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Teknisk-naTurveTenskapliga fakulTe-
Ten har både bredd och spets, vilket betyder 
att vi måste gå en svår balansgång för att bibehålla 
båda epiteten. Bredd behövs för att ha en heltäck-
ande kompetens för alla våra utbildningar. Sam-
tidigt behöver vi fokusera på våra styrkeområden 
när det gäller forskning, så att inte miljöerna blir 

för små. I en undersökning nyligen beställd av Ingenjörsvetenskaps-
akademien har det visat sig att doktorander som vistats i en omgiv-
ning med många disputerade har bättre chanser att lyckas senare i 
arbetslivet än de som disputerat i små närmiljöer. 

i Tider då vi måste skära i vårt utbildningsutbud har vi en annan 
typ av balansakt att genomföra. Vi måste göra kloka val av vad som 
måste förstärkas och vad som 
ska avvecklas; vi måste gasa 
och bromsa samtidigt. Uni-
versitetet ska tillhandahålla 
välutbildad arbetskraft till 
näringsliv och samhälle, men 
också akademin måste förses 
med nya kreativa medarbet-
are. Fakulteten har här gjort 
ett val; vi har valt att satsa på 
långa program på bekostnad 
av sommarkurser, fristående 
kurser och kurser med allmän 
behörighet. Detta kan ses 
som att fakulteten anser att 
”bildning” inte hör hemma på 
universitetet, vilket är helt fel. 
Däremot anser vi att det finns 
andra aktörer som kan arrangera sådan fortbildning, så att universi-
teten får fokusera så sin särart; att erbjuda kurser och program med 
stark forskningsanknytning. 

dagens sTudenTer väljer i stor utsträckning att satsa på 
yrkesprogram. Att inrätta nya program innebär även det en svår 
balansgång; vilken är den optimala proportionen mellan teoretiska 
och generiska kunskaper? Alla arbetsgivare vill ha arbetskraft med 
verktyg för att lösa problem, som kan arbeta i grupp och presentera 
resultat, men som samtidigt är teoretiskt kunnig och kan tänka kri-
tiskt. Lika svårt kan det vara att välja mellan att satsa på yngre opröv-
ade forskare eller att ge forskningsmedel till mer etablerade ”säkra 

kort”. Vårt resursfördelnings-
system för forskning försöker 
undvika den frågan genom att 
se på kvalitet och nytänkande 
i stället för ålder.  Vi kommer 
att fortsätta balansera på en 
slak lina, men jag hoppas 
att vi kan hålla tungan rätt i 
munnen så att vårt ”resultat”, 
studenter och forskningsrön, 
i framtiden håller lika god 
kvalitet som hittills.

Åsa rasmusoN lEstaNdEr 
dEkaN

ansvarig utgivare Anders Lundin 
adress Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå
redaktion Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderbergh, teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten, Umeå universitet
Omslagsfoto Anna Palmbo Bergman, Umeå marina forskningscentrum
vad vill du läsa om? Hör av dig till anna-lena.lindskog@adm.umu.se, 090-786 58 
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professor ludvig edman och doktorand andreas sandström vid umeå univer-
sitet har lyckats framställa organiska ljusemitterande elektrokemiska celler, 
leCs, i rumsmiljö med hjälp av en rulle-till-rulle-metod, det vill säga ett slags 
boktryckarteknik. I augustinumret av nature Communications publiceras 
deras resultat.

6

framtidens ljuskomponent 
tillverkad i tryckpress

vätgas och kolmaterial 
skapar nya molekyler
väTgas är ett idealiskt bränsle för 
nya typer av bränslecellsbilar, men ett 
problem är hur man ska lagra vätgasen. 
Serhiy Luzan vid institutionen för fysik, 
Umeå universitet, har i sin avhandling 
studerat nya typer av material för 
vätelagring. 
Han visar också att man kan låta väte 
reagera med kolnanobaserade material 
och därmed få molekyler med intres-
santa egenskaper. 
Vätgas är intressant inte bara som 
bränsle utan också för kemisk modi-
fiering av supertunna kolmaterial, till 
exempel kolnanorör, fullerener och 
grafen. I avhandlingen beskriver Luzan 
de molekyler han skapat genom att 
låta vätgas reagera med fullerener och 
kolnanorör.

positivt för ekosystem 
att riva gamla dammar
avhandling Att riva gamla och 
uttjänta dammbyggnader blir en allt 
vanligare metod i ekologiskt restaure-
ringsarbete. Genom att avlägsna själva 
dammbyggnaden kan vattnet återigen 
få strömma fritt. Både flora och fauna 
kan gynnas av att vattendraget får till-
baka sin naturlighet visar Anna Lejon, 
institutionen 
för ekologi, 
miljö och 
geoveten-
skap i sin 
avhandling.
I Sverige 
finns det en 
hel del 
gamla dam-
mar vilka 
är i stort 
behov av renovering. Dammägaren kan 
välja mellan att renovera eller riva ut 
dammen. 
I dagsläget väljer fler än tidigare en ut-
rivning av dammen eftersom återskap-
andet av naturliga vattenmiljöer både 
är genomförbart och eftertraktat.
När man river en gammal damm kom-
mer vattnet att hitta tillbaka till sin 
ursprungliga fåra och strömma fritt. 
På det som tidigare var botten av en 
damm bildas det en strand på grund 
av torrläggningen. 
Anna Lejon har sett att växter gror 
och växer snabbt på dessa stränder 
efter en dammrivning. I de flesta fall är 
stranden bevuxen redan nästföljande 
säsong.
– Många är rädda för att det ska bli 
lerigt och fult när en dammbyggnad 
plockas bort och vattnet sjunker 
undan, men så är det inte. Snarare är 
det så att människor uppfattar det 
som mer estetiskt tilltalande efter en 
dammrivning, med ett fritt och natur-
ligt rinnande vatten, säger hon.

