnen då dessa klipps sönder till små sorterbara delar. 

Här uppstår själva huvudproblemet.

ÅTERVINNA MER

Fokus ligger nu på att kunna forska mer kring återvinning 

av grått gjutjärn och vilka hinder som ligger i vägen för det.

– Vi vill gärna arbeta nära tillverkningsindustrin och 

återvinningsföretagen för att se hur vi långsiktigt kan 

ta oss an dessa frågor och vad vi skulle kunna lösa mer 

konkret. Material är otroligt viktigt i vårt samhälle, hur 

vi kan ta vara på, utveckla, utvinna det på bästa sätt? Vi 

hoppas på att företag tar mer ansvar för materialet och 

inte bara för sina processer, säger Rebecka Lindvall.

Hon höjer även en varningens finger:

– Tillgången på metaller är ändlig, har vi blandat för 

mycket är det svårt att späda sig fram till rätt samman-

sättning. Särskilt om det aktuella ämnet är en bristvara.

Text: Bodil Malmström

Foto: Kennet Ruona

SPI – Sustainable Production Initiative
Samarbete mellan Industriell produktion vid Lunds tekniska högskola och Chalmers med en inriktning mot 

system och teknik för tillverkning. Målet med verksamheten i stort är att skapa nödvändig kunskap och 

information för en konkurrenskraftig tillverkningsindustri och då med fokus på långsiktig hållbarhet.

Forskningen är bred och kan omfatta teknik för tillverkning av bruksprodukter som finns i vår vardag,  

som exempelvis redskap, hushållsmaskiner, fordonskomponenter. 

www.lth.se/spi
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På forskningsstationen sträcker sig en av de två 
största masterna 150 meter rakt upp i luften från 
den täta skogen. Varannan vecka klättrar personal 
upp för att rengöra två sensorer.  
Foto: Adam Kristensson

Långtidsmätningar 
visar hur klimatet 
förändras
20 år av mätningar är bara början. Långtidsmätningar som sträcker sig över flera 
årtionden är helt avgörande för att kunna förutse hur luftburna partiklar påverkar 
framtidens klimat menar lundaforskaren Erik Ahlberg.

– Långtidsmätningar är viktiga för att få ett kvitto på att 

olika insatser för klimatet faktiskt fungerar. Säg att vi skulle 

stänga alla kolkraftverk idag – då kan vi om tio år ta reda på 

om det har gjort skillnad för klimatet. Mätningarna utgör 

bevis som inte kan ersättas av andra typer av forskningsdata.

DATA FÖRUTSER FRAMTIDENS KLIMAT

Erik Ahlberg är verksam vid avdelningen för Kärnfysik vid 

Lunds universitet och aktiv inom det strategiska forsknings-

området, MERGE – ModElling the Regional and Global 

Earth system. Han arbetar vid mätstationen Hyltemossa på 

Söderåsen. Vid två master, som är 30 respektive 150 meter 

höga, mäter man förekomsten av luftburna partiklar och 

växthusgaser som flödar in från Europa. I andra delar av 

Europa finns liknande mätstationer – som alla rapporterar 

in data till två nätverk med uppgift att skapa en samlad bild 

av förekomsten av växthusgaser och luftburna partiklar över 

tid. Datan kan användas för att ta fram modeller för att 

förutse framtidens klimat.

KLURIGT ATT MÄTA

Erik Ahlberg berättar att luftburna partiklar, eller aero-

solpartiklar som de också kallas, har stor påverkan på 

klimatet – något som ibland glöms bort då mycket fokus 

idag ligger på att minska utsläppen av växthusgaser. 

Aerosoler är små partiklar som är finfördelade i en gas, 

och kan vara antingen fasta eller flytande. Aerosolen inne-

fattar både partiklarna och gasen. Aerosolpartiklar uppstår 

ofta genom olika typer av förbränning, exempelvis från 

trafik och tung industri. Men aerosolpartiklar bildas u



Strategiskt forskningsområde: MERGE

Mannen i skogen, Janne Ringe professor i 
naturgeografi, arbetar med andra forskare för 
att samla in data till europeisk klimatforskning 
från Hyltemossa forskningsstation.
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även naturligt, till exempel från gaser som släpps ut av 

växtlighet, eller genom saltvattendroppar som torkar ut. 

Aerosolpartiklar är mer kortlivade än växthusgaser och 

försvinner från atmosfären efter bara någon vecka. 

– Generellt kan man säga att aerosolpartiklar bidrar till 

att kyla klimatet eftersom de påverkar strålningen från 

solen och bidrar till molnbildning. Dock gäller det inte 

alla partiklar. Sotpartiklar till exempel, som uppkommer 

genom förbränning, gör istället klimatet varmare.

På Hyltemossa mäter man även partiklarnas storlek, en 

faktor som är minst lika viktig som koncentrationen av 

partiklar. Större partiklar påverkar generellt strålningen 

mer, men har också en mycket kortare livstid i atmosfären.

– Det är klurigt att mäta aerosolpartiklar. Det finns 

fortfarande stor osäkerhet, inte minst kring hur livsläng-

den påverkar temperatur och molnbildning. Därför är det 

viktigt att mäta på många olika ställen i Europa, inte bara 

på Söderåsen.

AEROSOLPARTIKLARNAS PARADOX

Mätningarna i Hyltemossa visar att partiklarna från Eu-

ropa har blivit färre under de senaste 20 åren, något som 

beror på att industrier och fordonsflottor har blivit renare. 

Det är positivt eftersom förbättrad luft minskar antalet 

dödsfall kopplat till luftföroreningar. Samtidigt kan en 

kraftig minskning av aerosoler på sikt göra klimatet 

varmare berättar Erik Ahlberg.

– För klimatets skull kan aerosoler paradoxalt nog vara 

bra eftersom de verkar kylande, även om de är negativa 

för hälsan. I en stad vill vi ju inte ha höga halter av 

aerosolpartiklar men på avlägsna platser där det inte finns 

många människor gör det kanske inte lika mycket. Men 

för sotpartiklar däremot, som ju är skadliga för både miljö 

och hälsa, är det en win-win om de försvinner.

Aerosolpartiklar och växthusgaser minskar inte heller 

i samma takt fortsätter han. Katalysatorer i bilar minskar 

exempelvis mängden partiklar i atmosfären men tar inte 

bort koldioxid. Flyttas industrier från Europa så flyttar 

både utsläppen av aerosolpartiklar och växthusgaser med 

till andra delar av världen. Dock stannar växthusgaserna 

kvar i atmosfären och blandas jämt över hela jorden på 

sikt, medan aerosolpartiklarna, som ju har kortare livstid, 

inte når Europa. 

Svaret på hur en eventuell minskning av aerosolpartik-

lar kan komma att påverka klimatet, och hur aerosolpar-

tiklar samspelar med växthusgaser, står återigen att finna 

i långtidsmätningar framhåller Erik Ahlberg.

– Just att mäta över tid är det absolut viktigaste bidra-

get vi kan göra med vår forskning i Hyltemossa. Utan 

dessa typer av mätningar kan vi inte säga någonting om 

hur klimatmodeller fungerar, vare sig bakåt eller framåt. 

Jag ser Hyltemossa som en viktig pusselbit – som tillsam-

mans med andra stationer bidrar till bättre modeller, mer 

kunskap och möjligheter för andra forskare att använda 

datan, avslutar Erik Ahlberg.

Text: Noomi Egan

Foto: Adam Kristensson, Kennet Ruona

MERGE
Med 150 forskare från Lund, Göteborg, Chalmers och Linneaus Universitet samt Rossby Centre/SMHI och KTH 

bedriver MERGE – ModElling the Regional and Global Earth system – forskning inom de klimatvetenskapliga 

områdena.

Forskningen är avgörande för förståelsen av framtidens klimat eftersom det enda redskap som finns för att 

simulera detta utvecklas. Genom att utveckla avancerade klimatmodeller som tar hänsyn till alla komponenter 

som påverkar klimatet såsom atmosfär, land och hav kan man simulera världens ekosystem på lokal, regional, 

nationell och global nivå.

www.merge.lu.se

http://www.merge.lu.se


Strategiskt forskningsområde: LUCC

Livsviktig 
screening igång

 

Screening för tarmcancer infördes under 
våren 2021 i Skåne för alla födda 1961. 
Successivt erbjuds svenskar i åldrarna 
60 – 74 att testas om de har blod i 
avföringen, för att i god tid upptäcka 
cancer. När alla regioner är igång räknar 
man med att rädda minst 300 liv om året.

Sverige är sent ute med att införa screening och Skåne 

blir i vår den tredje regionen som går ut brett med 

screening som i framtiden ska bli nationell. I många andra 

europeiska länder är en screening redan införd med goda 

resultat.

