
Designhögskolan  
nummer ett
I topp på Red dot-ranking

Ett ögonblick 
av fotosyntesen
Forskare fångade viktig process

Grön kemi och  
gröna råvaror
Ny utbildning satsar på  
hållbara resurser

 

Molnteknik
möt Erik Elmroth, ProfEssor

Magasin

TEMA
VÄXTCELLER  
FINNER SIN FORM

Tn
en Tidning från Teknisk – naTurveTenskapliga 
fakulteten • 2012 • nr 2



TN Magasin • nr 2 • 20122

ien inTe allTför avlägsen forntid, 1972 för att vara exakt, 
påbörjade jag mina fysikstudier vid Umeå universitet. Utrus-
tad med räknesticka kastade vi oss entusiastiskt över olika 
fysikproblem avundsjukt sneglande på den av oss som hade 
en HP-räknedosa. De räknehjälpmedel institutionen bistod 
med var Facits gröna räknesnurror som dock var elektriskt 
drivna. Naturligtvis var man tvungen att testa dessa genom 

att kontrollera om de klarade av en division med noll – men se det 
gjorde de inte. Även efter en ”hård-reset” så fortsatte den gröna 
Facit-maskinen att snurra våldsamt och studsade omkring på bor-
det. En tydlig manifestation av oändlighetsbegreppet! Då det nu är 
preskriberat kan jag berätta att ingen av institutionens räknesnurror 
klarade testen.

i dag sMåler man vid 
tanken på dessa räknehjälp-
medel, men en ytterligare 
skillnad föreligger förutom 
prestanda mellan då och nu.  
I dag produceras våra moder-
na hjälpmedel inte av svensk 
industri. Vi är inte längre 
konkurrenskraftiga.

Kvalificerade och kreativa 
medarbetare har därför i 
en allt ökande grad blivit en 
central del av Sveriges konkur-
renskraft. Detta ställer stora 
krav på oss som universitet 
då vi utgör den sista länken i 
utbildningskedjan.

vid sidan av att möta dagens krav på välutbildade studenter 
ska vi inte enbart genom forskning och innovation bryta nya vägar, 
utan även utbilda för framtidens arbetsmarknad. Med start hös-
ten 2013 startar vi därför vår nya utbildning i Bioresursteknik. Ett 
civilingenjörsprogram med inriktning mot framtiden som anknyter 
till utvecklingen mot ett hållbart samhälle baserat på framställning 
av kemikalier, bränslen och material från förnybara resurser från 
växtriket. En inriktning mot gröna råvaror och grön kemi som har en 
stark forskningsförankring vid vår fakultet.

Vi gör denna satsning trots att vi för närvarande upplever mins-
kande utbildningsramar. Detta innebär att om inte förutsättningarna 
ändras så måste vi, precis som inför planerandet av det stundande 

julbordet, göra avvägningar 
över vad som ska finnas samt 
mängden på vårt ”utbildnings-
bord”.

Med önskningar om en 
riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År!

staFFaN aNdeRssoN 
pRodekaN

ansvarig utgivare Anders Lundin 
adress Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå
redaktion Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderbergh, teknisk-naturvetenskapli-
ga fakulteten, Umeå universitet 
Omslagsfoto Andreas Nilsson
vad vill du läsa om? Hör av dig till anna-lena.lindskog@adm.umu.se, 090-786 58 
78 eller ingrid.soderbergh@adm.umu.se, 090-786 60 24
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designhögskolan vid umeå universitet har av red dot institute valts ut som 
bästa designutbildning i området europa och nord- och sydamerika. den 
prestigefyllda rankingen lyfter fram institutioner i frontlinjen och bygger på 
antalet vunna designpriser de senaste fem åren.

6

designhögskolan i topp  
i prestigefylld ranking

Bästa designutbildning i västvärlden. designinstitutet Red dot rankar designhögskolan vid Umeå 
universitet i topp.

förra åreT var första gången vi kom 
med på Red dots lista och då var vi tvåa. Vi 
var väldigt glada då, men det är ingenting 
mot hur glada vi är i dag när vi rankas som 
den allra bästa utbildningen, säger professor 
Anna Valtonen, rektor vid Designhögskolan 
i Umeå.

– Vi är också ödmjuka inför det faktum 
att vi lyckats gå om några av världens mest 
prestigefyllda designskolor, bland andra Art 
Center College of Design i Pasadena, Los 
Angeles, som kom på tredje plats, och The 
Royal College of Art i London, som kom på 
femte plats, säger Anna Valtonen.

red dOT Är en av de äldsta och mest pre-
stigefyllda designprisorganisationerna i värl-
den. Den delar varje år ut en utmärkelser för 
innovativ design på flera olika områden, Red 
dot design awards. 

Under 2009–2012 har studenter vid 
Designhögskolan vunnit Red dot awards i 
kategorin Design concept tio gånger.

– Rankinglistan bygger 
på resultat de senaste fem 
åren, men med vikten 
på de allra senaste årens 
prestationer. På det sättet 
är det ett bra pris, det är 
aktuellt och premierar 
verkligen något man åstad-
kommit på riktigt, säger 
Anna Valtonen.

designHögskOlan 
Har belönats med en rad 
priser och utmärkelser de senaste åren. Till 
exempel har tidskriften Business Week flera 
gånger rankat Designhögskolan i Umeå som 
en av världens bästa designutbildningar. 
Designinstitutionen Idea har placerat utbild-
ningen på tredje plats i världen och tyska 
iF har rankat Designhögskolan som fyra i 
världen.

aNNa-LeNa LINdskoG

Twitteranalys gav pris 
för bästa exjobb
lilla pOlHeMspriseT Mattias 
Lidman, institutionen för dataveten-
skap, Umeå universitet, har fått Lilla 
Polhemspriset på 25 000 kronor för 
sitt examensarbete där han visar på ett 
samband mellan Twitter och sväng-
ningar på börsen. Han har bland annat 
analyserat hur informationsflödet ur 
sociala medier, i första hand Twitter, 
kan användas för att förutse marknad-
strender och förutsäga hur priset på 
aktier kommer att stiga eller sjunka.
Resultatet är slående och visar att 
när en aktie omnämns med positiva 
värdeord är det ett tecken på att aktien 
är på väg att stiga. På samma sätt för-
utsäger negativa omdömen att aktien 
håller på att sjunka.