INgrId södErBErgh

ludvig Edmans forskargrupp i fysik har lyckats gå från småskalig prototyp till att kunna tillverka sin 
ljuskomponent i tryckpress.

på så säTT kan man massproducera LECs i 
form av extremt tunna och flexibla ljusemit-
terande displayer och belysning som täcker 
över stora ytor, säger Ludvig Edman, profes-
sor i fysik.
Han och hans kollegor arbetar med LEC-
tekniken sedan många år tillbaka. De utveck-
lar organiska elektrokemiska celler, LECs, 
baserade på lysande och ledande polymerer 
och grafen. De har lyckats öka livslängd och 
verkningsgrad till den punkt där komponen-
ten skulle kunna vara användbar i prakti-
ken. Nästa steg i utvecklingen var att få ner 
tillverkningskostnaderna så att en kommer-
sialisering blir möjlig.

nu har fOrskarna lyckats med detta 
genom att övergå från en småskalig proto-
typtillverkning under vakuum till att till-
verka komponentens alla tre lager på rulle i 
en tryckpress under rumsmiljö.
Rulle-till-rulle (R2R) är en teknik som bland 

annat tidningar tillverkas med och innebär 
att man trycker eller bestryker ett flexibelt 
substrat (ofta papper) efter det är ”avrullat” 
från en rulle och innan det slutligen ”upp-
rullas” på en andra rulle. 
R2R är en extremt snabb och billig teknik 
för tillverkning av grafiska medier och något 
man länge velat tillverka elektroniska kom-
ponenter med.
Alla steg inblandade (bestrykning av lagren, 
inkapsling, etc.) kunde Edman och Sand-
ström utföra i ett vanligt laboratorium. Det 
öppnar upp för att LEC-teknik skulle kunna 
användas för billig framställning av stora 
ljusavgivande ytor.
Experimenten utfördes i samarbete med 
professor Frederik Krebs och Henrik Dam 
vid Technical University of Denmark. Där 
finns stor erfarenhet av R2R-teknik för 
att producera organiska solceller till låga 
kostnader.

INgrId södErBErgh
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umeå universitets receptarieutbildning är den enda i Sverige som får toppbe-
tyget mycket hög kvalitet av högskoleverket. utmärkande för utbildningen 
vid umeå universitet är att den ges via internet.

receptarieutbildningen      
får högsta betyg i landet

receptarieutbildningen vid umeå universitet får toppbetyg i högskoleverkets granskning. här hjälps 
receptariestudenterna Consilda reginoald-Prasad och maria tafa åt med en labbrapport. 

när deT gäller utbildningarna i far-
maci, närliggande områden och receptarie-
examen har Högskoleverket granskat totalt 
18 utbildningar. Umeå universitets utbild-
ning är den enda i landet som får omdömet 
mycket hög kvalitet. Hälften av de granskade 
utbildningarna får omdömet bristande kvali-
tet. Sju utbildningar bedöms ha hög kvalitet.
– Det är extra roligt att en nätbaserad 
utbildning håller allra högsta kvalitet. Med 
modern teknik kan vi ge en utbildning som 
ger fler möjlighet att studera – oavsett var de 
är bosatta, säger Anders Fällström, som är 
vicerektor för utbildning.

Hanna fICk, som är programansvarig, 
berättar om välmotiverade studenter, enga-
gerade lärare och en väl fungerande ledning.
– Vi har arbetat aktivt, i nära samarbete 
med pedagoger och tekniker inom infor-
mations- och kommunikationsteknik, med 
att utveckla nya modeller för nätbaserad 
undervisning. Till exempel har vi tagit fram 
ett virtuellt apotek där vi bedriver undervis-

ning. Vi har också fokuserat på att våra exa-
mensarbeten ska hålla hög kvalitet genom 
hela processen. 
Kandidat- och masterutbildningarna i geove-
tenskap/naturgeografi får också högsta betyg 
i Högskoleverkets utvärdering av utbildning-
ar vid Umeå universitet.
– Det här känns hur kul som helst, säger Rolf 
Zale, studierektor för geovetenskap/natur-
geografi vid Umeå universitet. Vi har jobbat 
mycket målmedvetet med utbildningarnas 
kvalitet, särskilt med examensarbetena, och 
nu ser vi resultatet av det.
Högskoleverkets utvärderingar är utvärde-
rade enligt en ny modell, där fokus ligger 
just på studenternas examensarbeten. 
Utbildningarna bedöms enligt en tregradig 
skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller 
bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 
kommer Högskoleverket att utvärdera alla 
utbildningar som leder till en examen på 
grundnivå eller avancerad nivå. Totalt hand-
lar det om cirka 6000 utbildningar.

karIN wIkmaN/aNNa-lENa lINdskog

Patrik Norqvist på fortet.      Foto:tV4

Hallå där!

patrik norqvist, universitetslektor 
vid institutionen för fysik, syntes 
i september i ett avsnitt av det 
populära underhållningsprogram-
met ¤ fångarna på fortet i tV 4. ett 
akademikerlag tävlade mot ett lag 
med deltagare från Bonde söker fru. 
Duellen utspelade sig på fort Boyard 
utanför frankrikes västkust.

Hur var det att delta i Fångarna på 
fortet?
Det var ett riktigt äventyr och en 
mycket häftig upplevelse!, säger Patrik 
Norqvist.

Tävlingsuppdragen kan vara både 
fysiskt och psykiskt påfrestande. Har 
du några fobier? 
Jag har inte spindelskräck, men tycker 
att det är rätt otrevligt att vara uppe 
på höga höjder, erkänner han.

Uppdragen i cellerna hade valts ut lite 
efter deltagarnas förutsättningar. Fick 
du nytta av dina fysikkunskaper?
Jag fick nytta av min klurighet och 
framför allt min matematiska förmåga, 
säger Patrik Norqvist, som inte skulle 
tacka nej om han fick frågan om att 
delta igen.