– Det är mycket framsynt att Skåne har landat i det här 

beslutet att få igång ett kallelsesystem, trots pandemin. 

Det är mångas jobb som ligger bakom, säger Marie-

Louise Lydrup, överläkare vid Skånes universitetssjukhus  

i Malmö samt docent vid Lunds universitet.

Strategiskt forskningsområde: LUCC



Cancer i tjock- och ändtarm är den tredje vanligaste 

cancerformen i Sverige efter prostatacancer och bröst- 

cancer. Med hjälp av screeningen kommer man nu för-

söka upptäcka tarmcancer i ett tidigt skede när den ännu 

inte ger några symptom. I början av sjukdomen visar 

tarmcancer ofta inga symtom alls eller så är symptomen 

vaga. De vanligaste tecknen är förändringar i tarmfunk-

tionen som kan vara magsmärtor, förstoppning, diarré, 

svårigheter att tömma tarmen och blodig avföring.

MÅNGA VINSTER

Chanserna att bli botad ökar markant om sjukdomen 

upptäcks tidigt. En tumör i tarmarna kan i början blöda 

litet så att det är svårt att upptäcka. Med ett test för tarm-

cancer kan sådant dolt blod upptäckas tidigt i avföringen.

– Den uppenbara vinsten är att hitta tumörer innan 

de ger symptom och att hitta förstadier till cancer så att 

man kan ta bort dem, berättar Marie-Louise Lydrup och 

fortsätter:

– På det viset kan vi plocka bort polyper med mindre 

avancerad kirurgi som inte drabbar patienten så hårt. 

Forskargruppen vid Institutionen för kliniska veten-

skaper i Malmö, Lunds universitet, bedriver patientnära 

forskning om tarmsjukdomar. Forskningen studerar 

riskfaktorer för återfall vid tjock- och ändtarmscancer 

samt funktionella resultat efter canceroperation. En del 

patienter får följdsymptom som tarmläckage, när tarmen 

skarvats ihop efter en tarmoperation, vilket påverkar 

tarmens funktioner.

Marie-Louise Lydrups och Pamela Buchwalds forskar-

grupp har studerat långtidsresultat för komplikationer till 

ändtarmscancer när det krävs större kirurgi. Ibland har 

delar av tarmen behövts plockas bort med följdsymptom 

som tarmläckage.

– Det är viktigt att titta på komplikationer som kan 

uppstå efter större kirurgiska ingrepp. Patienten överle-

ver, men eftersom tumören har växt över andra organ i 

bäckenet måste man ta bort urinblåsan, prostata eller u 
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livmodern. Hur påverkar det livskvalitén? Här på Skånes 

universitetssjukhus i Malmö har vi ett stort intresse för 

de patienter som remitterats från hela södra regionen att 

följa upp dem och titta på komplikationer och överlev-

nad, berättar Marie-Louise Lydrup.

Forskning har även visat att många som drabbas av 

tarmcancer insjuknar akut och får då en mycket sämre 

prognos för att överleva.

– Om vi screenar vår population kommer vi att få färre 

akutoperationer. Idag debuterar sjukdomen akut för 

20 – 25 % och det vanligaste är att man får tarmvred och 

stopp i tarmen, säger Pamela Buchwald, överläkare vid 

SUS docent vid Lunds universitet.

UTMANINGAR I SCREENINGPROGRAMMET

Det är gratis att testa sig, men det är också frivilligt. För 

att screeningprogrammet ska göra skillnad behöver de 

flesta av oss som blir kallade även välja att delta. Ett brev 

kommer hem med instruktioner, provtub och svarskuvert 

och man gör själv ett avföringsprov som man skickar till 

ett laboratorium för analys. Om man där hittar blodspår i 

avföringen blir man kallad till en koloskopiundersökning. 

Men det finns en farhåga att många duckar för en sådan 

undersökning.

– Jag tror inte det är så svårt för folk att ta ett avfö-

ringsprov, men sedan kan steget till en koloskopi vara 

svårare. Speciellt om du inte uppvisar några symtom, 

menar Pamela Buchwald. Det kommer alltid att vara 

grupper som väljer bort, det ser vi även för mammografi 

och prostataundersökningar.

Pamela Buchwald och Marie-Louise Lydrup är båda 
överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö 
samt docent vid Lunds universitet. Deras forskning 
handlar om riskfaktorer för återfall, komplikationer 
och funktionella resultat efter kirurgi samt tarm-
ficksinflammation.

Det finns även en annan problematik som skulle kunna 

äventyra screeningens fulla potential och det är bristen på 

koloskopister som utför koloskopiundersökningen, både 

inom läkarkåren och sjuksköterskekåren. Marie-Louise 

Lydrup och Pamela Buchwald menar att koloskopierna 

måste hålla hög kvalitet och förhoppningsvis finns det nu 

ett starkare incitament för att satsa på utbildning.

– En kostnadsökning i början kommer vi inte undan, 

men långsiktiga beräkningar visar att vi får mindre 

kostnader eftersom vi får minskat behov av kirurgi och 

cytostatika, menar Marie-Louise Lydrup.

Det betyder även att färre patienter får en allvarlig sjuk-

dom, vilket innebär mindre personligt lidande. Prognosen är 

också att när hela screeningprogrammet är utbyggt i Sverige 

uppskattar man att över 300 liv om året kan räddas.

ÄVEN YNGRE DRABBAS

Cancerformen har genom åren ökat och relativt sätt hos 

yngre individer under 50 år. Att bära på för många kilon 

eller att inte motionera tillräckligt ökar risken för flera 

typer av cancer, inte bara tarmcancer.

Pamela Buchwald och Marie-Louise Lydrup är samstäm-

miga. De hade gärna sett att screeningen även omfattar 

svenskar under 50 år. I deras forskargrupp undersöker de 

om tjock- och ändtarmscancer, så kallad kolorektalcancer 

skiljer sig för dem som är under 50 mot äldre patienter. 

Man tittar även på om det kan vara genetiken som styr 

om man får denna cancerform eller inte. Eftersom denna 

grupp inte omfattas av testningen är det viktigt att nå ut 

till allmänläkare att man måste undersöka tarmen ordent-

ligt på samma sätt som läkare gör med äldre. Sjukvården 

behöver ha en bättre beredskap.

– På yngre patienter är det svårt att skilja på om det är 

cancer i tarmen eller en inflammation. Och även om det 

på röntgen visar en sprucken tarmficka bör man vara på 

sin vakt, säger Pamela Buchwald.

FLER KAN ÖVERLEVA

Sjukvården har blivit bättre och bättre på att behandla 

denna typ av cancer och idag har Sverige en överlevnads-

siffra på 70 %. Men för dem som inte har metastaser vid 

diagnosticeringen är överlevnaden ännu högre, 90 %

– Därför är screeningen mycket viktig. 25 % av patien-

terna har en dottersvulst när cancern upptäckts och då 

går det mycket sämre. Vi behöver hitta cancern innan 

metastaser bildas. För många är fortfarande ändtarms-

problematik tabubelagt, men jag hoppas att screeningen 

kan hjälpa till att öppna upp ett bra diskussionsklimat 

som får oss att kolla vår kropp, säger Pamela Buchwald.

Text: Bodil Malmström

Foto: iStockphoto

Strategiskt forskningsområde: LUCC



23

Flourescerande  
avbildning av cancerceller

Lunds universitets cancercentrum – LUCC
Lunds universitets cancercentrum (LUCC) samordnar cancerforskningen vid Lunds universitet. LUCC ger stöd 

till universitetsledning, fakultetsledning och Region Skånes ledning till att fatta välinformerade och strategiska 

beslut som rör cancerområdet inom verksamheterna forskning, utbildning, innovation och samverkan.

LUCC är också universitetets nav och kontaktpunkt för såväl interna, som externa aktörer då man önskar 

samverka med cancerforskare.

www.lucc.lu.se

http://www.lucc.lu.se


Strategiskt forskningsområde: NanoLund

1. Doktoranderna Adam Jönsson och Anette 

Löfstrand iklädda de skyddsdräkter som skyddar 

renrummet från de partiklar och fibrer som en 

människa avger.

2. Den så kallade sputtern är bara en av de 

känsliga maskinerna i renrummet. Renrum har 

en kontrollerad, låg nivå av föroreningar som 

damm, luftburna mikrober, areosolpartiklar och 

kemikalieångor. Detta eftersom maskinerna 

bland annat används för att tillverka mönster 

och strukturer som är mindre än 10 nanometer 

– tusendelar av tjockleken hos ett hårstrå.