MIkaeL haNssoN 

Bakterier leder väg till 
grönare gruvindustri
avHandling Naturligt förekom-
mande köldtoleranta syra-älskande 
bakterier kan användas för att rena 
gruvindustriellt processvatten ifrån 
förorenande svavelföreningar. 
Det möjliggör ett mer miljövänligt 
tillvägagångssätt än den nuvarande 
kemiska reningen, visar Maria Liljeqvist, 
Umeå universitet, i sin avhandling. Det 
förväntas bli vanligare i framtiden och 
då krävs nya metoder för att dessa 
processer ska kunna utnyttjas även i 
kalla klimat, såsom i Sverige. 
Maria Liljeqvist har undersökt den 
mikrobiella diversiteten i den kon-
stant kylda Kristinebergsgruvan och 
funnit stor potential av syra-älskande 
bakterier.
Bakterierna har hon därefter använt sig 
av för att utveckla ett system av biolo-
gisk nedbrytning av svavelföroreningar 
ifrån gruvindustriellt processvatten. 
– Fördelen med att använda köldtole-
ranta bakterier för sådana processer 
är att ingen uppvärmning krävs under 
vinterhalvåret, vilket sparar både energi 
och pengar, säger Maria Liljeqvist.

INGRId södeRBeRGh

anna Valtonen, 
rektor, design-
högskolan.

en matta av sammanlänkade acidofila 
bakterier, en så kallad biofilm. Bilden 
är tagen i kristinebergsgruvan.
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Camille Moussette undersöker hur interaktionsdesigner kan anamma läran om 
beröring för att utveckla gränssnitt och upplevelser som sträcker sig bortom 
traditionell visuell och formbaserad estetik. Hans doktorsavhandling som 
lades fram 30 oktober är den första vid Designhögskolan på umeå universitet 
och utgör därför en milstolpe för institutionen och dess forskning. 

att designa för beröring    
utmaning i designprocessen

hur saker känns utgör en allt större del av hur användare interagerar med och upplever en produkt 
och är därför viktigt i designprocessen, visar Camille Moussettes avhandling.

HapTik Är lÄran om effekterna av be-
röring och gränssnitt är ett objekts ”ansikte 
utåt”. Att designa specifikt för känslan av 
beröring innebär nya utmaningar och möj-
ligheter för design: att utveckla ett objekt 
som känns rätt är ganska annorlunda mot 
att designa en produkt eller apparat som ser 
bra ut. Till exempel, hur skulle ett säkerhets-
system kunna varna en bilförare genom 
beröringssinnet?

Camille Moussette har i sin avhandling 
arbetat fram ett koncept som han kallar 
Simple Haptics. Han visar med konkreta 
exempel, rekommendationer och riktlinjer 
hur interaktionsdesigner kan ta till sig och 
utnyttja effekter av beröring när de designar 
beröringsbaserade produkter.

HisTOriskT seTT har aspekter kring berö-
ringssinnet utvecklats mycket kring tekniska 
och vetenskapliga frågeställningar. Camille 
Moussette mål har varit att utveckla haptik 

i ett designperspektiv 
utgående från människors 
behov, vilket leder till att 
ett nytt forskningsområde 
öppnar sig: haptisk inter-
aktionsdesign.

Hans avHandling be-
lyser att haptiska attribut, 
hur saker känns genom 
beröring, utgör en allt större del av de sätt 
med vilken en användare interagerar med 
och upplever dagens produkter. Camille 
Moussette menar att denna kunskap är vik-
tig att designer tar i beaktande och införlivar 
i designprocessen.
– Mitt hopp är att inspirera forskare inom 
design, studenter och utövare av designer-
yrket över hela världen att upptäcka och 
värdesätta haptik som en kärnkomponent i 
alla nya designprojekt, säger han.

INGRId södeRBeRGh

katja  
hogenboom.

Hallå där!
katja Hogenboom 
från Holland har 
varit forskarstude-
rande i ett år och är 
en av de två första 
doktoranderna vid 
arkitekthögskolan.

Hur är det att bo i Sverige? ?
Jag bor i ett gult trähus på landet. Jag 
har valt landsbygden eftersom allt inte 
händer i stan! Här finns stillhet, natur, 
gott om plats och ett helt annat klimat 
än i Amsterdam, där jag förut bodde.

Vad forskar du om?  
Jag studerar strategier kring förfräm-
ligande inom arkitektur. Det är ett sätt 
att ifrågasätta arkitektur. En av mina 
fallstudier är det kinesiska TV-huset, 
CCTV i Beijing. Det är ett spektakulärt 
230 meters bygge där två torn växer 
ihop i skyn. Arkitekten har tagit en risk 
med att rita en förfrämligande struktur 
utan räta vinklar. Sett från vissa vinklar 
ser huset aggressivt ut, från andra 
nästan ömtåligt som om det håller på 
att tippa över. Byggnaden förändras 
när åskådaren rör sig.

Har du några favoriter inom svensk 
arkitektur?
Stadsbiblioteket i Stockholm av Gun-
nar Asplund, Blomkiosken i Östra 
kyrkogården av Sigurd Lewerentz i 
Malmö och Uppståndelsekapellet på 
Skogskyrkogården. Skogskyrkogården 
är en fantastisk plats!

INGRId södeRBeRGh

fysiker blev heders-
professor i kina
uTMÄrkelse Bertil Sundqvist, pro-
fessor i fysik i Umeå, har blivit utsedd 
till hedersprofessor vid Jilin University 
i Kina. Han fick av vicerektor Gang 
Chen motta diplom och rockslagspin 
vid en högtidlig ceremoni i staden 
Changchun.
– Det var litet överraskande att få 
beskedet, men jag är förstås både stolt 
och glad över utmärkelsen, säger han.



TN Magasin • nr 2 • 2012 5

Tillsammans med en stor internationell forskargrupp tar Johannes Messinger 
vid umeå universitet ännu ett steg mot att förstå fotosyntesen och utveckla 
konstgjord fotosyntes. Med en kombination av röntgenlaser och spektroskopi 
har gruppen lyckats se elektronstrukturen hos mangankomplex, en kemisk 
förening relaterad till fotosyntesens spjälkning av vatten.

ögonblicksbild av fotosyntes

två stora forskningsprojekt vid Umeå universitet 
ägnar sig åt utvecklingen av konstgjord fotosyntes 
genom att härma växternas mycket framgångsrika 
sätt att ta tillvara solenergi. Båda projekten (”solar 
fuels” och ”artificial leaf”) leds av Johannes Messi-
nger, professor på kemiska institutionen vid Umeå 
universitet. 
Illustration: Greg stewart, National accelerator 
Laboratory vid stanford University

för eXperiMenTen har forskarna använt 
Linac Coherent Light Source (LCLS), en fri-
elektronröntgenlaserutrustning vid Stanford 
University i USA. Laserns våglängd är unge-
fär samma som bredden på en atom och var-
je ljuspuls varar 50 femtosekunder (10–15). 
Det är ett extremt litet tidsintervall: det går 
fler femtosekunder på en sekund än det går 
sekunder i en människas liv. Så extrem kort 
våglängd och så korta ljuspulser utgör ideala 
förhållanden att avbilda kemiska reaktioner 
på atomnivå i rumstemperatur.

fOrskargruppen Har tidigare lyckats 
att göra strukturanalyser med LCLS av isole-
rade fotosynteskomplex från växters fotosys-
tem II i rumstemperatur. Nu har gruppen 
kombinerat metoden med spektroskopi och 
är först ut med att kunna se elektronstruktu-
ren hos mangankomplex som liknar det som 
finns i fotosystem II. 