INgrId södErBErgh

trygg får Baltic-pris
saMverkanspris  Baltics samver-
kanspris med entreprenörsinriktning 
2012 tilldelas den nyblivna kemiprofes-
sorn Johan Trygg vid Umeå universi-
tet. Han får priset för sin framgångs-
rika kombination av entreprenörskap 
och spetsforskning. Flaggskeppet är 
hans banbrytande metod för att skapa 
tolkningsbara modeller av stora kom-
plexa datamängder som har patente-
rats i flera länder, däribland USA.



TN Magasin • nr 1 • 2012 5

tillsammans med tyska, ryska och amerikanska forskare publicerar umeå-
forskarna peter rosén och hendrik vogel i science de första analyserna av 
den längsta sedimentpropp någonsin upptagen i arktis. resultaten visar på 
ett par exceptionellt varma perioder de senaste 2, 8 miljoner åren, varmare 
än vad forskare trott möjligt. Dessutom finns tydliga kopplingar till klimatet i 
antarktis.

Polarklimaten hänger ihop 

sedimentproppen som tagits upp ur den 
arktiska sjön El’gygytgyn visar på starka 
kopplingar mellan klimatförhållandena i 
arktis och antarktis.
Foto: kölns universitet

de exTreMT varMa periOderna på 
Arktis överensstämmer väl med tidsrymder 
då delar av Antarktis var isfri och också hade 
ett mycket varmt klimat, vilket tyder på 
starka kopplingar mellan halvklotens klimat-
system. Att polarregionerna är mycket mer 
sårbara vid förändringar än vi trott förut, är 
en slutsats som forskarna kunnat dra.
Under våren 2009 lyckades de ta upp 310 
meter djupt sediment i sjön El’gygytgyn i 
nordöstra ryska Arktis. Sjön bildades för 3,6 
miljoner år sedan när en enorm meteorit 
slog ner och tryckte ut en krater med en 
radie på 18 kilometer. Sedan dess har sjöbot-
ten byggts på med sediment. Meteoriten 
slog som tur var ner på en av de få platser 
i Arktis som inte eroderats av kontinentala 
glaciärer, vilket har gjort att den lämnats 
häpnandesväckande kontinuerlig och ostörd 
genom historien. Sediment från denna sjö 
går därför 30 gånger längre bakåt i tiden än 

den ispropp som tagits på Grönland (utifrån 
vilken många slutsatser om vårt tidigare 
klimat dras).

nu ges allTså möjlighet att gå tillbaka 
3,6 miljoner år i tiden för att rekonstru-
era klimatet. Sedimenten från El’gygytgyn 
reflekterar klimat- och miljöhistorien i Arktis 
med stor känslighet. De fysikaliska, kemiska 
och biologiska egenskaperna av sedimenten 
matchar kända istids- och värmetidsmöns-
ter. Slående är hur vissa värmeperioder har 
varit exceptionellt varma.
– Vid extremvärmeperioderna såg vi mycket 
hög biologisk aktivitet i sjön, säger Peter 
Rosén, institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap, enheten CIRC i Abisko.
Roséns och tidigare Umeåforskaren Hendrik 
Vogels roll i projektet har varit att utveckla 
och applicera en ny, snabbare och mer 
pålitlig metod för att bestämma mängden 

biogent kisel i sedimentet. Fyra varma faser 
analyserades: den nuvarande värmetiden 
Holocene och en värmetid för 125 000 år se-
dan som visat sig relativt ”normala” jämfört 
med de två ”exceptionella” värmetiderna 
för omkring 400 000 respektive 1,1 miljoner 
år sedan. Enligt pollenbaserad klimatrekon-
struktion var sommartemperatur och årlig 
nederbörd under “exceptionella” värmeti-
der omkring 4-5 grader högre och cirka 300 
millimeter blötare än “normala” värmetider. 
Under de förhållandena är det nästan omöj-
ligt att Grönlands istäcke skulle ha existerat i 
sin nuvarande form.
Simuleringar i en klimatmodell visar att den 
höga temperaturen och nederbördsmäng-
den inte enbart kan förklaras av hur jorden 
påverkas av orbitala parametrar eller varia-
tioner i atmosfäriska växthusgaser. Det finns 
ytterligare klimatfaktorer. Forskarna tror att 
den utlösande faktorn för extremt varma 
värmetider kan finnas i Antarktis. 
– Våra nya rön kan få global betydelse med 
tanke på de tecken som kan skönjas på en 
kommande kollaps av havsisen runt den An-
tarktiska halvön och kanterna av västantark-
tiska inlandsisen där avsmältning sker med 
accelererande fart, säger Peter Rosén.

INgrId södErBErgh



TN Magasin • nr 1 • 20126

TexT & fOTO Andrea Gillgren, UMF

sYfTeT Med experiMenTeT är att 
besvara frågan: Kommer ökad älvtillrin-
ning att förändra den marina födovä-
ven, från att vara växtplanktondomi-
nerad till att bli bakteriedominerad? 
Forskarna försöker återskapa naturliga 
vårflodsförhållanden i mesokosmerna. 

De är fyllda med havsvatten som innehåller hela födo-
väven: bakterier, växtplankton och djurplankton. Även 
småabborrar har tillsatts. Eftersom älvarnas avrinnings-
områden används på olika sätt i norr respektive söder 
har varje älv som har sitt utlopp i Östersjön sin egen 
sammansättning av kol, kväve och fosfor likaväl som sin 
egen bruna färgton. Färgen beror på koncentrationen av 
löst organiskt kol. Tre av mesokosmerna behandlas med 
vatten som liknar vårfloderna i norr och tre med vatten 
som likar vårfloderna i söder. 