3. Adam Jönsson doktorerar i nanoelektronik. 

NanoLund har 130 doktorander kopplade  

till drygt 50 olika forskargrupper inom teknik, 

medicin och naturvetenskap.

Strategiskt forskningsområde: NanoLund



Mer nanoteknik för alla 
när NanoLund nysatsar
Inom några år flyttar Lund Nano Lab in i nya, dubbelt så stora, lokaler i Science Village. 
Nysatsningen ska ge unika möjligheter till forskning och samverkan med målet att 
förbättra villkoren för människor och klimat genom nanoteknik.

– Nu händer det på riktigt. Runt om i samhället använder 

vi lösningar med nanoteknik i vardagen. Det kan till exem-

pel handla om att med hög precision diagnosticera cancer 

eller att använda osynliga komponenter som gör att vi kan 

bygga in solceller i byggnader, säger Anders Mikkelsen, 

professor i synkrotronljusfysik och som tillträdde som ny 

föreståndare för NanoLund årsskiftet 2020 – 2021.

Fokus för forskningen vid Lund Nano Lab är att ta fram 

och undersöka, karaktärisera, särskilda nanopartiklar och 

material med unika egenskaper för ett stort spann av 

användningsområden. Forskarna liknar partiklarna vid 

tunna nanotrådar, bara någon procent av tjockleken av ett 

hårstrå, som utgör en nyckelroll som komponent i de nya 

materialen. Hållbarhet och människors hälsa är två priorite-

rade områden som dessutom har en tydlig samhällsnytta.

DUBBELT SÅ STOR YTA

Verksamheten i det befintliga labbet på Professorsgatan 

i Lund invigdes 2007 och samlar idag 150 personer från 

ett 80-tal verksamheter. Sedan 2016 bedöms lokalerna 

ha nått maximal kapacitet. De 600 kvadratmetrarna 

anses begränsa den utveckling och utvidgning som 

behövs för hålla sig kvar i den internationella framkanten. 

Därför planeras nu för mer än dubbelt så stor yta och 

stora investeringar i ny teknik på Science Village, den 

samlingsplats för forskning och näringsliv som byggs i 

nordöstra Lund och omfattar bland annat forskningsan-

läggningarna ESS och MAX IV.

– Vi kan se många möjligheter och vill gärna utveckla 

samarbetet mellan forskare och industrin. När vi nu 

planerar för en nybyggnad är det viktigt att vi skapar en 

miljö med allt från grundforskning och tillämpad forsk-

ning till att knyta till oss industrin så att vi också kan bidra 

till produkter som kommer att användas i vardagen, säger 

Anders Mikkelsen.

NY MÖTESPLATS

Idag menar han att det kan vara svårt för forskare att se 

industrins behov, och svårt för industrin att se hur den kan 

använda sig av forskning som bedrivs inom nanoteknik för 

att ta fram nya lösningar och exempelvis minska energi-

förbrukning. Förhoppningen är att NanoLund, som en del 

av Science Village med MAX IV och ESS, blir en mötesplats 

där forskning, inkubatorer, start-ups och utveckling av 

produkter till industrin kan ske på samma ställe.

– Tillsammans kan vi få saker och ting gjorda. Vi vill 

utveckla den här sortens samverkan och vi behöver mer 

plats för att göra det. Om vi vill att vår forskning också 

ska skapa nya företag och föda nya idéer till industrin 

så är det viktigt att vi har utrustning på plats som vi 

behöver för att hålla oss i internationell framkant,  

säger Anders Mikkelsen. u
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Fokus för forskningen vid Lund Nano Lab är att ta fram och undersöka, karaktärisera, särskilda nanopartik-
lar och material med unika egenskaper för ett stort spann av användningsområden.

DELAD FINANSIERING

Lunds universitet har lovat att stå för kostnaderna och 

installationen av de fysiska lokalerna, vilket ungefär utgör 

hälften av de runt 600 miljoner kronor som nyetable-

ringen beräknas kosta. Den andra delen, investeringen av 

maskiner, kommer NanoLund att ansvara för genom sam-

finansiering med andra intressenter och donatorer. För att 

knyta till sig större aktörer ser NanoLund det som viktigt 

att än tydligare visa på nanoteknikens samhällsnytta.

– Vi har många riktigt duktiga mindre spin-off-företag 

som använder NanoLund idag. Men vi behöver också bli 

bättre på att visa på styrkan med labbet även för större 

företag och industrin, säger Heiner Linke, professor i 

nanofysik och som var föreståndare för NanoLund fram 

till årsskiftet 2020 – 2021.

OUMBÄRLIG KOMPETENS

Maria Messing, forskare inom materialfysik och ställfö-

reträdande föreståndare, betonar att tillgången till den 

kompetens som finns vid Lund Nano Lab är lika viktig 

som infrastrukturen och den tekniska utrustningen.

– Vi har människor som är oerhört kompetenta inom 

sina områden. Jag, exempelvis, är expert på att ta fram 

nya material och studera dem med hjälp av elektronmi-

kroskop. Samtidigt har jag mycket att vinna på att arbeta 

och samverka med andra, både forskningsingenjörer 

och andra som använder labbet, men som har en annan 

spetskompetens.

Hon hoppas att fler företag ska få upp ögonen för de 

möjligheter som nano-tekniken kan innebära.

– Covid 19-pandemin har visat hur viktigt det är att  

gå ihop och lösa problem tillsammans inom olika forsk-

ningsfält och i samverkan med industrin. Jag hoppas 

att vi kommer att kunna få fler att få upp ögonen för 

nanoteknikens möjligheter och inspirera unga att söka 

sig till oss.

NÄRA SAMARBETE

Startup-företaget Aligned Bio, som arbetar med diag-

nostiska verktyg genom så kallad DNA-sekvensering och 

identifiering av biomarkörer, är ett av de företag som 

använder sig av labbets nanotrådar. Erik Smith, vd  

och grundare, ser många fördelar med ett nära sam-

arbete mellan universitetet och industrin.

– För ett litet företag så möjliggör Lund Nano Lab 

viktiga verktyg och forskningsutrustning som annars 

skulle vara svårt att få tillgång till, säger Erik Smith.

Han hoppas vara en del av Lund Nano Lab även när  

det flyttar in i de nya lokalerna i Science Village.

– Bland våra förväntningar på Lund Nano Lab är ännu 

mer tillgång när det blir större och ännu modernare 

utrustning, säger Erik Smith.

Text: Ola Isaksson

Foto: Charlotte Carlberg Bärg, Jesper Löfman,  

Kennet Ruona
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” Vi kan se många 

 

  

möjligheter och 
vill gärna utveckla 
samarbetet mellan 
forskare och 
industrin.
Anders Mikkelsen

NanoLund 
NanoLund är Lunds universitets centrum för nanovetenskap och engagerar cirka 300 forskare vid 50 forskar-

grupper inom teknik, naturvetenskap och medicin. Vår vision är utnyttja nanoteknikens unika möjligheter för 

att besvara grundvetenskapliga frågeställningar samt för att bidra till att lösa stora samhälleliga utmaningar, 

bland annat inom förnybar energi, klimat, och hälsa. 

Lund Nano Lab är en del av renrumsnätverket Myfab, en forskningsinfrastruktur som består av de fyra 

största svenska akademiska renrumsbaserade nanotekniklaboratorierna: Lund, Chalmers i Göteborg, KTH i 

Stockholm samt Uppsala.

Ett viktigt mål är att bidra med kunskap och kompetens till det omgivande samhället, inte minst att skapa en 

nanomaterial-baserad industri i Sverige.

www.nano.lu.se
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Strategiskt forskningsområde: BECC

Skogens 
klimatnyttor 
– en balansakt 
i prioriteringar
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Skogen står i fokus för en intensiv debatt för tillfället. Det handlar, 
grovt förenklat, om vilka klimatnyttor skogen kan ge, antingen 
genom att stå kvar och binda kol, eller genom att användas som 
ersättning för fossila bränslen och fossilintensiva material.

I en ny kunskapsgenomgång från Centrum 

för miljö- och klimatvetenskap (CEC) 

vid Lunds universitet går Markku Rum-

mukainen, professor i klimatologi, igenom 

befintlig kunskap om skogens klimatnyttor 

och sätter den i kontext. Så, hur kan vi få ut 

mesta möjliga klimatnytta av skogen? Vad 

säger forskningen? Svaret är – det beror på, 

inte minst har tidsperspektivet betydelse.

– Tidsaspekten är central för frågan om 

skogen ger mest klimatnytta genom att stå 

kvar och binda kol, eller genom att vi tar 

ut biomassa för substitution för att ersätta 

fossil energi och fossilintensiva material, 

säger Markku Rummukainen.