Mangan är en övergångsmetall som 
tillsammans med kalcium och syre bildar en 
vattenspjälkande katalysator i fotosystem II.

eTT MYCkeT enkelt 
exempel på en spek-
trometer är en prisma 
som separerar solljuset 
i regnbågens alla färger. 
Den spektroskopiska 
tekniken som använts i 
denna studie fungerar 
på ett liknande sätt 
men med en samling av 16 specialiserade 
kristaller som bryter röntgenstrålarna som 
skickas ut från provet när det har exciterats 
av röntgenblixten.
Till forskarnas glädje förblev manganför-
eningarna intakta tillräckligt länge för att 
den detaljerade informationen om elek-
tronstrukturen kunde observeras innan de 
förstördes av laserstrålen.

– Att både ha strukturinformation och 
spektroskopisk information gör att vi bättre 
kan förstå molekylers struktur, men även 
kemiska förrändringar på katalysatorernas 
aktiva yta som gör att enzymen kan sätta 
igång komplicerade kemiska reaktioner i 

rumstemperatur, säger Johannes Messinger, 
professor på kemiska institutionen vid Umeå 
universitet.

Den kemiska reaktionen som forskargrup-
pen vill förstå är spjälkningen av vatten i 
fotosystem II eftersom det är en nyckelfak-
tor för att få artificiell fotosyntes att fungera 
– det vill säga framställa vätgas av solljus och 
vatten. 

Att kunna ta tillvara solen som energikälla 
och lagra den skulle hjälpa till att lösa män-
niskans allt mer akuta energiproblem.
De nya forskningsresultaten publiceras nu i 
den mycket ansedda tidskriften Proceedings 
of the National Academy of Sciences, PNAS.

INGRId södeRBeRGh

”Att både ha struk-
turinformation och  
spektroskopisk  
information gör att  
vi bättre kan förstå 
molekylers struktur. 

fotosyntesen driver alla 
biologiska processer
fOTOsYnTesen är den process hos 
gröna växter då kolhydrater bildas av 
koldioxid och vatten med solljuset som 
energikälla. Under processen frigörs syre. 
Fotosyntesen sker med hjälp av sol-
ljuset och möjliggörs av bladens gröna 
färgämne, klorofyll. Andningen och 
vattenavdunstningen regleras genom ett 
stort antal klyvöppningar i den vävnad 
som täcker bladens yta
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TeXT Ingrid Söderbergh 
fOTO Andreas Nilssonför aTT OrganisMer ska kunna växa 

och utvecklas är det av yttersta vikt att 
deras minsta byggstenar – cellerna – får 
rätt form. Till exempel är detta viktigt 
för att trädens celler ska kunna bilda ved 
och för att cellerna på rötternas ytskikt 
ska kunna bilda det hår som används för 

att ta upp vatten och mineraler från jorden. 
– Denna process handlar om cellsträckning och po-

laritet och är det forskningsområde som jag sedan tolv 
år fördjupat mig i, säger Markus Grebe, professor vid 
institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet 
och ledare för projektet.

Hans tidigare forskning har visat att växthormonet 
auxin reglerar cellernas form. Exakt hur det här går till 
på molekylär nivå kommer nu att undersökas med hjälp 
av ett unikt tvärvetenskapligt angreppssätt. 

sOM MOdellsYsTeM används roten hos växten back-
trav (Arabidopsis thaliana). Forskargruppen använder 
olika genetiska, kemiska, cell- och molekylärbiologiska 
metoder för att identifiera gener och molekyler som 
påverkar auxinkoncentrationer och därmed cellens 
formbildning. 

I frågeställningen ingår vad som 
styr cytoskelettets omstrukturering, 
transport av proteiner och cellväggs-
bildning. 

Forskarna kan experimentellt testa 
identifierade molekyler och mäta ef-
fekter på cellsträckning och cellpolari-
tet i realtid.

– Ett av våra mål är att utveckla en 
elektronisk jonpump för att kunna 
tillsätta auxin eller kemiska inhibito-
rer lokalt i rötter på unga plantor. På 
mikrometerskala kan vi då följa hur de 
levande cellerna förändrar utseende.
Experimentella data förs in i en storskalig beräknings-
modell. Målet är att tredimensionellt kunna illustrera 
hur cellen finner sin form steg för steg. 

– Med mer grundläggande kunskap skulle det vara 
möjligt att få fram växter som kan producera bättre ved 
och biomassa, vilket kommer att förbättra användningen 
av växtprodukter som råvara och energikälla.

Markus greBe vÄXTe upp i Berleburg, en liten stad 
i västra Tyskland. Han studerade biologi vid universitet i 

Växthormonet auxin reglerar cellernas form. Hur det går till i detalj ska 
nu undersökas i ett tvärvetenskapligt projekt med växtforskare från 
Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet samt fysiker i Lund 
och Linköping. Markus Grebe, framgångsrik professor vid Umeå Plant 
Science Centre, leder arbetet.

Vikten av rätt form 

forskning

Markus Grebe.
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Giessen, men här väcktes också hans intresse för mole-
kylär genetik kring växters celldelning. 

Under studietiden åkte han till University of Sussex i 
England som utbytesstudent för att förbättra sin engel-

”Med mer grundläggande kunskap skulle det vara möjligt att få fram 
växter som kan producera bättre ved och biomassa, vilket kommer att 
förbättra användningen av växtprodukter som råvara och energikälla.”

femårigt projekt med stöd 
från Wallenbergstiftelsen
MilJOnanslag Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse har tilldelat det femåriga projektet “ShapeSys-
tems – Systems Biology of Plant Cell Shape” 31,3 
miljoner.  
Projektledare är Markus Grebe vid Umeå universi-
tet. Medsökande forskare är Magnus Berggren vid 
Linköpings universitet, Rishikesh P. Bhalerao, Karin 
Ljung och Stéphanie Robert vid Sveriges lantbruksu-
niversitet i Umeå samt Henrik Jönsson vid Lunds 
universitet.

ska. Där blev han involverad i ett projekt som handlade 
om celldelning hos backtrav. 

Han gillade det arbetet så mycket att han stannade 
kvar och tog sin masterexamen i Sussex. Det blev star-
ten på hans forskarkarriär inom molekylär växtbiologi. 
En artikel om asymmetrisk celldelning hos backtrav 
av Gerd Jürgens, genetiker vid University of Tübingen 
fångade hans intresse och Markus Grebe anslöt sig så 
småningom till Gerd Jürgens forskargrupp och påbör-
jade sina doktorandstudier. 

Avhandlingen handlade om protein-protein-interak-
tioner när en cell formas, men under doktorandtiden 
blev Markus Grebe mycket intresserad av frågan om hur 
cellpolaritet fungerar genetiskt och hur det koordineras 
i cellen.