Områdena kring älvarna i norr används främst för 
skogsbruk. Därför är älvarnas vatten ganska brunt och 
innehåller mycket löst organiskt kol och humusämnen 
jämfört med kväve- och fosforhalterna. Floderna i söder 
däremot omges främst av jordbruksmark. Därför är 
deras vatten mindre brunt och innehåller mindre löst 
organiskt kol jämfört med kväve- och fosforhalterna. Om 
klimatförändringarna orsakar ökad nederbördsmängd 
ökar tillrinningen av det bruna, kolrika och kväve- och 
fosforfattiga vattnet i norr. Detta skulle allvarligt kunna 
påverka det marina livet i kustområdena.

– Basen i en normal födoväv domi-
neras av växtplankton, vars tillväxt 
begränsas av tillgången till ljus och 
mängden tillgängligt kväve och fosfor. 
Bakterier å andra sidan begränsas av 
tillgången till organiskt kol och tävlar 
med algerna om kväve och fosfor. 
Om stora mängder brunt och kolrikt 
vatten tillrinner – vilket är fallet i norr 
under våren – får bakterierna plötsligt 
förstärkt tillgång till organiskt kol sam-
tidigt som ljusförhållandena försämras. 
Detta skulle kunna orsaka en förändring i födoväven, 
förklarar Owen Rowe, forskarassistent i marin ekologi 
vid Umeå universitet och en av forskarna bakom experi-
mentet.

i södra egenTliga ösTersjön kan förhållan-
dena däremot vara de motsatta: ökad älvtillrinning kan 
i stället förmodas orsaka övergödning i kustområdena, 
eftersom det näringsrika och endast svagt brunfärgade 
älvvattnet där förser växtplanktonen med rikliga mäng-
der kväve och fosfor, samtidigt som ljusförhållandena 
fortsätter att vara goda.

Fram till alldeles nyligen trodde forskarna att den 
ökade tillrinningen även skulle orsaka övergödning i 
Bottniska viken, men nya rön framtagna av forskare 
inom programmet Ecochange visar att effekten snarare 

Om klimatförändringarna medför ökad nederbörd ökar även älvtillrin-
ningen. Hur påverkar det den marina födoväven i kustområdena? Det 
undersöks av en europeisk forskargrupp i mesoskosmanläggningen på 
Umeå marina forskningscentrum.

ändrat klimat = fisksvält? 

forskning

Fidel Chiriboga 
är en av forskar-
na i projektet.
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kommer att bli den motsatta. De har sett möjliga indika-
tioner på att födoväven går från att vara växtplankton-
dominerad till att bli bakteriedominerad vid vårfloderna 
vid Råne- och Öreälvsmynningarna. Deras upptäckt ut-
gör grunden för det pågående mesokosmexperimentet.

Den bakteriedominerade födoväven är mindre ef-

”Om stora mängder brunt och kolriktvatten tillrinner – vilket är fallet i 
norr under våren – får bakterierna plötsligt förstärkt tillgång till organiskt 
kol samtidigt som ljusförhållandena försämras.”

strategisk forskningssatsning
experiMeneTeT ingår i studien Mesoaqua River 
och utförs på Umeå marina forskningscentrum 
(UMF). Det finansieras av nätverket Mesoaqua och 
av forskningsprogrammet Ecochange, som är en del 
av regeringens satsning på strategiska forsknings-
områden. Studien är ett samarbete mellan Lasse 
Riemann (Köpenhamns universitet, Danmark), Colin 
Stedmon (Nationella institutet för akvatiska resurser, 
Danmark), Agneta Andersson (Umeå universitet) 
och Owen Rowe (Umeå universitet). Ulf Båmstedt, 
Elin Lindehoff och Andreas Brutemark vid UMF, 
bland andra, deltar också i projektet.

ruaridh hägglund, forskare vid umF, i mesokosmanläggningen.

fektiv och transporterar inte energin den rakaste vägen 
jämfört med en normal födoväv. Det kan innebära 
mindre mat för fisken. Om den bakteriebaserade fö-
doväven blir den dominerande kan det alltså innebära 
färre fiskar i Bottniska viken, eller åtminstone avsevärt 
hårdare konkurrens om maten för dem.

För att se om kolet som tillförs med det konstgjorda 
älvvattnet faktiskt kan ersätta bakteriernas beroende av 
kolet som växtplanktonen läcker, vilket skulle möjliggö-
ra en förändring mot ökad bakteriedominans, faststäl-
ler forskarna kolets ursprung i alla delar av födoväven 
genom att mäta signaler från stabila isotoper av kol och 
väte. Provtagningen utförs två gånger i veckan. Då mäts 
även artrikedom, artsamhällets struktur och produk-
tionen inom varje organismgrupp, samt ett stort antal 
fysikaliska och kemiska parametrar. 

– Vi ser redan tydliga effekter av de behandlingar vi 
utför, och vi hoppas verkligen kunna spåra mätbara 
effekter av de olika kol-, kväve- och fosforförhållandena 
ända upp till fisknivå. Det har inte gjorts i marina sys-
tem förut, säger Owen Rowe.
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utbildning

Hur påverkas blodfetter och blodsocker av det man äter? Receptarie-
studenterna har en intensiv labbvecka i fysiologi i Umeå. I vanliga fall är 
de spridda över hela Sverige och Norge – och pluggar via internet.

intensiv vecka i labbet

för Mig är deT  bästa 
möjligheten att studera vi-
dare eftersom jag har barn 
och familj, säger Katrine 
Simonssen från Sörtröndelag 
i Norge. Men man måste ha 
självdisciplin! Samtidigt vet 

jag att jag har fast jobb efter de här två åren.
Beatrice Arnejo från Stockholm håller för 

näsan och pinar i sig en mugg ren glukos. 
Bananbitar, som andra i gruppen får äta, 
hade helt klart varit lättare att få ner. Hen-
nes kurskompisar tittar på klockan, om en 
stund ska Beatrices blodsockernivå kontrol-
leras genom ett stick fingret.