DE NÄRMASTE ÅREN VIKTIGA

I ett tidsperspektiv på upp till några årti-

onden är det ju så, att ju mer av skogen 

man låter stå kvar, desto mer klimatnytta 

kan man få av den. Det beror på att i en 

stående skog lagras mycket kol. Avverkning 

leder till koldioxidutsläpp och samtidigt tar 

ett nyetablerat träd i början upp mindre 

koldioxid än vad ett äldre träd binder. Detta 

har betydelse eftersom det är viktigt, om vi 

ska uppnå klimatmålen, att begränsa utsläp-

pen både i närtid och på lång sikt. För att 

begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 

grader krävs att världens utsläpp halveras till 

år 2030, och ligger nära noll kring år 2050.

– Ett argument för att låta skogen stå, 

med maximal kolinlagring som följd, skulle 

därför vara att köpa tid för samhällets kli-

matomställning under de närmaste mycket 

viktiga åren, säger Markku Rummukainen.

KLIMATNYTTAN VARIERAR

I den andra vågskålen ligger att fasa ut 

fossila bränslen och andra fossilintensiva 

material, i det här fallet genom att ersätta 

dem med biomassa. Att räkna ut vad sådan 

så kallad substitution ger för klimatnytta är 

dock inte enkelt eftersom nyttan varierar 

med vad som ersätts, hur lång livscykel pro-

dukterna har, samt antaganden om skogens 

kolinlagring, konsumtion och så vidare.

Om man till exempel tar ut biomassa för 

att användas som bioenergi, får man en 

omedelbar klimatpåverkan när biobränslet 

eldas upp. Att man ändå betraktar bioenergi 

som klimatneutral i vissa sammanhang, 

bygger dels på att utsläppen ”bokförs” inom 

ramen för markanvändning i stället för ener-

gisektorn, dels på att tillväxt av ny biomassa 

så småningom ska binda lika mycket kol som 

det som släpptes ut vid förbränningen. Men 

det tar tid att fylla på kolinlagringen. I fallet 

med bioenergin kan det ta flera decennier, 

speciellt om man även tar hänsyn till den 

kolinlagring som skulle ha fortsatt i skogen 

om den inte avverkats. Men om biomassa 

däremot tas ut för att skapa en produkt som 

får leva länge, binder produkten också kol en 

lång tid. Om den sedan återanvänds istället 

för att eldas upp, kan den leva i ytterligare 

många år innan kolet når atmosfären vid en 

eventuell slutförbränning.

– Bioenergi och biobaserade produkter 

kan bidra till samhällets klimatomställning, 

speciellt på lång sikt, men också orsaka 

nettoutsläpp under de närmaste årtiondena 

jämfört med andra alternativ, säger Markku 

Rummukainen.

OLIKA RESULTAT

För att komplicera frågan ytterligare, när 

det gäller att beräkna olika klimatnyttor från 

skogen, finns det ett antal andra osäkra, 

eller i alla fall komplicerade, faktorer att ta 

hänsyn till. Till exempel finns det olika resul-

tat gällande hur mycket kol skogen binder 

i biomassa och i marken, och hur lång tid 

det tar innan nyplanterade träd tagit upp så 

mycket kol att det kan kompensera för en 

tidigare avverkning. Olika antaganden u 
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när man gör beräkningar ger också en osäkerhet, 

detta gäller till exempel frågan hur skogen kommer att 

påverkas av klimatförändringen framöver. Därtill bokförs 

koldioxidutsläpp från biomassa på olika sätt beroende på 

vad den använts till.

” Ett argument för att låta skogen stå, 
med maximal kolinlagring som följd, 
skulle därför vara att köpa tid för 
samhällets klimatomställning under 
de närmaste mycket viktiga åren.
Markku Rummukainen

Utsläpp relaterade till bioenergi bokförs exempelvis 

alltid i det land där biomassan kommer ifrån, i stället för 

där bioenergin används, medan det är annorlunda för 

långlivade träbaserade produkter.

Sammantaget menar Markku Rummukainen, att ett 

begrepp som ”klimatneutral” inte kan användas generali-

serande, då det rymmer alltför många olika aspekter och 

variabler som måste beaktas. Återigen är tidsaspekten 

central, men det handlar också om att även bioenergi har 

utsläpp, även om de inte räknas på energisektorn.

– Det är viktigt att vi vet vad vi pratar om i dessa 

sammanhang, vilka antaganden man utgår från, vilken 

tidshorisont har man i åtanke, vem som tar hand om de 

utsläpp som trots allt uppstår, hur snabbt kolinlagringen 

fylls på, och hur man menar att bioenergi och produkter 

placerar sig i den övergripande klimatomställningen, nu 

och i framtiden.

ÄVEN ANDRA NYTTOR ATT TA HÄNSYN TILL

Markku Rummukainen påpekar att det också finns 

många andra samhällsnyttor än klimatnyttor att ta 

hänsyn till när man talar om skogen. Det handlar om 

bevarande av biologisk mångfald, virkesproduktion och 

sociala värden som rekreation och friluftsliv – allt behöver 

finnas med i den ”balansakt i prioritering” som han talar 

om. Målkonflikter kan finnas och behöver givetvis redas 

ut – det kan finnas olika tankar om vad som ska gå före i 

vilken skog, säger han.

Synergier är i detta sammanhang viktiga. Att främja 

naturvård eller friluftsliv kan exempelvis ge en typ av 

klimatplus när skog får stå kvar. På samma sätt kan 

åtgärder som förlängd omloppstid (att skog får stå längre 

innan avverkning) och kontinuitetsskogsbruk (successiv 

avverkning istället för kalhyggen) leda till direkta nyt-

tor för naturvård och rekreation och samtidigt ge viss 

klimatnytta.

SKOGEN RÄCKER INTE TILL ALLT

Själv vill Markku Rummukainen inte placera sig i något 

fack när det gäller skogen och klimatet. Men att det inte 

går att få ut allt av skogen, på alla sätt, för allt som är 

viktigt, och på en gång, är ett faktum, säger han, och 

understryker att klimatet inte är det enda att ta hänsyn 

till, och kanske inte heller i alla lägen det som väger 

tyngst, när vi pratar om skogen.

– Skogen är en begränsad resurs. Det är inte möjligt 

att samtidigt använda den både för maximal kolinlagring 

och för största möjliga utnyttjande av biomassa för 

substitution. Ingen av de två ytterligheterna skulle nöd-

vändigtvis heller ge en optimal klimatnytta, utan frågan 

handlar snarare om vilken balans som ska eftersträvas. 

Det kan också vara så att andra mål, som biologisk 

mångfald och sociala värden, kan väga minst lika tungt 

vid beslut om skogen som klimatnyttor. Vetenskapen 

kan inte ge ett definitivt svar på hur man ska prioritera, 

men däremot belysa olika alternativ och deras respektive 

fördelar och nackdelar, synergier, målkonflikter och 

osäkerheter.

Text: Anna Maria Erling

Foto: iStockphoto, Kennet Ruona

Strategiskt forskningsområde: BECC



Skogen och kolcykeln
Skogen är en del av kolets övergripande kretslopp. 

Växande skog tar upp koldioxid genom fotosynte-

sen, och kolet lagras i träd, annan biomassa och 

marken. Upptaget i ett skogsbestånd varierar över 

dess livstid, men den resulterande kolinlagringen 

kan kvarstå under en lång tid även efter att 

skogen har vuxit till sig. Uttag av biomassa minskar 

kollagren i skogen. Hur stor nettoeffekten blir i 

samband med uttag beror på hur mycket biomassa 

som förs bort, hur den från skogen bortförda 

biomassan används och hur snabbt ny skog 

etableras. Vid avverkning sker också nettoutsläpp 

från marken, utöver de utsläpp som hänger ihop 

med den uttagna skogsråvaran.

BECC 
Med 200 forskare från Lunds och Göteborgs universitet bedriver BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in 

a Changing Climate – forskning inom de natur- och samhällsvetenskapliga områdena.

Forskningen är av avgörande betydelse för att förstå hur markanvändning och klimatförändringar som orsa-

kats av människor inverkar på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell 

och global nivå. 

www.becc.lu.se
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Strategiskt forskningsområde: MECW

Utmanande tankar 
i Israel – Palestina 
konflikten
Få konflikter tycks idag så svårlösliga som den mellan Israel-Palestina – en konflikt 
som berör territorium, religion och historiska anspråk som går tusen år tillbaka i 
tiden. Den låsta politiska situationen i Israel, den infekterade frågan om Jerusalems 
status och en ökande separation mellan befolkningarna och gör att vägen till fred 
just nu känns lång.