– Jag funderade på om jag skulle kunna använda röt-
ter från backtrav, där man ganska enkelt kan kombinera 
genetik och cellbiologi, för att försöka besvara denna 
fråga, säger Markus Grebe.
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vid universiTeTeT i Utrecht i Nederländerna fanns 
forskaren Ben Scheres som arbetade med rötter av 
backtrav och Markus Grebe tog kontakt med honom 
och gjorde sin postdoktorperiod vid hans laboratorium. 
Markus Grebe trivdes bra eftersom han fick fria händer 
att göra vad han ville. 

Sedan nio år tillbaka forskar Markus Grebe vid den 
internationella forskningsmiljön Umeå Plant Science 
Centre vid Umeå universitet.

– Det är ett av Europas bästa forskningscentra för 
experimentell växtbiologi. Det är därför jag sökte mig 
hit!, säger Markus Grebe som nyligen blivit befordrad 
till professor. 

 

Centrum i världsklass inom 
experimentell växtforskning
upsC Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett cen-
trum för experimentell växtforskning och bildades 
1999 i ett samarbete mellan institutionen för skoglig 
genetik och växtfysiologi vid SLU (Sveriges Lant-
bruksuniversitet) och institutionen för fysiologisk 
botanik vid Umeå Universitet. 
UPSC är ett “center of excellence” och en av 
Europas mest framstående forskningsmiljöer för 
växtforskning.  
UPSC är nu ett av norra Europas främsta miljöer för 
växtbiologisk forskning.
Vid UPSC arbetar cirka 170 personer av 37 olika 
nationaliteter.  
Vid centret finns ett 20-tal forskargrupper som 
utforskar alltifrån energiproduktion med hjälp av 
mikroorganismer till vedbildning och hur signalvägar 
mellan växtcellens ”energifabriker” i organeller och 
cellkärna fungerar.

För att organismer ska växa och utvecklas måste deras minsta byggstenar – cellerna – få rätt form. det är bland annat viktigt för att trädens 
celler ska kunna bilda ved och för att cellerna på rötternas ytskikt ska kunna bilda det hår som används för att ta upp vatten och mineraler 
från jorden. 
– denna process handlar om cellsträckning och polaritet och är det forskningsområde som jag sedan tolv år fördjupat mig i, säger professor 
Markus Grebe, Umeå universitet.
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dubbelsidiga utskrifter för att spara papper. Termosmuggar till kaffet. av-
stängda datorer på nätterna. Med en rad enkla åtgärder kan umeå universitet 
främja miljön, visar studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell eko-
nomi under kursen Teknik för hållbar utveckling.

ingenjörsstudenter har idéer 
för ett hållbart universitet

studenterna vid civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi har många förslag om hur Umeå 
universitet kan bidra till ökad hållbarhet.  Från vänster Margret Björgvinsdotter och Björn eliasson. 
Foto: anna-Lena Lindskog

i en drYg veCka har femtetermins-
studenterna gruppvis slipat på sina idéer 
om hur Umeå universitet bättre kan främja 
hållbar utveckling. När det är dags att 
redovisa får grupperna två minuter vardera 
att ”pitcha” sina idéer för Åsa Bäckström, 
miljösamordnare på Umeå universitet och 
Erik Fällman, institutionen för tillämpad 
fysik och elektronik.

En grupp vill minska mängden avfall i 
form av pappmuggar efter alla kaffepimp-
lande studenter. De föreslår att alla får en 
termosmugg med universitetets logga och 
rabatt på kaffet om de har med sig muggen.

– Bra idé, tycker Åsa Bäckström. Jag vet 
att de gör så på flera andra universitet och 
det skulle vara en bra välkomstgåva. Jag har 
sett att Myrorna har en liknande idé, ”köp 
kaffe och du får muggen på köpet”. Det är 
verkligen återbruk!

flera grupper föreslår temadagar med 

miljötema för att ändra attityder och att 
med sponsring från företag dela ut priser för 
bästa hållbarhetsidéer. Andra visar hur el 
kan sparas genom att stänga av datorer och 
dra ner på värmen nattetid. Det fiktiva före-
taget ”Gröna grossister” erbjuder konsult-
hjälp till caféer och restauranger på campus 
som inte har tid att tänka på hållbarhet när 
köper in råvaror. 

”SMAF AB” pekar på hur pappersåtgången 
kan minskas genom att ha dubbelsidig 
utskrift som standardinställning på alla 
skrivare på campus. Sex miljoner färre 
kopior har de räknat fram att det skulle bli. 
Ytterligare en grupp föreslår samma sak och 
har upptäckt ett tydligt problem att åtgärda.
– Universitetsbiblioteket tar lika mycket 
betalt för dubbelsidiga som för enkelsidiga 
kopior. Alltså finns inget incitament för 
studenter att skriva ut dubbelsidigt för att 
spara papper.

aNNa-LeNa LINdskoG

kolonnmaterial  
som räddar liv
avHandling Kemisten Nhat Thi 
Hong Bui har i sitt avhandlingsarbete 
vid Umeå universitet tagit fram nya 
fasta material att använda i kolonner i 
en speciell variant av kolonnkromato-
grafi, HILIC. 
2008 upptäcktes det att vissa kinesiska 
producenter tillsatte melamin i mjölk 
för att lura analysmetoder avsedda att 
mäta proteinhalt. Tusentals små barn 
förgiftades och minst tre dog. Händel-
sen fick hela världen att reagera över 
frågan om säkerhet kring livsmedel och 
skandalen ledde till efterfrågan på nya 
bättre analytiska metoder för att upp-
täcka farliga föroreningar i mat, särskilt 
i mjölkprodukter för barn.

Det amerikanska läkemedelsverket, 
FDA, rekommenderade då att analy-
serna utförs med hjälp av ZIC-HILIC, en 
separationsmetod som utvecklats av 
Umeåföretaget Merck Sequant.

HILIC är en variant av kolonnkroma-
tografi som används för att separera 
mycket polära (vattenlösliga) fören-
ingar som exempelvis just melamin. 
Det är material för utveckling av nya 
metoder i HILIC som Nhat Thi Hong 
Bui beskriver i sitt doktorandarbete.

– Jag har framställt flera nya fasta 
material som kan packas som stationär 
fas i kolonnerna. Detta utökar möjlig-
heterna att separera olika polära för-
eningar från läkemedel eller naturliga 
källor, säger Nhat Thi Hong Bui.

INGRId södeRBeRGh

Hur celler undviker 
identitetskris
MOlekYlÄrBiOlOgi  En frisk cell 
minns vilken celltyp den tillhör och an-
vänder de rätta generna i arvsmassan. 
Gener som inte ska användas finns kvar 
i cellen men paketeras ihop hårt. 

På så sätt blir de oåtkomliga och 
felaktig användning kan undvikas. Nu 
visar Umeåforskare i tidskriften PLOS 
Genetics nya rön kring det viktiga 
HP1-proteinet, vilket sätter en markör 
på dessa ”paket” så att cellen minns sin 
identitet när den delar sig. 