Två-fem gånger per termin kommer 
receptariestudenterna till Umeå. Det blir 
intensiva dagar då de gör laborationer, 
muntliga redovisningar och har andra prak-
tiska moment de inte kan göra på egen hand 
hemma.

Den här veckan står labbar i fysiologi på 
schemat. Studenterna gör försök där de äter 
och dricker olika saker och undersöker hur 
blodfetter, blodsocker och urinproduktion 
påverkas. De ska också mäta blodtryck och 
EKG.

Mellan träffarna i Umeå läser de via 
en plattform på internet. Där finns alla 
föreläsningar inspelade på video och övrigt 

studiematerial tillgängligt. Studenterna har 
regelbundna seminarier då de och lärarna 
kommunicerar med varandra med hjälp av 
webbkamera. Däremellan har de skriftlig 
kontakt med sina lärare.

– Många tror att man får mindre kontakt 
med lärare och kurskamrater på en distans-
utbildning och är rädda att bli isolerade, 
men vår upplevelse är att det är precis 
tvärtom, säger Hanna Fick, programansvarig 
för receptarieutbildningen.

BeatrICe arneJO trIVS med distans-
studierna, det är praktiskt att själv kunna 
bestämma när man vill läsa, tycker hon.
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farmacevter finns 
inte bara på apotek
Två Yrken De flesta receptarier 
arbetar på apotek eller sjukhusa-
potek med att informera patienter 
och vårdpersonal om hur läkemedel 
ska användas samt med att bereda 
speciella läkemedel som beställs av 
vårdavdelningar. Receptarier arbetar 
även inom läkemedelsindustrin med 
bland annat läkemedelsinformation, 
marknadsföring, kvalitetskontroll och 
kliniska studier.
Efter receptarieprogrammet kan 
man läsa vidare vid Umeå universi-
tet till en apotekarexamen eller en 
masterexamen i farmaci.
En apotekare är expert inom läke-
medelsområdet och har fördjupade 
kunskaper om läkemedelsanvänd-
ning, läkemedelsutveckling och 
tillverkning av läkemedel. Apotekare 
arbetar på apotek eller sjukhusapo-
tek, nära vården, hos myndigheter 
eller med undervisning och forsk-
ning. 

– Jag jobbar tre dagar i veckan, så det blir 
att jag pluggar hela tiden när jag inte jobbar.

Arbetar deltid parallellt med studierna 
gör också de 16 studenterna från Norge på 
programmet. Samtliga är anställda av kedjan 
Apotek 1 och har via sin arbetsgivare fått 
chansen till vidareutbildning i Umeå.

– Vi är ett bra gäng och brukar bo tillsam-
mans på First Camp vid Nydala när vi är i 
Umeå, berättar Hilde Ekeberg som sitter och 
skriver labbrapport. De flesta har barn och 
familj som jag har, så vi har en del gemen-
samt.

hOn är apOTeksTekniker och har haft 
planer på att läsa vidare förut, men tänkt att 
vägen till en högre examen skulle bli lång.

– Men så kom jag med här och vägen var 
inte så lång som jag trodde. Tiden går fort, 
första året är snart avklarat.

Hilde trivs i apoteksvärlden, det är spän-
nande att ha ett jobb med kundkontakt.

– Vi kommer väldigt tätt inpå människor 
och får inblick i deras liv och chans att 
hjälpa till med många olika problem. 

Adnan Delalic från Malmö har en plan. 
Han och hans fru som är doktorand i 
molekylärbiologi ska öppna ett apotek 
tillsammans. Därför tänker han inte bara bli 
receptarie, utan skarva på med ytterligare 
två års studier för att kunna ta ut en apote-
karexamen.

Möjligheten finns bara vid Umeå universi-
tet som velat göra det lätt att gå emellan de 
båda farmacevtyrkena. Flexibiliteten går åt 
båda håll, apotekarstudenter som vill kom-
ma ut i arbetslivet snabbare kan göra halt i 
studierna efter tre år och bli receptarie.

Adnan gör stora uppoffringar för att nå 
sitt mål. Han arbetar heltid som metroste-
ward och är bara ledig de dagar studenterna 
träffas för kursmomenten i Umeå. Hans 
tillvaro består just nu i stort sett bara av jobb 
och studier, men det är det värt, tycker han.

– Vi tänker på framtiden jag och min fru 
och gör det här tillsammans. Vi peppar var-
andra och sitter ofta och pluggar ihop. Det 
funkar liksom inte att en sitter och kollar på 
tv när den andra ska läsa!

aNNa-lENa lINdskog

laboration i fysiologi på 
receptarieprogrammet. hilde 
Ekeborg, till vänster, skriver 
labbrapport. hon är en av 16 
studenter på receptariepro-
grammet som kommer från 
Norge. att plugga på distans 
funkar bra, men det gäller att ha 
disciplin, säger hon.
Foto: anna-lena lindskog
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– Ibland krockar det verkligen så att man är bortrest 
när det är tentor till exempel, men då har det till och 
med hänt att de gjort en egen tenta åt mig som jag 
fått göra dagen innan. Det brukar också vara lugnt att 
komma med inlämningsuppgifter någon dag senare. Alla 
lärare har verkligen varit justa.

Är avtalet en förutsättning för både elitidrott och 
studier?