Lisa Strömbom är freds- och konfliktforskaren som drivs 

av just komplexiteten i konflikten. I snart 20 år har hon 

forskat om Israel och Palestina, ett intresse som väcktes 

redan under tiden hon skrev sin avhandling – som 

undersökte israelisk identitet och hur ett erkännande av 

den andra partens historia kan bidra till fred.

– Jag vill förstå hur vanliga människor i området ser 

på konflikten. Vad betyder fred för dem? Fredsproces-

ser handlar inte bara om vad som händer på elitnivån, 

där politiker verkar, utan också om hur grupper i 

samhället arbetar för att närma sig varandra, säger 

Lisa Strömbom som är verksam vid Statsvetenskapliga 

institutionen vid Lunds universitet och aktiv inom det 

strategiska forskningsområdet, Centre for Advanced 

Middle Eastern Studies.

EN GEMENSAM BILD

I sin forskning utforskar hon just nu ett helt nytt område 

inom freds- och konfliktforskning – agonistisk fred – som 

hon fått ett stort forskningsanslag för. Det är ett perspektiv 

som utmanar traditionella idéer inom freds- och konflikt-

teori om hur man bäst avslutar en väpnad konflikt. Istället 

för att sträva efter att skapa harmoni, där båda parter 

delar en gemensam bild av händelseförloppet, handlar 

agonistisk fred om att bygga ramverk för att möjliggöra 

samtal mellan parterna, även efter att fredsavtal slutits. u

Strategiskt forskningsområde: MECW



” Jag vill förstå hur vanliga 
människor i området 
ser på konflikten. Vad 
betyder fred för dem? 

Lisa Strömbom
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– I en konflikt som den mellan Israel och Palestina, som 

har pågått så länge med mycket våld och förluster på 

båda sidor, tror jag att det är bättre att försöka skapa 

förutsättningar för samexistens och respekt, snarare än 

att båda parter ska dela samma bild. 

På gräsrotsnivå finns det goda exempel på hur en 

sådan samexistens skulle kunna se ut. T.ex. i stadsdelen 

Yafo/Jaffa, i utkanten av Tel Aviv , finns det till exempel 

guidade turer där palestinier och israeler guidar turister 

tillsammans. Palestiniern återger sin syn på historiska 

händelser, som kanske handlar om att många palestinier 

fördrevs från sina hem i Jaffa i samband med kriget 

1948, medan israelen istället väljer att lyfta fram vikten av 

hamnen, dit de första båtarna med judiska flyktingar kom 

efter andra världskriget. Andra exempel handlar om att ta 

fram läromaterial för grundskolor där både israelisk och 

palestinsk historia finns med för att skapa förståelse för 

de olika parternas världsbilder.

– Denna typ av initiativ visar att det finns två sidor av 

historien. De är bra exempel på agonistiska fredssträvanden. 

De båda parterna försöker inte övertyga den andre om att 

man själv har rätt. Det blir ett sätt att skapa en mer komplex 

bild av konflikten, som kanske kan bidra till en mer realistisk 

syn på hur en samexistens kan se ut i framtiden.

POLITISKA INSATSER BEHÖVS

Men för att kunna växla upp fredsarbetet krävs det mer 

än goda relationer och initiativ på gräsrotsnivå. Det be-

hövs också politiska insatser – där båda parter är villiga till 

eftergifter. Och här är Lisa Strömbom inte lika optimistisk 

eftersom läget just nu är låst, samt att konflikten i sig är 

väldigt ojämlik, en faktor som brukar försvåra fred. 

Israel har idag mer militär makt än Palestina och 

blockerar Gaza-remsan till sjöss och på land. Samtidigt 

måste beslut på den politiska nivån vara förankrade i 

både det Israeliska och palestinska samhället, något som 

det historiska Oslo-avtalet som slöts 1993 mellan Israel 

och Palestina inte var.

– Oslo-avtalet var ett elitorienterat avtal som inte 

var förankrat med de respektive befolkningarna. Det 

lämnade också många svåra frågor olösta: vad skulle man 

göra med Jerusalem, som är symboliskt viktig för både 

israeler och palestinier? Vad skulle hända med de isra-

eliska bosättningarna på ockuperat område? Ett framtida 

fredsavtal, om det blir något sådant, måste hantera dessa 

bitar, trots att de rör vädligt svåra frågor.

– Ett nytt fredsavtal måste också bli mer inkluderande. 

Här finns goda exempel från fredsavtalen som slöts på 

Nordirland 1998 och i Colombia 2016, även om den nu-

varande Colombianske presidenten har brutit vissa delar 

i det avtalet. Båda dessa avtal strävade efter att inkludera 

före detta väpnade parter och var mer transparenta än 

vad Oslo-avtalet var.

STÖRRE SEPARATION

Det som ytterligare försvårar i Israel-Palestinakonflikten 

är att det efter det palestinska upproret 2000, där våldet 

mellan parterna trappades upp, har blivit en mycket 

starkare separation mellan israeler och palestinier berättar 

Lisa Strömbom. Innan barriären mellan Västbanken och 

Israel byggdes fanns det också större möjligheter att att 

få kontakt med individer från den andra sidan. 

– Tidigare kanske israeler åkte till Ramallah, den 

palestinska myndighetens huvudstad på Västbanken, för 

att laga bilen eller köpa grönsaker, och många palestinier 

arbetade i Israel och hade israeliska kollegor. Nu går inte 

det. Det har blivit svårare för palestinier att ta sig till jobbet 

eller söka vård i Israel i och med alla gränsstationer som 

har satts upp. Avstånden mellan folken har blivit större, 

både fysiskt och mentalt. Det är bieffekten av att Israel har 

skapat ett säkrare samhälle samtidigt som man fortfarande 

inte släppt på bosättningar på palestinskt område.

SAMHÄLLELIG FÖRANKRING SKAPAR FRED

Vad driver då Lisa Strömbom att inte förlora modet eller 

den vetenskapliga nyfikenheten i en konflikt som just nu 

verkar så olöslig? Hon svarar direkt.

– Att undersöka fredprocesser på gräsrots- och 

samhällsnivå är jätteviktigt. Om vi kan visa att det finns 

initiativ för att skapa samexistens mellan israeler och 

palestinier, och bidra med nya perspektiv på hur man 

kan förstå och arbeta med fred, kan vi skapa bättre 

underlag för framtida fredsavtal. Saknas den samhäl-

leliga förankringen saknar också förutsättningar för 

långvarig fred.

– En annan aspekt är att allt kan hända! Om det är 

något man vet är oförutsägbart är det just konflikter. Det 

är en annan sak som driver mig. Plötsligt vänder det, och 

då vill jag vara med och fortsätta forska, avslutar hon.

Text: Noomi Egan

Foto: Kennet Ruona, iStockphoto
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Sinaiöknen

MECW – Mellanöstern i en samtida värld
The Middle East in a Contemporary World (MECW) är ett mångvetenskapligt och gränsöverskridande 

forskningsprojekt placerat vid Centrum för Mellanösternstudier sedan 2009. 

 Det för samman nationell och internationell sakkunskap om Mellanösterns samhällen med ambitionen att se 

längre än den geopolitiska regionen Mellanöstern.

Projektet undersöker Mellanöstern som ett flytande och överregionalt begrepp med inriktning på processer, 

flöden, rörelser, maktförhållanden och debatter.

www.cmes.lu.se/research/mecw-the-middle-east-in-the-contemporary-world/
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Strategiskt forskningsområde: ELLIIT

Fredrik Tufvesson, professor i radiosystem vid 
institutionen för elektro- och informationsteknik, 
rattar Volvo Cars forskningsbil. I tio års tid har 
forskargruppen vid ELLIIT samarbetat med olika 
fordonstillverkare kring fordonskommunikation.

Strategiskt forskningsområde: ELLIIT
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kommunikation 
susar in i 5G-världen

 
 



I tio års tid har forskare inom kommunikationsteknik i Lund, i nära samarbete med Volvo 
Cars och andra fordonstillverkare, på djupet studerat kommunikation mellan fordon. 
Resultatet är robusta kommunikationslösningar som fungerar i alla väder och i alla miljöer. 

Olyckan är framme och det behövs snabb hjälp. Är 

bilen en Volvo har den redan kopplat upp sig direkt mot 

hjälpcentralen. Om framförvarande fordon tvärnitar 

bromsar den automatiskt in för att hålla lagom avstånd. 

Allt bygger på robust kommunikation. 

– Robust är ett nyckelbegrepp här. Har vi gjort oss be-

roende av kommunikationstekniken så krävs det att den 

alltid fungerar – utan undantag, säger Fredrik Tufvesson, 

professor i radiosystem vid institutionen för elektro- och 

informationsteknik, Lunds universitet. 