Med bananflugan som modell har 
de studerat Heterochromatin protein 
1, HP1, ett av de viktigaste proteinerna 
inblandade i processen kring cellens 
minne. 

HP1 finns i olika varianter i de flesta 
eukaryota organismer från jäst till 
människa. Proteinets funktion är att 
binda till gener i hårt packade delar av 
arvsmassan och ge dessa en märkning 
för att cellen ska minnas att denna gen 
ska hållas hårt packad.

– Vi beskriver hur HP1-proteinet re-
kryteras till olika gener och hur denna 
minnesmarkör fungerar och hur cellen 
minns den märkningen när den ska 
dela sig, säger Jan Larsson, professor 
vid institutionen för molekylärbiologi.

INGRId södeRBeRGh
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utbildning

Med tydlig blick mot framtiden utbildar det nya civilingenjörsprogram-
met i bioresursteknik i att förädla skogens gröna guld – till alltifrån nya 
material och förnybara bränslen till moderna kemikalier som inte byg-
ger på olja som råvara.

fokus på gröna råvaror 

från försTa dagen 
kommer studenterna att 
känna att de utbildas för 
skogsindustrins framtida 
behov, säger professor Ove 
Nilsson, ansvarig för den ena 
av programmet inriktningar, 

växt- och skogsbioteknik. Deras kunskaper 
behövs, företagen står i dag inför en stor för-
ändringsprocess. Det gäller att hitta nya an-
vändningsområden för den gröna råvaran; 
träd, energigräs och jordbruksgrödor. Det 
kan till exempel handla om att utveckla po-
tatis som passar till papperstillverkning eller 

att förädla träd, så att de växer snabbare och 
kan ge både virke, miljövänliga bränslen och 
kemikalier som inte tär på jordens ändliga 
oljeresurser.

– Vi formar en ny typ av kompetens som 
inte funnits tidigare, säger han. Det unika 
i utbildningen är kombinationen mellan 
biologi, grön kemi och ingenjörsvetenskap. 
Det finns ingen annan utbildning i dag som 
har den profilen.

– Våra ingenjörsstudenter kommer att 
kunna vara med och bygga framtiden – bort-
om oljeberoendet, säger kemisten Tomas 
Hedlund, programansvarig. Det handlar om 

så mycket mer än att utveckla nya bränslen. 
Man tänker kanske inte på det, men många 
kemikalier vi använder i dag baseras på olja 
och de måste framöver produceras med 
hjälp av andra, förnybara råvarukällor.

OrdeT ”resurs” skilJer den nya 
utbildningen från ett befintligt civilingen-
jörsprogram vid Umeå universitet, det i 
bioteknik. I praktiken handlar skillnaderna 
förstås om mer än ett ord! Medan biotekni-
ken traditionellt till stor del har ägnar sig åt 
”vit kemi och biologi” och förenar kunska-
per inom biologi, medicin och teknik, till 
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ingenjörer för fram-
tidens skogsindustri
förnYBara råvarOr och grön 
kemi är den röda tråden i civilingen-
jörsprogrammet i bioresursteknik. 
De tre första åren innehåller en 
blandning av kurser i teknik- och 
ingenjörsvetenskap, kemi, biologi 
och matematik.

År 4–5 väljer man inriktning; grön 
kemi eller växt- och skogsbioteknik. 
Vårterminen år 4 uppmuntras stu-
denterna att läsa utomlands.

Utbildningen är skräddarsydd efter 
framförallt skogsindustrins framtida 
behov av kompetens och anknyter 
till flera stora forskningssatsningar 
vid Umeå universitet och SLU, bland 
annat om molekylär växtförädling 
och konstgjord fotosyntes.

Läs mer på www.teknat.umu.
se/utbildning/program-kurser/
program/?code=TYCBM

exempel för att utveckla läkemedel, har 
bioresursteknik huvudfokus på den gröna 
aspekten av livets kemi.

Studenterna lär sig bland annat i detalj 
hur träd tillväxer och bildar ved och hur mo-
derna biologiska tekniker kan användas för 
att förädla träden vidare och skräddarsy den 
gröna råvaran för nya behov. De två sista 
åren profilerar man sig, antingen mot växt- 
och skogsbioteknik eller grön processkemi.

– Vi ser en stor potential i detta, säger 
Göran Bengtsson, vice vd och forskningspro-
gramchef vid Stora Enso. Det beror dels på 
behovet av förnyelsebara råvaror, dels på att 
marknaden för en del av våra traditionella 
produkter minskar i vår del av världen.

vissa kOMpOnenTer i exempelvis för-
packningar och hygienprodukter som i dag 
tillverkas av fossilbaserade material skulle 
lika gärna kunna baseras på skogsråvara, 
säger han. Till exempel skulle man kunna 
göra superabsorbenter i bindor och blöjor 
eller barriärmaterial i förpackningar  av 
förnybara råvaror.
Men för att kunna göra det behöver ni en 
ny slags kompetens?

– Ja, det sker ju forskning på de här 

områdena, men vi behöver också personal 
i industrin som har med sig det här tänket 
redan från början. Det finns väldigt bra 
utbildningar i Sverige i traditionell skogsin-
dustriteknik, men vi behöver också komplet-
terande  kunskap som den nya utbildningen 
i bioresursteknik ger.
Hur tror du arbetsmarknaden kommer att 
se ut för de studenter som går bioresurs-
teknikprogrammet?

– Ser man på hur den traditionella skogs-
industrin nu gradvis byter fokus, samtidigt 
som intresset för förnybara råvaror ökar 
även i andra branscher, tror jag att de kom-
mer att ha en ganska bred arbetsmarknad, 
säger Göran Bengtsson.  

Han hoppas liksom Tomas Hedlund och 
Ove Nilsson att utbildningen ska attrahera 
ungdomar som är intresserade av naturve-
tenskap, miljöfrågor och teknik – och som 
vill vara med och forma ett samhälle bortom 
oljeberoendet. Skogsindustrin har varit 
delaktig i utformningen av utbildningen och 
kommer att vara med hela vägen.

– Vi har ställt i utsikt att kunna delta i 
olika avsnitt där det passar och ska också 
försöka stötta när det gäller projekt- och 
examensarbeten, säger Göran Bengtsson.

det nya civilingen-
jörsprogrammet i bio-
resursteknik utbildar 
för skogsindustrins 
framtida behov.
Foto: www.foto-
akuten.se, Johan 
Gunséus/synk, 
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av informationsflöden. Utan en fungerande infrastruktur 
för internet skulle tjänster som Facebook, Instagram och 
Google snabbt rasa samman. Internetbankerna skulle 
inte fungera och det skulle vara svårt att boka semes-
terresan över nätet. På samma sätt är industrier och 
näringsliv mycket beroende av att de virtuella motorvä-
garna och infrastrukturen bakom sajterna alltid fungerar 
klanderfritt. Just detta är ett av problemen idag, att det 
som borde fungera inte alltid gör det. De digitala tjäns-
terna kan vara slöa eller otillgängliga och dessutom körs 
de alltför ofta på fler maskiner än vad som egentligen 
behövs, vilket betyder onödiga kostnader och hög ener-
giförbrukning. 

deTTa Är någOT som Vetenskapsrådet också noterat 
och under hösten 2012 har man därför anslagit 20 mil-
joner kronor som stöd till den forskning som Erik och 
hans kollegor vid Umeå universitet bedriver tillsammans 
med forskare från Lunds universitet. Det är ett inter-
disciplinärt projekt i vilket man planerar att använda 
avancerade reglertekniska metoder för att snabbt och 
effektivt hantera resurser i datacenter.