– Ja, det skulle jag nog säga att det är. Jag skulle inte 
kunna få ihop det med alla matcher och läger annars 
och samtidigt plugga på heltid.

eMelie försöker se till att göra undan skoljobbet på 

Hon satsar för fullt

TexT & fOTO  Anna-Lena Lindskog

hon pluggar teknisk fysik på heltid, men hinner också med en elit-
satsning i innebandy. iksus back emelie Wibron har både SM-guld 
och VM-guld i bagaget. nu laddar hon för europacupen, där iksu mö-
ter lag från schweiz, tjeckien och finland.

porträttet

iBland är deT svårt att sätta sig ner och plugga 
när man hellre vill åka och träna eller tänker på 
att man har match nästa dag. Men, när det verkli-
gen gäller tar jag tag i saker och gör det till hundra 
procent. Jag har lite svårt att göra saker halvdant, 
det är inte riktigt min grej, säger hon.

Emelie Wibron har en lyckosam säsong bakom 
sig. Hennes lag Iksu kammade hem SM-guld och i maj 
spelade hon för Sverige i student-VM i Prag, vilket också 
resulterade i guldmedalj. Nu är en ny säsong i full gång 
med träningar, matcher och träningsläger. För Iksu 
ligger i höst störst fokus på Europacupen. Där möts 
SM-vinnarna och motsvarande lag från bland annat 
Schweiz, Tjeckien och Finland.

– Det är största höjdpunkten för oss, säger Emelie. 
Hur går det med studierna när du åker iväg på läger 

och matcher?
– Jag har lite att ta igen förstås och missar föreläsning-

ar. Det hjälper att ha justa klasskompisar så att jag kan få 
anteckningar i efterhand.

en sTOr hjälp är också universitetets elitidrottsavtal. 
Det gör det möjligt för Emelie och andra idrottare på 
elitnivå att både plugga och satsa på sin idrott.

emelie Wibron
ålder:  20 år.
född i:  Sundsvall 
Bor: i lägenhet på Berghem.
studerar: civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.
på fritiden: hinner inte så mycket mer än innebandyn 

och att umgås med kompisar.
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”När det är match och det verkligen gäller tar jag nog 
ganska mycket ansvar, försöker peppa och se till att alla 
har koll på vad de ska göra. Utanför planen går jag mest 
omkring och skämtar, då är jag nog lite smådryg.”

många tar ett 
sabbatsår efter 
gymnasiet, men 
Emelie wibron 
visste vad hon ville 
och ville komma i 
gång direkt.

dagtid, efter föreläsningarna brukar hon ägna eftermid-
dagen åt pluggande. Sedan är det träning i princip varje 
kväll och ibland även på dagtid.

Hon har inte gjort det lätt för sig, dels har hon valt att 
inte läsa med fördröjd studietakt, dels har hon valt en 
krävande utbildning, civilingenjörsprogrammet i teknisk 
fysik.

– Jag fastnade för teknisk fysik för att det är en bred 
utbildning. Jag har alltid tyckt att naturämnena är roliga 
och har haft lätt för dem. Pappa är civilingenjör och 
mamma ekonom, så ett tag funderade på något åt eko-
nomhållet, men kände att jag nog ville läsa en civilingen-
jörsutbildning i alla fall.

Många tar ett sabbatsår efter gymnasiet. Inte Emelie.
– Jag visste vad jag ville läsa och då kändes det onödigt 

att vänta.
Har du nytta av idrotten i dina studier?
– Ja, det tror jag. Idrotten har lärt mig vara discipline-

rad, sätta upp mål och försöka uppnå dem. Man lär sig 
också umgås i grupp och hantera konflikter. Dessutom 
är det skönt att ha innebandyn att gå till på kvällarna, 
man koncentrerar sig mer på studierna när man väl 
håller på.

eMelie flYTTade till Umeå redan som 15-åring för att 
gå på riksinnebandygymnasiet, RIG. Hon läste idrotts-
programmet med naturvetenskaplig inriktning – och 
tränade intensivt.

– Det var både upp och ner om jag ska vara ärlig, 
det är ganska tufft att flytta hemifrån när man bara var 
15. Det är nog lite på gränsen att det blir för mycket 
innebandy när man har träning både morgon och kväll. 
Samtidigt var det jättekul och jag utvecklades mycket. 

Emelie spelade först i RIG:s lag, tredje året på gymnasiet 
började hon spela för Iksu. Sedan dröjde det inte länge 
förrän hon fick landslagsuppdrag. 2009 spelade hon för 
Sverige i VM. 2011 fick hon chansen igen. Det blev guld 
för Sverige i VM som avgjordes i Schweiz. Och i våras 
blev det ytterligare ett guld, då Iksu tog hem SM. Guld 
blev det också för Sverige i student-VM. Det är svårt att 
väga medaljerna mot varandra.

– Men, jag tycker ändå det känns större att vinna 
ett SM-guld eftersom man lagt ned så mycket tid hela 
året tillsammans med laget. Två säsonger innan har vi 
förlorat i finalen, så därför var det så otroligt skönt att vi 
lyckades till slut!

I ett lag får man ofta olika roller utifrån sin personlig-
het, vilken är din?

– När det är match och verkligen gäller tar jag nog 
ganska mycket ansvar, försöker peppa och se till att alla 
har koll på vad de ska göra. Utanför planen går jag mest 
omkring och skämtar, då är jag nog lite smådryg!

Emelie Wibron trivs i sitt Iksu och med Umeå som 
studieort. Hon gillar att allt är samlat på campus, efter 
skolan är det nära till träningen. Första året på teknisk 
fysik innebar mycket matteplugg, andra årets fysikkur-
ser blev därför en välkommen omväxling.

– Jag har nog fastnat lite för programmering och be-
räkningsteknik. Det är nog den inriktningen jag är mest 
inne på att jag ska läsa sedan.

Vad vill du göra i framtiden?
– Det är en svår fråga, många undrar vad jag ska bli 

och jag har inget bra svar. Kanske något åt projektle-
darhållet, jag gillar problemlösning och att jobba med 
människor.
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hur fastnar hårfärgen när man färgar håret? hur mycket bajsar en elefant och 
kan det bli en tsunami i Sverige? frågorna spretar åt alla håll – och levande 
frågelådans panel är sällan svarslös.