Systemen ska fungera i alla väder och i alla miljöer, i 

snöstorm och -40 °C likaväl som i ökenhetta och sand- 

storm, stillastående likaväl som i 200 km/h. 

– Idag är kommunikationslösningarna viktiga för valet 

av bilmodell. Det handlar om att bilen ska kunna kommu- 

nicera med omgivningen om något inträffar, men också 

om möjligheten att ta emot och strömma musik och 

video inne i bilen, säger Fredrik Tufvesson. 

FÖRSTÅ PÅ DJUPET

Inom ELLIIT har han och forskargruppen vid Lunds univer-

sitet de senaste tio åren samarbetat med Volvo Cars och 

andra fordonstillverkare kring just fordonskommunikation. 

ELLIIT har fungerat som paraply för samarbeten inom 

fyra Vinnova-finansierade projekt inom Fordonsstrategisk 

forskning och innovation, FFI. Förutom Volvo Cars har 

även andra aktörer deltagit i de olika projekten, som Volvo 

Lastvagnar, Terranet och forskare inom Akademin för 

informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad. 

– Vi behövde förstå på djupet hur kommunikationen 

fungerar mellan två rörliga enheter, i det här fallet bilar. 

Det är andra utmaningar som behöver lösas jämfört med 

om den ena enheten är en mast som står fast förankrad. 

Vi har modellerat och undersökt de fysiska processerna 

för att ta reda på vad som behöver prioriteras för att 

bygga upp ett robust system för kommunikation mellan 

rörliga enheter, säger Fredrik Tufvesson. 

BRED ERFARENHET

Forskarna har sedan analyserat möjligheter och begräns-

ningar och utvecklat modeller som gör det möjligt att 

testa algoritmer och simulera systemen i datorn, istället 

för att bygga dyra prototyper och utföra körtester. 

Många av de forskare och studenter som varit engage- 

rade i Vinnova-projekten arbetar i dag inom Volvo Cars 

och har kunnat påverka utvecklingen av kommunika- 

tionslösningarna. Erfarenheterna från de olika sam- 

arbetsprojekten har även bidragit till att forma Volvos 

5G-strategi. Forskningen drivs nu vidare mot nya mål,  

i nästa steg handlar det om att bilarna ska hjälpa varan-

dra att exempelvis upptäcka ett hinder. 

– Dyker det plötsligt upp en cykel framför din bil ska  

bilarna bakom få reda på det så att alla bilar i kön 

bromsar in samtidigt, förklarar Fredrik Tufvesson. 

VÄLFUNGERANDE KOMMUNIKATION

Ett annat viktigt användningsområde är i fordonståg där 

tunga lastbilar ligger tätt bakom varandra. 

– Vi kan spara 20 procent bränsle genom att ligga nära 

framförvarande. Även den första lastbilen i fordonståget 

får lägre bränsleförbrukning på grund av de ändrade 

luftvirvlarna bakom. Men det bygger på att det finns 

en fungerande signalering mellan bilarna, hela vägen 

utmed fordonståget. 

Ett annat exempel där fordon behöver kunna kommu-

nicera är på en motorvägspåfart då två bilar kör parallellt 

i hög fart och ska samsas i samma fil – en situation som 

ofta leder till olyckor. 

ELLIIT-forskningen inom fordonskommunikation bidrar 

därmed till ökad trygghet, minskad risk för olyckor, lägre 

bränsleförbrukning och inte minst till konkurrensförde- 

lar för de deltagande fordonstillverkarna. 

Text: Monica Svenselius 

Foto: Kennet Ruona

Strategiskt forskningsområde: ELLIIT



” Robust är ett nyckelbegrepp här. Har vi  
gjort oss beroende av kommunikationstekniken  
så krävs det att den alltid fungerar – utan undantag.
Fredrik Tufvesson

ELLIIT
ELLIIT – Excellence Center at Linköping – Lund in Information Technology utgör en plattform för grundläggande  

och tillämpad forskning inom informationsteknologi sett ur ett brett perspektiv.

Det övergripande målet för ELLIIT är att stödja vetenskaplig excellens i kombination med industriell påverkan  

och relevans.

ELLIIT omfattar 250 forskare, varav 130 i Lund. 

www.elliit.se
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Strategiskt forskningsområde: StemTherapy

Färgad 3D-datortomografi av ett 
friskt hjärta uppe till vänster och 
lungor i gult och grönt.

Strategiskt forskningsområde: StemTherapy



Nytt biobläck – ett steg 
närmare 3D-printade 
mänskliga organ
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Forskare vid Lunds universitet har utformat ett nytt biobläck som gör det möjligt att 
använda 3D-bioskrivning för att skapa luftvägar i naturlig storlek och med hjälp av 
mänsklig vävnad. De utskrivna luftvägarna är biokompatibla och forskarna har i djur-
modeller sett att materialet stöder tillväxt av blodkärl inne i luftvägens vägg. Detta är  
ett viktigt första steg på vägen mot att skriva ut biokompatibla organ i 3D.

Kroniska lungsjukdomar är den tredje vanligaste döds-

orsaken i världen som i EU kostar mer än 380 miljarder 

euro årligen. För många kroniska sjukdomar finns inget 

botemedel och det enda alternativet för patienter i 

slutskedet är lungtransplantation. Det saknas dock lungor 

från donatorer för att möta behovet för alla dem som 

väntar på transplantation.

Det är därför angeläget att kunna öka mängden 

tillgängliga lungor för transplantation. Ett möjligt tillvä-

gagångssätt är att tillverka lungor genom att kombinera 

celler med ett biotekniskt framställt stödjematerial. Men 

exakt vilka material och metoder för att skapa stödjemate-

rial som är mest lämpliga för transplantation är inte kända.

Forskarna bakom den aktuella studien: Martina De 

Santis och Darcy Wagner, i forskargruppen Lungbio-

engineering och regeneration vid Lunds universitet, har 

utformat ett nytt biobläck (ett utskrivbart material) för 

så kallad 3D-bioskrivning av mänsklig vävnad. Biobläcket 

tillverkas genom att kombinera två material: ett material 

som härrör från tång, alginat, samt bindväv (extracellulär 

matrix) som härrör från lungvävnad. 

Darcy Wagner och hennes team fokuserar på att 
utforma nya behandlingar för patienter som lider 
av lungsjukdomar genom att kombinera teknik, 
medicin och cellbiologi. Denna studie gjordes i vik-
tig samarbete med StemTherapy forskarna Sandra 
Lindstedt, Sofie Mohlin och Paul Bourgine.

MÄNSKLIGA LUFTVÄGAR

Som ett koncepttest används detta nya biobläck till 

3D-bioskrivna små mänskliga luftvägar med två typer 

av celler som normalt finns i mänskliga luftvägar. Detta 

biobläck kan emellertid anpassas för samtliga vävnads-   

eller organtyper.

– Vi började smått genom att tillverka små rör, 

eftersom detta är en struktur i såväl luftvägar som i 

blodkärl. Genom att använda vårt nya biobläck med 

stamceller framrenade från patienters luftvägar kunde 

vi bioskriva små luftvägar som hade flera lager av celler 

och som förblev öppna över tid, förklarar Darcy Wagner, 

universitetslektor och docent i lungbioengineering och 

regeneration, som är huvudförfattare till studien.

NÄSTA GENERATIONS BIOBLÄCK

– Denna nästa generations biobläck främjade också 

framväxten av luftvägsstamceller till flera celltyper som 

normalt finns i en vuxen människas luftvägar, något som 

förenklar processen att skriva ut vävnad som består av 

många olika celltyper, berättar Darcy Wagner.

Darcy Wagner konstaterar att upplösningen måste 

förbättras för att 3D-bioskriva mindre strukturer och 

lungblåsor, så kallade alveoler, där gasutbytet sker.

– Vi hoppas att tekniska förbättringar av tillgängliga 

3D-skrivare och ytterligare framsteg avseende biobläck 

kommer att göra det möjligt att bioskriva med en högre 

upplösning, och därmed kunna framställa större vävnader 

som skulle kunna användas för transplantation i framti-

den. Men vi har fortfarande en lång väg att gå innan vi 

kan applicera detta på människor.

FRÄMJADE BILDANDET AV NYA BLODKÄRL

Forskarna använde en djurmodell som påminner om  

den livslånga immundämpande behandling som patienter 

måste ta efter organtransplantation. Modellen visade 

att de 3D-skrivna strukturerna som tillverkats av det nya 

biobläcket tolererades väl och främjade bildandet av nya 

blodkärl.