Erik Elmroth har sina rötter i Ångermanland där han 
växte upp vid havet i Nordingrå. Som student kom han 

Molnens mästare

TeXT Mikael Hansson fOTO Mattias Pettersson

strömmande musik, filmer online, internet-tv, sociala medier, e-handel, 
företagstjänster – mängden data i det digitaliserade samhället håller 
på att spränga de infrastrukturer som i dag hanterar internet. behovet 
är därför stort av helt nya verktyg och metoder som kan hantera de 
enorma datamängderna på ett effektivt och energisnålt sätt. 

porträttet

vid uMeå universiTeT leder 
professor Erik Elmroth en av Eu-
ropas främsta forskningsgrupper 
inom området cloud computing. På 
svenska kallas det molntjänster och 
det innebär att den växande mäng-
den av digital information lagras 

och hanteras i stora datorhallar istället för i våra egna 
datorer.  

 – Det är spännande att få vara med och utveckla 
mjukvaran för den elastiska IT-infrastruktur som ska 
hantera framtidens IT-tjänster, säger Erik Elmroth. 
Visionen är att tjänsteägaren bara specificerar vilken 
prestanda som krävs och att infrastrukturen därefter au-
tomatiskt anpassar mängd datorer utifrån variationerna 
i belastning.

Till vardags har Erik sitt kontor på institutionen för 
datavetenskap vid Umeå universitet. Härifrån leder han 
ett tjugotal mycket duktiga forskare i arbetet med att 
utforma ny programvara som ska göra framtidens da-
tacenter så effektiva som möjligt. Kraven är höga. Han-
teringen ska vara så effektiv, dynamisk och energisnål 
som möjligt. För att klara detta måste nya verktyg och 
program utvecklas som kan styra den enorma mängden 
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”För allt detta bygger vi nu verktyg som ska vara generella 
och kunna passa i många olika situationer. Exempelvis 

ska ett verktyg för elasticitet fungera överallt och när som 
helst, hur än infrastrukturen för molntjänsten ser ut.”

eric elmroth leder 
en av europas 
främsta forskar-
grupper inom 
cloud computing.

till Umeå universitet under 1980-talet där han tog en ma-
gisterexamen i datavetenskap följt av en doktorsexamen 
1995. Han har blivit institutionen trogen och är sedan ett 
par år professor.

Erik har genom åren även haft ett flertal nationella 
forskningsuppdrag. Han har suttit i Rådet för forskning-
ens infrastrukturer och varit ordförande för Berednings-
gruppen för e-vetenskap inom Vetenskapsrådet. Han har 
skrivit två forskningsstrategier för Nordiska ministerrå-
det och är dessutom idag vice ordförande i  styrelsen för 
SNIC – Swedish National Infrastructure for Compoting.

 
Men erik Är inte bara en efterfrågad forskare inom 
sitt vetenskapliga område. Han är också en uppskattad 
föreläsare när it-chefer, it-säkerhetschefer, politiker och 
andra beslutsfattare samlas till konferenser och semina-
rier för att få veta mer om molnteknik. 

Vid sådana tillfällen brukar Erik Elmroth lyfta fram 
olika egenskaper som karaktäriserar molntjänster. Vik-
tigt är att de är direkt åtkomliga och alltid tillgängliga, 24 
timmar om dygnet, sju dagar i veckan, året runt.

– Du ska kunna börja använda tjänsten utan att någon 
behöver hjälpa dig att komma igång, förklarar Erik 
Elmroth.

Det är också viktigt att resurserna och datorkraften 
kan delas av många på samma gång. Det gör det möjligt 
att skapa elasticitet, som Erik kallar det, för att belast-
ningstoppar ska kunna hanteras.

– Omedelbart efter 9/11-attentaten i USA hade CNN:s 
webbsajt en fördubblad belastning var sjunde minut. 

Och under upproret i Egypten fick tv-kanalen Aljazeera 
en belastningsökning på sina webbtv-sändningar med 2 
500 procent under en vecka, berättar Erik Elmroth.

Vid sådana tillfällen är det av stor vikt att kunna 
tilldela extra resurser till sajten och helst ska det gå 
automatiskt.

–  Kapaciteten ska vara tillgänglig när du behöver den, 
inte när du inser att du behöver den, för då är det oftast 
redan för sent, förklarar Erik Elmroth. 

”iT på kran” är också en egenskap som Erik betonar. 
På samma sätt som ett hushåll enbart betalar för det vat-
ten eller den el som förbrukas så ska den som använder 
molntjänster enbart betala för sin faktiska konsumtion 
av dataresurserna och inte skriva långa kontrakt på en 
viss förbrukning.

– För allt detta bygger vi nu verktyg som ska vara 
generella och kunna passa i många olika situationer. 
Exempelvis ska ett verktyg för elasticitet fungera överallt 
och när som helst, hur än infrastrukturen för molntjäns-
ten ser ut, berättar Erik Elmroth.

Med Vetenskapsrådets stora anslag och en forsknings-
grupp som vuxit kraftigt under senaste åren ser han nu 
fram mot ännu bättre möjligheter att angripa några av 
de svåraste utmaningarna. 

Uppgiften är tydlig och väl definierad. Infrastruktu-
ren bakom internet måste byggas upp med metoder 
och verktyg som ger tillförlitlig, kostnadseffektiv och 
miljövänlig kapacitet. Utmaningen att klara detta lockar 
forskaren Erik Elmroth.
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Martin Mörtsell från storuman har som projektarbete på gymnasiet att ingå    
i en forskargrupp på icelab. Med hjälp av numeriska metoder undersöker han 
om födovävar har likheter med metaboliska nätverk över ämnesomsättning    
i kroppen. forskarna ludvig lizana och åke Brännström hoppas att Martin 
ska få smak för forskning.

Martin provar på att forska på Icelab

Martin Mörtsell (mitten) ägnar sitt 
projektarbete på gymnasiet åt att 
forska på IceLab vid Umeå univer-
sitet. tillsammans med hand-
ledarna Ludvig Lizana och Åke 
Brännström lär han sig program-
mera och göra datormodelleringar 
av ekologiska nätverk.

en dröM vOre att ha ett slags ”IceLab 
academy” för unga talanger, resonerar Lud-
vig Lizana. Ungefär som större fotbollslag 
som Barcelona och Arsenal, de har ju sina 
egna ”akademier” där de tar in väldigt unga 
spelare och lär upp dem.