Elevernas frågor utmanar forskarna

geovetaren Christian Bigler 
förklarar varför kraftiga 
jordbävningar inte drabbar 
sverige.
Foto: mattias Pettersson

Det stimmar och sorlar när drygt 800 sjätte-
klassare och deras lärare strömmar in i Aula 
Nordica. Konferencieren Staffan Ling pre-
senterar forskarna i panelen som ett gäng 
”smartskallar” och drar i gång med en radda 
frågor på temat färg. Vi får till exempel veta 
varför människor har olika hudfärg, hur 
hårfärg funkar och varför mjölk är vit.
– Det är för att mjölk består av vatten och 
fett och när ljuset reflekteras av fettpartik-
larna studsar det iväg åt alla kanter. När ögat 
tar emot det uppfattar ögat det som vitt, 
förklarar kemisten Henrik Antti.
Nästa ämne är bajs och framkallar mycket 
applåder och fniss. Tänk att elefanter bajsar 
100–200 kg varje dag. Det blir stora berg på 
ett år. Och vem visste att badvattnet är fullt 
av knottbajs?
– Varje dag rinner det 400 ton knottbajs 
under broarna i Umeälven. Tänk på det 
när ni får en kallsup, säger ekologen Bent 
Christensen.
Sedan delas mentometerdosor ut i publiken 
för lite matematiskt-statistiska övningar på 
samma tema. Sjätteklassarna får svara på 
hur ofta och länge de sitter på toa och ma-

tematikern Catarina Rudälv kan räkna ut att 
barnen kommer att ägna sisådär 120 dagar 
av sina liv på toa.

MenTOMeTerknapparna används 
också för att kolla vad barnen tror är sant 
och falskt. Kan en orm ringla iväg snabbare 
än en häst? 75 procent gissar det, men nej, 
hästen springer fortare. 
Ersängsskolan har en fråga om varför man 
blir kär. Här får kemisten Henrik Antti träda 
in igen för kärlek handlar i grunden om 
kemi i hjärnan, närmare bestämt nivåerna 

av tre molekyler som är inblandade i hjär-
nans belöningssystem. Noradrenalin som 
får hjärtat att pumpa snabbare och kinderna 
att rodna, dopamin som ger må-bra-känslor 
och serotonin som när det kommer i oba-
lans kan göra oss svartsjuka, deppiga eller 
osäkra. Samma system är det som gör att vi 
tycker att godis smakar gott, ja rent av gör 
vår förkärlek för sötsaker till en överlevnads-
fråga.
– Ni borde gilla godis, slår ekologen Bent 
Christensen fast.
Därefter får tankarna svindla när fysikern 
Patrik Norqvist svarar på hur många stjärnor 
som finns i rymden – tiotusen miljarders 
miljarder – bara i den del av rymden vi kan 
se. Geovetaren Christian Bigler förklarar att 
för en tsunami krävs en rejäl jordbävning på 
havets botten och så stora jordbävningar in-
träffar aldrig i Sverige. Konferencieren Staf-
fan Ling går runt med mikrofon i publiken 
och samlar upp frågor: Varför kan vatten 
förstöra elektronik? Vad händer när man 
hickar? Varför fryser varmvatten fortare än 
kallvatten?
– Hur har vi lärt oss allt? undrar en elev lite 
finurligt.
– Vi har lärt oss av varandra, säger Bent 
Christensen.

aNNa-lENa lINdskog
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94
prOfessOrerna vid den 
teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetens elva institutio-
ner är 94 till antalet. 
Av de övriga anställda är 
145 universitetslektorer, 
77 adjunkter, 41 forskaras-
sistenter, 11 biträdande 
lektorer, 110 övriga lärare, 
52 postdoktorer, 325 dokto-
rander, 105 administratörer 
och 151 tekniker. 

utbildningar i allt från 
arkitektur till teknisk fysik
vi erBjuder 26 utbildningar på grundnivå. 
Om du saknar behörighet i något naturveten-
skapligt ämne kan du läsa in detta på vårt basår. 

högskoleprogram:
Naturguide 
Medieproducent
Nät- och kommunikationsteknik
Processoperatör

En fakultet med  
bredd och spets

den Teknisk-naTurveTenskapliga fakulteten 
vid Umeå universitet har 3 300 studenter, 325 forskarstu-
derande och en stark forskning. Elva institutioner samlar 
fakultetens forskning och utbildning inom kemi, fysik, 
biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbild-
ning samt design och arkitektur.

Umeå universitet är ett av Sveriges största universitet 
med cirka 36 000 studenter. På campus finns de fyra 

fakulteterna för teknik och naturvetenskap, humaniora, 
medicin samt samhällsvetenskap samlade. Granne med 
campus ligger två viktiga samarbetspartners – Norrlands 
universitetssjukhus och Sveriges lantbruksuniversitet. 
Förutsättningarna är med andra ord goda för kreativ 
forskning och undervisning.

För att bli riktigt konkurrenskraftig krävs fokusering 
och prioritering. Fakulteten står värd för sju av universi-
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tetets starka forskningsmiljöer: Ekosystem i förändring, 
Växt- och skogsbioteknik, Ljus i naturvetenskap och tek-
nik, Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem, modelle-
ring av levande system, proteiners dynamik struktur och 
funktion, Solljus som bränsle. Självklart finns välrenom-
merad forskning inom många andra områden, bland 
annat fysik, tillämpad IT och havsmiljöforskning

Närhet till forskning, god pedagogik och en avspänd 
stämning kännetecknar fakultetens utbildningar. För-
utom ett basår erbjuds 26 olika nybörjarprogram för 
blivande ingenjörer, designers, arkitekter, naturvetare 
och farmaceuter. Kandidatprogrammen kan man bygga 
på med en masterexamen. 