– Utvecklingen av detta nya biobläck är ett betydande 

steg framåt, men det är viktigt att bekräfta funktionen 

hos de små luftvägarna över tid och att undersöka 

genomförbarheten av detta tillvägagångssätt i djurmodel-

ler, säger Martina De Santis.

Text: Agata GarpenLind

Foto: Sciencephoto, Agata GarpenLind, iStockphoto

Strategiskt forskningsområde: StemTherapy



Kroniska lungsjukdomar är den tredje vanligaste döds-
orsaken i världen. Forskare vid Lungbioengineering och 
regeneration vid Lunds universitet, har utformat ett nytt 
biobläck för så kallad 3D-bioskrivning av mänsklig vävnad. 
Förhoppningarna är att man i framtiden ska kunna använda 
detta för lungtransplantation.

StemTherapy 
Målet för StemTherapy är att lindra mänskligt lidande till följd av kroniska sjukdomar och skador. Detta gör vi genom att 

stödja omsättningen av grundforskning om stamceller i nya behandlingssätt och botemedel som tillgodoser de högst 

ställda etiska, vetenskapliga och medicinska krav.

Forskningsmiljön StemTherapy främjar stark grundforskning och translationell forskning inom tre stora kliniska och 

tvärvetenskapliga områden: neurovetenskap, hematologi och diabetes.

StemTherapy samlar 37 forskargrupper med ca 250 forskare vid Lunds universitet. Forskningsmiljön bedrivs tillsam-

mans med Uppsala universitet. 

www.stemcellcenter.lu.se
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Strategiskt forskningsområde: EpiHealthStrategiskt forskningsområde: EpiHealth



Timmarna 
du sover betyder 
mer än du tror

 

I en ny studie har forskare vid Lunds och Uppsala universitet sett ett 
tydligt samband mellan hur länge man sover och ett antal biomarkörer 
kopplade till kardiometabola sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar 
och typ 2-diabetes. – Med en ökad kunskap om själva mekanismerna för 
utveckling av sjukdom ökar möjligheterna för en mer specifik och riktad 
behandling, säger Sölve Elmståhl, en av forskarna bakom studien. u
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Tidigare forskning visar att för lite sömn leder till ökad 

risk för sjukdomstillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes och fetma. I många fall misstänker forskarna att 

det är sjukdomen som ger upphov till sömnstörningar, 

men det kan också vara så att brist på eller för mycket 

sömn bidrar till att en person blir sjuk.

I en ny studie har en forskargrupp vid Lunds och 

Uppsala universitet studerat sambandet mellan sömn och 

biomarkörer som sedan tidigare kopplats till kardiome-

tabola sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och typ 

2-diabetes.

KOMPLEXT MÖNSTER BAKOM

Forskningen behöver få mer kunskaper om kopplingen 

mellan sömnstörningar och olika kardiometabola 

sjukdomar. 

– Vi vet sedan tidigare att det finns proteiner eller bio-

markörer i blodet som är starkt kopplade till kardiovasku-

lära och metabola sjukdomar. Det här är en av de första 

studierna där man tittar på sambandet mellan biomar-

körer och sömnstörningar för att se om det sambandet 

håller. Det finns ett oerhört komplext mönster bakom 

sjukdomsutvecklingen. Vi hoppas kunna bidra med en 

pusselbit, säger Sölve Elmståhl, professor i geriatrik och 

koordinator vid EpiHealth vid Lunds universitet.

STOR BEFOLKNINGSSTUDIE TILL HJÄLP

I den nya studien har man använt data från det stra-

tegiska forskningsområdet EpiHealth och befolknings-

studien av 25 000 personer 45 till 75 år bosatta i Malmö 

och Uppsala där analys gjorts på blodprov förvarade i en 

biobank från 2 430 personer och som svarat på frågor 

om sin sömn. 

Cirka 90 procent av deltagarna hade en normal sömn, 

medan 8 procent sov mindre än sex timmar per natt och 

4 procent mer än nio timmar.

Med hjälp av skräddarsydd ny teknik kan man idag 

studera många proteiner i blodplasma samtidigt. I studien 

undersöktes 243 olika proteiner kopplade till kardiome-

tabola sjukdomar. Fem av proteinerna – follistatin (FS), 

matrix metallopeptidase 9 (MMP9), urokinase receptor 

(UPAR), adrenomedullin (ADM) och kidney injury mole-

cule (KIM) – stod ut i studien och visade upp ett u-format 

samband med sömntiden. Vid lite sömn var nivåerna av 

biomarkörerna höga, men minskade vid normal sömn 

för att öka igen vid mer än nio timmars sömn. När datan 

återges ser kurvan ut som ett u.

LÅNGSIKTIG FORSKNING

Sedan tidigare har forskare konstaterat ett samband 

mellan proteinerna MMP9, FS och UPAR och inflamma-

torisk aktivitet i hjärtat. Biomarkören KIM har kopplats till 

hjärtats funktion, medan proteinet ADM har kopplats till 

sömnapné och till risken för att drabbas för hjärtinfarkt. 

– Resultaten från vår tvärsnittsstudie faller väl in med 

det som visats i tidigare publikationer. Vi har kandidater 

som kan förklara tänkbara mekanismer till hur olika 

kardiometabola sjukdomar utvecklas men vi behöver kon-

firmera det i studier som sträcker sig över 10-15-20 år och 

vid upprepade mätpunkter se om personerna utvecklar ett 

sjukdomstillstånd, berättar Sölve Elmståhl och fortsätter:

– Är sömnstörningarna upphovet till att proteinmarkör 

erna förändras? Vad är hönan och vad är ägget? Det 

är sannolikt inte en enskild mekanism utan multipla 

mekanismer som bidrar till sjukdomsutvecklingen. 

Vad kommer den här forskningen leda till om du ser 

framåt?

– Detta är ett exempel på samverkan mellan forskare 

från Lund och Uppsala universitet som framför allt är 

inriktad på förståelse av vilka mekanismer som leder 

till utvecklingen av sjukdomar. Men jag hoppas att den 

i framtiden kan vara en del i utvecklingen av bättre 

behandlingar och nya läkemedel. 

Sölve Elmståhl, professor i geriatrik och koordinator vid Epi-
Health vid Lunds universitet.

Studien har letts av Jenny Theorell Haglöf, docent vid Institutio-
nen för medicinska vetenskaper, lung- allergi- och sömnforsk-
ning vid Uppsala universitet.

Text: Liselotte Fritz

Foto: iStockphoto

Strategiskt forskningsområde: EpiHealth



EpiHealth
Drygt 100 forskare från Lunds universitet kartlägger tillsammans med Uppsala universitet orsakerna till våra 

vanligaste folksjukdomar som uppträder hos medelålders och äldre personer till exempel hjärt och kärl sjukdo-

mar, benskörhet, cancer, demens, lungsjukdomar och fetma.

 

Många av dessa sjukdomar eller tillstånd är till viss del ärftliga och därför behöver vi inte bara studera miljö-

påverkan och livsstilsfaktorer utan också gener för att förstå varför dessa sjukdomar uppkommer, så att vi i en 

framtid skall kunna finna nya vägar för att förebygga och behandla dessa.

www.epihealth.lu.se
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Strategiskt forskningsområde: MultiPark

Ny biobank 
ger insikter 
om Parkinsons 
sjukdom

 
 

 

Idag lider cirka 20 000 svenskar av Parkinsons 
sjukdom men ännu finns bara symptomlindrande 
behandlingar. Genom en ny biobank får forskarna 
tillgång till 1 000 parkinsonpatienters genetiska 
profiler tillsammans med utförlig information om 
deras livsstil och sjukdomshistoria.

– Jag är övertygad om att många forskare kommer att använda 

biobanken de närmsta åren, vilket kan leda till utvecklingen av nya 

behandlingar, säger Andreas Puschmann, associerad professor i 

neurologi vid Lunds Universitetssjukhus.

Cirka 20 000 svenskar beräknas lida av Parkinsons sjukdom och 

varje år tillkommer 2 000 nya fall. I början av sjukdomen påverkas 

framför allt personens rörelseförmåga. Senare i förloppet kan patien-

terna drabbas av problem som sömnstörningar, oro, nedstämdhet, 

depressioner och demens. De behandlingar som finns idag riktar 

enbart in sig på att lindra symptomen, framför allt genom att tillföra 

hjärnan nytt dopamin. Behovet att hitta nya läkemedel som kan sättas 

in mot den svåra sjukdomen är stort.