IceLab är en kreativ och tvärvetenskap-
lig miljö vid Umeå universitet där forskare 
från tre institutioner; fysik, matematik samt 
ekologi, miljö- och geovetenskap, arbetar 
tillsammans. Alla har det gemensamt att de 
håller på med matematisk modellering.

– Även om vi arbetar med olika problem 
använder vi liknande metoder och förhopp-
ningen är att det i gränslandet mellan våra 
områden ska uppstå nya intressanta projekt, 
berättar Ludvig Lizana.

Det tvärvetenskapliga arbetssättet gjorde 
Martin Mörtsell, tredjeårselev på Luspen-
gymnasiets naturvetenskapliga program, ny-
fiken på IceLab. På hans skola kan eleverna 
som projektarbete välja att arbeta med ett 
”riktigt” forskningsprojekt på universitetet. 

Martin ska undersöka i fall egenskaper 

man ofta hittar de ekologiska ”nätverk” som 
exempelvis födoväven i en sjö eller damm 
utgör finns i andra biologiska nätverk. 
Processen när föda bryts ned till energi som 
människokroppens celler kan använda kan 
också beskrivas som ett slags nätverk.

Varför är det intressant att jämföra vad 
som händer i ett hav eller en sjö med vad 
som händer inuti celler i kroppen?

– En anledning är att de nätverk vi kan 
se i båda fallen är ett resultat av evolutio-
nen under lång tid. Då kan man undra om 
evolutionära processer alltid ger upphov 
till samma slags mönster och försöka förstå 
varför i så fall, säger Åke Brännström.

Det låter ganska invecklat, hur sätter man 
en gymnasieelev i arbete med det?

– Vi gav honom en bok! säger Åke och 
skrattar.

fasT fOrskarna har förstås inte bara 
satt litteratur i händerna på sin adept. De 
har haft regelbundna träffar med Martin, så 
att han lärt sig grunderna i programmering 

och kan använda systemet Matlab för att 
analysera de grunddata handledarna förser 
honom med.

Projektarbetet ska resultera i en skriftlig 
rapport. Till våren hålls också en pro-
jektmässa på Luspengymnasiet, där alla 
sistaårselever presenterar sina projekt. När 
Åke och Ludvig berättar att Martin också 
kommer att få berätta om sina resultat 
vid ett seminarium på IceLab, ser han lite 
förskräckt ut.

– De är snälla, försäkrar Ludvig. Vi räddar 
dig om det behövs!

deT Är försTa gången han och kollegan 
Åke handleder en gymnasieelev i ett projekt. 
Det känns meningsfullt, tycker de, och ser 
det också som ett viktigt sätt att rekrytera 
nya studenter till Umeå universitet – och i 
förlängningen till IceLab.

Tror du att du kommer att börja plugga 
här efter gymnasiet?

– Jag tror det, fast jag har inte bestämt 
vad det blir i så fall. Jag kommer åtminstone 
att hitta lite på campus om jag börjar nästa 
höst. Och så har jag fått läsa åtminstone 
några vetenskapliga artiklar på engelska och 
så. Det är alltid bra, säger Martin Mörtsell.

aNNa-LeNa LINdskoG
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En ny medicin måste bita på det man vill bota. Under en av sina första 
labbar får Lifescience-studenterna inblick i hur morgondagens medi-
ciner blir till. Vilken av de två molekyler de fått har bakteriedödande 
effekt? Och vad är det för slags molekyl?

lifescience-studenter gör      detektivarbete i labbet

igår separerade vi två olika äm-
nen och ett av dem ska fungera som 
antibiotika, berättar Isabelle Davour. 
Det ska bli spännande att se hur det 
blir.  Nyfikenhet på hur saker och ting 
fungerar i det lilla, på molekyl- och 
atomnivå, och att i framtiden kanske 

börja forska gjorde att hon valde Lifesci-
enceprogrammet.

– Jag har alltid gillat kemi och biologi i 
skolan. Just det här programmet i Umeå 
valde jag mest för att det går på engelska och 
för att jag eventuellt vill prova på att jobba 
utomlands sedan.

I rummet intill rynkar Emil Johansson och 
labbkompisen Mikael Långström pannorna 

över sina anteckningsböcker. De håller på att 
räkna ut hur mycket av olika ämnen de ska 
blanda för att få rätt koncentration på sin 
förhoppningsvis bakteriedödande lösning.

– I går var första labben, så det är mycket 
som är knepigt, tycker Emil. Det ska nog 
inte vara så svårt egentligen, men det var 
länge sedan vi hade kemi.

snarT Är de på rätt spår och försvinner 
iväg till vågrummet, men Mikael kommer 
strax tillbaka.

– Just det, handskar måste jag ha också!
Lifescienceprogrammet är ett av få utbild-

ningsprogram på nybörjarnivå vid Umeå 
universitet som ges på engelska. I labbet 

pratar de flesta studenter engelska med 
varandra och läraren Lina Mörén har sina 
genomgångar på engelska. 

– Jag valde Umeå för att det var det enda 
högkvalitativa universitet som hade ett 
bachelorprogram i kemi på engelska, säger 
Li Linfeng från Peking.

Han planerar att läsa hela sin utbild-
ning i Umeå, kanske också ett masterpro-
gram, och trivs redan.

– Umeå är väldigt lugnt och fridfullt, inte 
så mycket bilar. Jag gillar att man kan cykla 
överallt, säger Li Linfeng.

Andreas Carlström har siktet inställt på 
att forska.
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lifescience-studenter gör      detektivarbete i labbet
– Jag har tidigare läst in en magisterexa-

men i idrottsmedicin och under tiden jag 
gjort det har mitt intresse för forskning blivit 
allt större. Jag vill gärna forska inom idrotts-
fysiologi och för att kunna göra det behöver 
jag mer kunskap inom kemi och molekylär-
biologi, säger han. Nu läser jag enstaka kur-
ser på inom life science, åtminstone ett år.

keMiÄMneT Har under en rad år haft 
svårt att locka studenter. Varför, tror du?

– Jag tror många blir avskräckta och tror 
att kemi är mycket svårare än det är. I skolan 
får man inte riktigt någon verklighetsanknyt-
ning till ämnet, man förstår inte vad man 
ska ha det till. Det var nog samma för mig, 
men under mina universitetsstudier har jag 
förstått att kemi finns i allting! Det är det 
som gör det så roligt och fascinerande.

Ett par dagar senare har studenterna 
kommit några steg längre med sina expe-
riment. Isabelle Davour och labbkompisen 
Irma Dittrich håller på att syntetisera, göra 
mer av, den molekyl som visade sig slå ut 
e-kolibakterierna i det första försöket.