Fakulteten har mångårig erfarenhet av att ge utbild-
ning på andra orter och nätbaserad utbildning. Både 
receptarieprogrammet, vilket fått mycket gott omdöme 
av Högskoleverket, och det nystartade apotekarprogram-
met är nätbaserade.

Fakulteten arbetar aktivt för att ge studenterna insyn i 
deras framtida yrkesroll och på så sätt öka möjligheterna 

till anställning efter examen. Bland annat erbjuds sär-
skilda kurser i samarbete med företag, gästföreläsningar 
och industriförlagda projektarbeten.

vid uMeälven ligger Designhögskolan och Arki-
tekthögskolan på universitetets Konstnärliga campus. 
Designutbildningen rankas bland världens bästa vilket 
bevisas av studenterna som gång på gång kammar hem 
priser i internationella designtävlingar. Arkitektutbild-
ningen startade år 2009 med siktet inställt på att skapa 
en utbildning med internationell prägel och inriktning 
mot hållbart byggande.

Tekniska högskolan samlar fakultetens ingenjörspro-
gram. Det senaste tillskottet på utbildningssidan är ett 
civilingenjörsprogram i bioresursteknik vilket startar 
hösten 2013. Fakulteten arbetar för en stark teknikveten-
skaplig forskning, vilken nu växer i snabb takt då strateg-
iska satsningar på nyrekrytering av forskare görs.

INgrId södErBErgh

högskoleingenjörsprogram:
Byggteknik
Elektronik och datorteknik
Elkraftteknik - nätbaserad
Energiteknik
Maskinteknik

kandidatprogram:
Biologi och geovetenskap
Datavetenskap
Fysik och tillämpad matematik
Life Science

Miljö- och hälsoskydd
Industridesign
Civilingenjörsprogram:
Bioteknik 
Bioresursteknik (nytt!)
Energiteknik
Industriell ekonomi
Interaktion och design
Teknisk datavetenskap
Teknisk fysik
Öppen ingång

Arkitektprogrammet
Apotekarprogrammet - nätbaserad
Receptarieprogrammet - nätbaserad

magisterprogram:
Miljö- och hälsoskydd

Alla treåriga program kan byggas på med ett 
tvåårigt masterprogram. Det finns 15 master-
program att välja bland. 
läs mer om våra utbildningar på www.teknat.
umu.se.



väger molnen  
någonting?

svar: Molnen består av små vatten-
droppar eller iskristaller. Varje droppe 
väger inte mer än någon tusendels 
miljondel av ett gram och de kan där-
för hålla sig svävande i luften. I varje 
moln finns många droppar och man 
kunde samla ihop alla droppar från ett 
moln som är tusen meter tjockt och 
stort som en fotbollsplan så skulle de 
tillsammans väga ungefär tio ton. Om 
allt vattnet öste ner på fotbollsplanen 
i form av regn skulle det ändå inte bli 
mer än cirka en millimeter nederbörd 
för varje uppmätt punkt på planen.
Källa: Frågvis

Lutad mot dragskåpet  
i styv kuling

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå

Posttidning 

Porto BEtAlt

Port PAyéB

Tänk dig aTT du en morgon måste luta 
pannan mot kaffemaskinen för att kunna 
hålla koppen stilla under tiden kaffet rinner 
ner. Tänk dig att du går bredbent och rag-
lande genom korridoren med kardanupp-
hängd axel för att inte spilla ut de dyrbara 
dropparna, slår axeln i dörrkarmen på väg 

in på kontoret och spiller ut hälften på golvet. Tänk dig hur 
du ställer dig på knä för att torka upp och inser att den knä-
stående tyngdpunkten var mycket bättre än den uppresta, så 
du lägger dig ned på golvet och låter kroppen slappna av helt 
medan du vinkar lojt till förbistapplande kollegor. Tänk dig 
hur du mödosamt klättrar upp i kontorsstolen och försöker 
fokusera på dataskärmen medan du i långsam takt rullar 
fram och tillbaka. Så är det att ha havet som arbetsplats.

Jag OCH mIna kOllegOr jobbar med vattenprovtagning 
och laboratorieanalyser ombord på det stolta fartyget KBV 
005. Vårt provtagningsområde är Bottenhavet och Botten-
viken och våra expeditioner sträcker sig över fyra dygn, tio 
gånger om året. Fyra långa dygn, med många precisionskrä-
vande moment. Vi tillsätter vätska i provrör med en öppning 
som är mindre än tio millimeter i diameter, oavsett våghöjd 
och därtill relaterad sjösjuka. Det är inte lätt när vågorna 
ute i mörkret närmar sig tre meter och man inte ens kan stå 
stilla. När man bara vill lägga sig ner på golvet och låta krop-
pen slappna av helt medan man vinkar lojt till förbistapplan-
de kollegor. Men det måste göras och vi gör det. Jag är stolt 
över oss för det.

haveT är inTe allTid så dramatiskt. Ibland ligger det 
sällsamt blått och stilla och bjuder på regnbågar över obrut-
na horisonter, månglitter och spektakulära solnedgångar. 
Då är det härligt. Då bleknar minnet av de mörka vinterstor-
marna med utspillda kaffekoppar och blåmärken på axeln. 
Men havet är nyckfullt och den resa som börjar med bleke 

kan sluta med storm. Så är det 
att ha havet som arbetsplats. 
Och om jag får välja så övar jag 
hellre pricksäkerhet på provrör 
med lätt böjda ben och pannan 
lutad mot dragskåpet i styv ku-
ling än jag sitter och stirrar på 
min dataskärm i stillhet. Vilken 
dag som helst, utan tvekan.

JohaNNa CroNa,  
marINBIolog, umF

på sista raden ... frågelådan

tävling etc