I det strategiska forskningsområdet Multipark vid Lunds universitet 

arbetar ett stort forskarteam med att kartlägga sjukdomsutvecklingen 

vid Parkinsons sjukdom för att hitta nya behandlingar. Under fyra års 

tid har man byggt upp en biobank med blodprover. Hälften av alla 

skånska parkinsonpatienter, 1000 personer, och en lika stor kontroll-

grupp som matchats när det gäller kön, ålder och bostadsort har läm-

nat blod och svarat på frågor i ett brett formulär som fångar in allt från 

livsstilsfaktorer, symptom, sjukdomsförlopp och läkemedelsanvändning. 

MÅNGA TYPER AV ANALYSER

Den nya biobanken innehåller olika sorters prover från patienterna  

– serum, plasma, DNA och RNA – som förvaras nedfrusna under jord  

i Biobank Syd som ligger i Lund.

– Vi valde att ta blodprover som tillåter många typer av analyser 

beroende på om forskarna i framtiden vill titta på biomarkörer eller 

genetiska variationer. De patientenkäter vi har gjort gör det möjligt 

att studera biomarkörer och genetik i blodet och koppla ihop dem u 
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Kajsa Brolin, doktorand vid Translationell 
Neurogenetik vid Lunds universitet, använ-
der biobanken i sin doktorsavhandling. 



med miljöfaktorer. Tillgången till det Svenska Parkinson-

registret gör det också möjligt att följa patienterna över 

tid, studera deras sjukdomshistorik och läkemedelsan-

vändning, berättar Maria Swanberg, docent i Transla-

tionell Neurogenetik vid Institutionen för experimentell 

medicinsk vetenskap. Hon är koordinator för biobanken 

och den man vänder sig till om man vill använda den i 

sin forskning och har frågor och ansökan om tillgång till 

prover. 

Maria Swanberg har själv studerat de livsstilsfaktorer som 

kan ha direkt eller indirekt effekt på om man drabbas 

av Parkinsons sjukdom eller ej. Det gäller bland annat 

användningen av kaffe och tobak och exponeringen för 

växtgifter.

– Det är en styrka i fallkontrollstudien att vi ser hur 

den reproducerar de kända forskningsresultaten kring 

Parkinsons sjukdom. Vi kan, liksom flera tidigare studier, 

se att rökare och kaffedrickare drabbas i mindre utsträck-

ning medan exponeringen för pesticider ökar risken för 

att drabbas.

VANLIGASTE GENETISKA MUTATIONERNA

Andreas Puschmann, associerad professor i neurologi vid 

Lunds Universitetssjukhus, har tillsammans med forskare 

vid Karolinska Institutet, Göteborgs och Umeå universitet 

använt biobanken i ett forskningsprojekt. 658 av totalt 

2206 DNA-prover hämtades från Biobanken i Lund. Syftet 

med studien var att ta reda på hur ofta förekommande de 

vanligaste identifierade genetiska mutationerna bakom 

sjukdomen är i Sverige jämfört med andra populationer i 

världen. Det visade sig att endast 13 patienter eller 0,6 % 

av de svenska patienterna har någon av de mutationerna 

som väckt stor uppmärksamhet och man idag utvecklar 

behandlingar mot. 

– Vi fick också fram en annan aspekt. Det visade sig 

att 21 procent av alla patienter hade någon anhörig med 

Parkinson, trots att det var så få mutationsbärare. Vi 

misstänker att det finns en betydande genetisk kopp-

ling till sjukdomen, men att det även kan finnas andra 

genetiska faktorer och mekanismer som ligger bakom. 

Istället för en enskild gen kan det vara två-tre gener som 

sammanstrålar, säger Andreas Puschmann. 

Forskarna hittar nu i snabb takt nya metoder för att 

förstå hur genetiken påverkar vilka sjukdomar vi får. 

Biobanker, som den Multipark byggt upp, med blodpro-

ver och information om patienterna är en förutsättning 

för att komma vidare när det gäller Parkinsons sjukdom. 

Förutom DNA-prover kan forskarna också studera RNA 

– som att det är ett mellansteg från vårt DNA och de 

proteiner som man i slutändan kodar för. Om DNA är 

själva ritningen är RNA översättningen och proteinet den 

färdiga produkten. 

– I RNA-proverna i biobanken finns det till exempel möj-

lighet att se vissa mutationers effekt på genuttrycket. Det 

är mycket man kommer att kunna göra de närmaste åren. 

Framstegen kommer ett efter ett, vilket kan leda till att vi 

kan utveckla behandlingar, säger Andreas Puschmann.

KOMBINERAR ENORMA MÄNGDER FAKTA

Kajsa Brolin, doktorand vid Translationell Neurogenetik 

vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, 

använder biobanken i sin doktorsavhandling. 

– Det är fantastiskt att så många personer har ställt upp, 

hälften av alla parkinsonpatienter i Skåne. Det är unikt och 

gör det till en av de största fallkontrollstudierna i Sverige. 

För mig känns det viktigt att ge någonting tillbaka.

För att försöka besvara frågan varför man får Parkin-

sons sjukdom har Kajsa Brolin kombinerat information 

om patienternas livsstil med analys av det genetiska 

materialet. Varför drabbas inte en rökare lika ofta av 

sjukdomen som ickerökare? Kan förklaringen finnas i 

DNA:ets minsta beståndsdelar?

Den grundläggande byggstenen i DNA:et är en större 

molekyl som kallas nukleotid som i sin tur byggs upp av 

kvävehaltiga baser – adenin, cytosin, guanin och tymin. 

Hos varje individ finns miljontals variationer av dessa 

kvävebaser 

Genom att sammanställa enorma mängder data, 

kombinera dem och göra statistiska analyser försöker 

Kajsa Brolin se vad det genetiska materialet på denna 

mikronivå har för betydelse för om en person drabbas av 

Parkinson eller ej.

– Jag kombinerar data för att se om det finns någon 

koppling mellan kvävebaserna, livsstilsvanor och om 

man får sjukdomen eller ej. Jag gör specifika analyser på 

gruppnivå men man kan också använda biobanken för 

att titta på cell- eller proteinnivå.

Vad tror du att biobanken kan bidra med i framtiden?

– Det stora målet är att förstå sjukdomen. Det främsta 

fokuset ligger på de genetiska orsakerna till sjukdomen 

och på att förstå de underliggande biologiska proces-

serna. Vi behövera hitta nya läkemedel, jag hoppas att 

biobanken kan vara en pusselbit i det arbetet, säger Kajsa 

Brolin.

Text: Liselotte Fritz

Foto: Kennet Ruona

Strategiskt forskningsområde: MultiPark
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” Jag är övertygad om att 
många forskare kommer 
att använda biobanken de 
närmsta åren, vilket kan 
leda till utvecklingen av 
nya behandlingar. 
Andreas Puschmann

MultiPark
Med mer än 200 forskare från Skånes Universitetssjukhus samt Lunds och Göteborgs universitet bedriver 

MultiPark forskning inom Parkinsons och Alzheimers sjukdomar. Den tvärvetenskapliga miljön utgörs av ett 

femtiotal forskargrupper, från experimentell forskning på molekylär nivå till kliniska studier och patientnära 

forskning i hälsovetenskap.

www.multipark.lu.se

http://www.multipark.lu.se


Vill du veta mer  
om hur vår 

forskning 
kommer 
till nytta  
i vårt samhälle? 

Vi behöver förstå, hantera och möta de 

stora utmaningar som vårt samhälle är mitt 

uppe i. 

Lunds universitet, som är rankat som 

ett av världens 100 främsta universitet, 

har tolv strategiska forskningsområden, 

vars verksamhet spänner över i princip alla 

fakulteter och ofta är tvärvetenskapliga. 

På sajten Mission is possible kan du 

bland annat läsa om hur forskningen 

gör skillnad för våra stora folksjukdomar 

diabetes och cancer, hur vi söker lösningar 

på mänsklig klimatpåverkan och global 

uppvärmning och vad nanoteknologi och 

IT – teknologi kan bidra med för en bättre 

värld.

Välkommen till  
Mission is Possible  
och reportage från  
Lunds universitets  
strategiska  
forsknings områden.
 

www.lu.se/missionispossible

Strategiskt forskningsområde: XXXXXXXXXXX

http://www.lu.se/missionispossible
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Lunds universitet grundades 1666 och 
rankas återkommande som ett av världens 
100 främsta lärosäten. Här finns 44 000 
studenter och 8 000 medarbetare i Lund, 
Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår 
strävan att förstå, förklara och förbättra 
vår värld och människors villkor.



LUNDS UNIVERSITETS VISION

Ett universitet i världsklass 
som förstår, förklarar och 
förbättrar vår värld och 
människors villkor. 

www.lu.se/missionispossible
LUNDS UNIVERSITET

Box 117 
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se

http://www.lu.se
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