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FINALISTER 2012

Martin Eriksson Crommert, Universitets
sjukhuset i Örebro, som undersöker om det är
sant att man måste ha en stark mage för att
få en stark rygg

Britta Sannel, Stockholms universitet, som
forskar om hur subarktiska torvmarker med
permafrost har förändrats över tiden och hur
de påverkas av klimatförändringar

Marie Dacke, Lunds universitet, som funderar
över hur små djur löser stora uppgifter – så
som flygkontroll och navigering – med hjälp
av mycket små ögon

Stina Weststrand, Uppsala universitet,
som forskar om 350 miljoner år gamla
lummerväxter och hur dessa kunde sprida sig
över världshaven

Daniel Nebel, Malmö högskola, som forskar om
sambandet mellan tandlossning och östrogen

Ia Williamsson, Linnéuniversitetet, som
forskar om möjligheter att förbättra praxis för
mjukvaruunderhåll

Lina Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola, som
forskar om sociala hinder och möjligheter vid
implementering av IT i hälso- och sjukvård
Tobias Otterbring, Karlstads universitet,
som forskar om sinnesmarknadsföring och
beslutsfattande i butiksmiljö

Igor Zoric, Chalmers tekniska högskola, som
forskar om nanopartiklar med tonvikt på
deras elektroniska, optiska och katalytiska
egenskaper
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VÄLKOMMEN TILL FINALEN I
FORSKARNAS EGET GRAND PRIX!
I riksfinalen av Forskar Grand Prix på Debaser Medis den 4 december avgör du som publik
tillsammans med en expertjury vem som är skickligast i Sverige på att förklara sin forskning.
Vem tycker du gör den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska presentationen
på tre minuter? Var med och rösta!
Expertjuryn består av:
Anna-Lena Brundin – skådespelerska och komiker
Patrik Hadenius – journalist och chefredaktör för bl.a. tidningen Forskning & Framsteg
Göran Östlin – professor i astronomi vid Stockholms universitet
Konferencier är Karin Adelsköld – årets kvinnliga komiker 2011
Prisutdelare är Mille Millnert – generaldirektör för Vetenskapsrådet
Program – Debaser Medis den 4 december
18:00
Dörrarna och baren öppnas
19:00
Finalen inleds
19:10
Första ronden – varje forskare får tre minuter på sig
20:20
Andra ronden – tre finalister får fem minuter på sig
20:55
Prisutdelning
21:00
Slut
Varmt välkommen att stanna kvar och mingla i baren efteråt; den håller öppet ytterligare
cirka en timme.
Arrangemanget är öppet för alla och det är fri entré. Först till kvarn gäller!
Den svenska finalen anordnas av Vetenskap & Allmänhet i samarbete med forskningsråden
FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA efter en idé från Syddansk Universitet.
www.forskargrandprix.se
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