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Coronarapporteringen 
studeras
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, 
har gett medieforskare i 
Göteborg i uppdrag att följa 
nyhetsrapporteringen om 
det nya coronaviruset. Det 
är forskare vid Institutionen 
för journalistik, medier och 
kommunikation som ska följa 
och analysera mediernas rap-
portering, och jämföra med 
allmänhetens uppfattningar. 
Det är tänkt att ge möjlighet 
att jämföra med erfarenhet-
er från tidigare utbrott av 
smittsamma sjukdomar, som 
fågel- och svininfluensan 
samt difteriutbrottet i Gö-
teborg på 1980-talet. Utöver 
att följa medierapporteringen 
gör forskarna enkäter till 

Gå på puben hemifrån
Ett vanligt sätt att träffa an-
dra skeptiker har länge varit 
att träffas på puben. Koncep-
tet Skeptics in the Pub föddes 
i London i slutet på 90-talet 
och har vuxit till en tradition 
världen över. I Sverige kallar 
vi det ofta Skeptikerpubar el-
ler Skeptikerträffar och det är 
ett informellt och avslappnat 
sätt att möta nya och gamla 
vänner, ofta kombinerat med 
ett föredrag från en inbjuden 
talare. Talaren kan vara allt 
från en forskare eller annan 
akademiker till en journalist 
eller en annan intressant per-
son, känd eller okänd.

Tyvärr har den pågående 
pandemin satt stopp för 
mycket av den verksamheten 
runt om i världen. På flera 
håll har man saknat att man 
inte kan träffas på sitt stam-
lokus och ta en pint med li-

allmänheten. En första enkät 
till cirka 18 000 personer 
skickades ut i februari, med 
nya enkätomgångar i mars 
och maj.
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kasinnade. Därför har fler och 
fler skeptiska grupper gjort 
försök med olika online-alter-
nativ. Mest ambitiösa har de 
brittiska skeptikergrupperna 
varit. I Storbritannien har 
man ingen övergripande na-
tionell organisation liknande 
VoF utan istället har nästan 
varje ort sin egen lokala 
grupp. Grupperna är helt 
självständiga, men är ofta i tät 
kontakt med varandra.

Nu har britterna gått sam-
man och anordnar gemen-
samt varje vecka Skeptics in the 
Pub – Online. Torsdagar kl 19 
engelsk tid (kl 20 svensk tid) 
kan man via länken https://

twitch.tv/sitp följa mycket in-
tressanta föredrag eller inter-
vjuer på lite drygt en timme 
inklusive frågestund. Efteråt 
sätts det upp ett Zoommöte 
där alla som vill är välkomna 
att delta och diskutera allt 
mellan himmel och jord. 
Föredragen har vanligen 150 – 
300 åskådare och Zoom-mö-
tena runt 30 deltagare. Allt är 
oerhört professionellt arrang-
erat och samtidigt avslappnat 
och välkomnande. Språket är 
naturligtvis engelska men för 
de flesta svenskar är det inte 
något större hinder. Rekom-
menderas varmt!

PB
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Hjärnäpple till Uppsala-
forskare
Sara Mangsbo, docent i med-
icinsk vetenskap och forsk-
ningsledare vid Institutionen 
för farmaceutisk biovetenskap 
vid Uppsala universitet, har 
tilldelats priset Hjärnäpp-
let. Priset belönar särskilt 
framstående insatser när det 
gäller kunskapsöverföring, 
innovation och nyttiggörande 
av forskning. Vid sidan av 
forskning om modellsystem 
för immunologisk behandling 
av cancer har Sara Mangsbo 
använt resultaten och utveck-
lat metoder och behandlingar 
kommersiellt.
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Rötter blir kläder
Grenar, rötter, toppar och 
mindre stammar, med sam-
lingsnamnet grot, lämnas 
kvar när skog avverkas. Gro-
ten används i dag i mycket 
liten utsträckning, utan får 
förmultna. I ett projekt vid 
Stockholms universitet, med 
Region Stockholm som med-
finansiär, studeras möjligheten 
att använda grot till fibrer 

som kan ersätta bomull i ar-
betskläder inom vården. Må-
let för regionen är att minska 
miljö- och klimatpåverkan.

Källa: Stockholms universitet, 
su.se.
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Forskning om 
hälsoeffekter
Nio internationella forsk-
ningsprojekt tilldelas medel 
om totalt 12 miljoner euro 
genom Belmont Forums 
utlysning Climate, Environ-
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ment and Health. Utlysning-
en är ett samarbete mellan 
13 finansiärer från tio länder. 
Projekten kommer att bedriva 
forskning över hela världen 
med syfte att öka förståelsen 
för kopplingar mellan klimat, 
miljö och hälsa. Svenska fors-
kare ingår som deltagare i fyra 
av de nio projekten.
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Ovanlig utbildning
Södertörns högskola startar 
hösten 2020 en helt ny ut-
bildning. Den treåriga utbild-
ningen omfattar filosofi, na-
tionalekonomi och statsveten-
skap, som är tänkta att kom-
plettera varandra. Högskolan 
vill att studenterna ska vara 
förberedda att möta komplexa 
samhällsutmaningar. 

Källa: Södertörns högskola, 
sh.se.
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