– Sedan ska vi testa om det vi fått fram i 
dag funkar lika bra mot bakterierna. Annars 
blir det liksom inget patent för oss, skämtar 
Isabelle.

aTT försöka framställa ett bakteriedö-
dande ämne har varit intressant, tycker 
hon. Samtidigt har labbjobbet inte varit helt 
enkelt.

– Man måste vara väldigt noggrann och 
tänka i förväg på nästa steg i labben. Annars 
är det risk att man gör något fel och måste 
börja om från början. Jag tror det går bättre 
nästa gång, man lär av sina misstag också, 
säger Isabelle Davour.

Anna-Lena Wehn, utbytesstudent från 
Frankfurt, Tyskland, koncentrerar sig på 
att göra sista steget i mångfaldigandet av sin 
bakteriedödande molekyl.

Hon har besökt Sverige tidigare och ville 
gärna återvända som student. Det blev möj-
ligt tack vare att Umeå universitet är ett av 
hennes universitets partneruniversitet.

– Jag har läst två år i Tyskland, mest bio-
teknik. Jag gillar verkligen att vara i Umeå, 

här får man mer tid att fokusera på olika 
teman och vi jobbar mer i grupp än hemma. 
Förra veckan till exempel höll vi på med 
immunsystemet och gjorde en presentation 
för de andra på slutet. Det är bra träning 
att jobba så, i Tyskland har vi mest föreläs-
ningar och labbar.

aNNa-LeNa LINdskoG

Längst till vänster: Li Linfeng och tahei 
suzuki funderar på nästa steg i labora-
tionen om framtida läkemedel. 
Mitten: det är spännande att börja 
labba på allvar, tycker Isabelle davour. 
hon valde Lifescienceprogrammet i 
Umeå för att det är engelskspråkigt, 
vilket ger bättre möjligheter till ut-
landsjobb efter utbildningen.
till vänster: tyska anna-Lena Wehn 
gillar hur undervisningen är upplagd 
vid svenska universitet. hon tycker 
att mer tid ges åt att fördjupa sig i ett 
tema än i tyskland.

fakTa lifescience
Det treåriga kandidatprogrammet i ’’Life 
Science’’ täcker ett brett område inom 
kemi och molekylär-
biologi. Kursinnehåll 
och föreläsare har 
direkt anknytning 
till aktuell forskning 
inom till exempel 
mikrobiologi, biolo-
gisk kemi, infektions-
medicin, miljökemi och växtmolekylärbio-
logi. All undervisning sker på engelska. 
Efter kandidatexamen kan man fortsätta 
sina studier på ett tvåårigt masterprogram. 
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325 dOkTOranderna vid den 
teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetens elva institutioner är 
325 till antalet. 
Av de övriga anställda är 94 
professorer, 145 universitetslek-
torer, 77 adjunkter, 41 forskaras-
sistenter, 11 biträdande lektorer, 
52 postdoktorer, 105 administra-
törer och 151 tekniker.

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-

utbildningar i allt från 
farmaci till energiteknik
vi erBJuder 26 utbildningar på grund-
nivå. Om du saknar behörighet i något 
naturvetenskapligt ämne kan du läsa in 
detta på vårt basår.
högskoleprogram:
Naturguide 
Medieproducent
Nät- och kommunikationsteknik
Processoperatör
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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 - nyhet!
Energiteknik
Industriell ekonomi
Interaktion och design
Teknisk datavetenskap
Teknisk fysik
Öppen ingång

Arkitektprogrammet
Apotekarprogrammet - nätbaserat
Receptarieprogrammet - nätbaserat 

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

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 25? 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 utbildning 
på andra orter och nätbaserad utbildning. Både recep-
tarieprogrammet, vilket fått mycket gott omdöme av 
Högskoleverket ,och det nystartade apotekareprogram-
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



Hur introduceras tjejer 
till teknik och datorer? 

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå

Posttidning 

Porto BEtAlt

Port PAyéB

Jag HÄvdar OfTa att jag vill jobba för att 
få fler kvinnor till IT-branschen. Som projekt-
ledare för en konferens som vill bidra till just 
detta är det en åsikt jag skrivit i otaliga mejl 
och uttryckt i var och varannan mening det 
senaste halvåret. Men när jag för några dagar 
sedan fick den till synes självklara och enkla 

frågan om varför jag vill detta var jag tvungen att fundera ett 
bra tag innan jag hade något rakt svar.

Jag insåg att utan konkreta förslag på hur man uppnår det-
ta är min åsikt bara tomma ord. Jag insåg att det jag jobbar 
för egentligen inte är det exakta antalet kvinnor som knackar 
kod, utan allt som leder dit. Jag tror att denna bransch skulle 
passa perfekt för många tjejer, men att de helt enkelt inte vet 
om det. Så var det för mig innan jag landade i min utbild-
ning. För många tjejer är det inte ett självklart område att 
utforska. Hur introduceras unga tjejer till teknik och datorer?

Blir tjejer uppmuntrade till att utvecklas inom problemlös-
ning och programmering på samma sätt som killar? Finns 
det en stämning på IT-företagen där tjejer känner sig lika 
välkomna och hemma som sina manliga kollegor? Finns det 
tillräckligt många kvinnliga förebilder i området?

Med en MilJö där tjejer som visar intresse för teknik och 
problemlösning får samma förutsättningar och uppmuntran 
som killar med dessa intressen kan jag nästan garantera att 
antalet kvinnor i IT-branschen ökar. Då ökar även möjlighe-
ten till fler kvinnor i makt- och beslutspositioner. Och med 
fler kvinnor som satsar på en karriär inom IT kommer det 
finnas fler kvinnliga förebilder.

Nästa gång jag får denna fråga vet jag vad mitt svar är. Jag 
vill jobba för att alla tjejer som visar intresse för teknik och 
problemlösning ska känna sig välkomna till IT-branschen. 
Jag vill att de ska uppmuntras till att utvecklas och jag vill att 
det ska finnas många starka förebilder att inspireras av. Och 

resultatet av detta kommer 
med all sannolikhet vara just 
det jag hela tiden hävdat att jag 
vill arbeta för - fler kvinnor i 
IT-branschen.

eVeLINa FaGeRtUN

Evelina Fagertun går fjärde året  
på civilingenjörsprogrammet i 
Interaktion & Design. Hon är
projektledare för konferensen 
DataTjej 2013.

på sista raden ...

täVling etc

varför är björken  
randig?
Umeå är björkarnas stad, men varför är 
björkstammar egentligen strimmiga i vitt 
och svart?

svar: Växter måste ta upp koldioxid 
från luften och göra sig av med syre 
som bildas vid fotosyntesen. Det här 
utbytet av gaser sker genom speciella 
”andningshål”, inte bara på bladen utan 
också på grenar och stammar. På unga 
fina grenar är ”andningshålen” svåra att 
se, men på äldre tjockare grenar och 
stammar blir barken med sådana hål ofta 
skrovlig och mörk. Så är det på björken, 
där gasutbytet sker i de mörka strim-
morna.

frågelådan


