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ibland kan Man Tycka att det inte händer så mycket. Då 
kan det vara bra att titta i backspegeln. Ta teknisk utbildning 
och forskning som exempel: När jag började arbeta vid fakul-
teten på 80-talet hade ännu inte det första civilingenjörspro-
grammet startat – det kom i gång hösten 1988 med inriktning 
teknisk fysik - och fakulteten var huvudsakligen präglad av 
naturvetenskap, både inom utbildning och forskning. 

Sedan gick utvecklingen fort: Under 90-talet genomfördes två 
teknikvetenskapliga utredningar, den första resulterade i tre nya 
civilingenjörsprogram, den andra i ytterligare två. Under samma 
period byggdes flera treåriga högskoleingenjörsprogram upp. De nya 
programmen hade en stark koppling till det regionala näringslivet 
inom flera områden. 

därefTer har utveckling-
en fortsatt med en 60-miljo-
nerssatsning på teknisk forsk-
ning och nu till hösten startar 
ytterligare ett civilingenjörs-
program: i bioresursteknik. 
Under tiden som allt det här 
har hänt har också en mycket 
framgångsrik designhögskola 
utvecklats inom fakulteten 
och 2010 blev vi berikade 
med en arkitekthögskola. 
Vi har också startat både en 
receptarieutbildning och en 
apotekarutbildning, den förra 
belönades av Högskoleverkets 
med högsta betyg! 

forskningen vid fakulteten har hela tiden varit mycket fram-
gångsrik, vilket visat sig genom stora externa bidrag, de starka forsk-
ningsmiljöer universitetsstyrelsen utnämnt, karriärbidragstagare, 
doktorander inom företagsforskarskolan, regeringens strategiska 
forskningsområden och flera artiklar i de högt rankade tidskrifterna 
Nature och Science, nu senast om spridning av läkemedel i vatten. 
Snacka om utveckling! Och nu går vi vidare! Ett mycket intensivt 
arbete pågår med att dra upp riktlinjerna för de kommande åren. 
Var har vi våra svagheter och styrkor; vilka är framgångsfaktorerna, 
de viktiga samhällstrenderna och var vill vi vara om några år? Redan 
till sommaren ska vi ha kommit fram till färdriktningen inom ett 
antal områden för de kommande tre åren. Arbetet är intensivt och 

ibland litet frustrerande men 
jag är övertygad om att lång-
siktiga strategier har en stor 
betydelse – det visar de två 
teknikvetenskapliga utred-
ningarna – och om någon i 
framtiden skriver en liknande 
krönika som den här, kommer 
han eller hon att kunna peka 
på ännu fler framgångar!

anderS LUndIn 
KanSLIchef

ansvarig utgivare Anders Lundin. 
adress Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå.
redaktion Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderbergh, teknisk-naturvetenskap-
liga fakulteten, Umeå universitet.
omslagsfoto Malin Grönborg.
vad vill du läsa om? Hör av dig till Anna-Lena Lindskog, anna-lena.lindskog@adm.
umu.se, 090-786 58 78, eller Ingrid Söderbergh, ingrid.soderbergh@adm.umu.se,  
090-786 60 24.
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Växtforskaren edouard Pesquet blir Umeå universitets för-
sta Gunnar Öqvist fellow och får tre miljoner kronor till sin 
forskning om växters ”rörmokeri”.
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Intresset för naturvetenskap och teknik var mycket stort när 3 000 gymna-
sieelever från sundsvall och norrut den 7 februari besökte umeå universitets 
informationsdag.  
– i dag har jag fått veta mer om vad programmen innebär, säger frida erlöv 
som funderar på en utbildning inom miljöområdet.

6

nyfikna gymnasieelever fick 
veta mer om utbildningar

Motstånd mot damm-
rivning värdekonflikt
forskning Motståndet bland 
ortsbefolkningen mot rivning av 
dammanläggningar baserar sig inte 
på bristande kunskap, ett argument 
som ibland förs fram av forskare inom 
området. 
Det handlar i stället om skillnader i hur 
man värderar vattendragsmiljön och 
dess funktioner. Den slutsatsen drar 
forskare vid Umeå universitet i en ny 
studie. Resultaten publiceras i tidsskrif-
ten Ecology and Society.  
– Ortsbefolkningens motstånd är inte 
baserat på kunskapsbrist, där mer 
information skulle ha lett till ett bättre 
beslut ur ett ekologiskt perspektiv. Det 
är helt enkelt så att de sätter ett högt 
värde på andra saker i miljön än vad 
vetenskapsmän och miljöaktivister gör, 
säger Dolly Jørgensen, miljöhistoriker 
vid institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap.
 
sjukhusfysikerexamen 
håller hög kvalitet
granskning Umeå universitets 
utbildning som leder till sjukhusfy-
sikerexamen håller hög kvalitet. Det 
konstaterar Högskoleverket i en ny 
utvärdering. 
Högskoleverket har utvärderat fyra 
utbildningar i landet som leder till 
en examen i sjukhusfysik. Dessa har 
granskats av en bedömargrupp med 
ämnesexperter, studenter och arbets-
livsföreträdare.

designstudenter  
vann tre ixda-priser
fyra sTudenTer vid Designhög-
skolan har kammat hem inte mindre 
än tre kategorier i IxDAs prestigefyllda 
tävling Interaction Awards i Toronto. 
Deras koncept kallas 100 BPM och 
ger med hjälp av ljud och ljussignaler 
vägledning till den som ska ge hjärt- 
och lungräddning så att personen kan 
anpassa tryck och takt för att rädda liv. 
Studenterna Shivanjali Tomar, Doris 
Feurstein, Natalie Vanns och Maxime 
Dubreucq har med detta koncept vun-
nit i kategorierna Best Student, Best 
Concept och Winner of Empowering.

Magnus Wolf-Watz från kemiska institutionen visade experiment med flytande kväve för att locka 
studenter till Lifescience-programmet.                                                          FoTo: ANNA-LENA LiNdSKog

kÖn ringlar uppfÖr trappan och det 
förväntansfulla sorlet bland ungdomarna 
i aula Nordica tilltar. Aulan fylls till sista 
plats. Informationsdagen drar i gång med 
inledande pass om vad ett universitet är och 
hur det egentligen är att plugga. Därefter går 
eleverna i lämmeltåg vidare till Lindellhal-
len och samhällsvetarhuset för olika prova 
på-aktiviteter och valfria informationspass i 
klassrum om universitetets utbildningar.

Att välja utbildning är inte lätt. I korrido-
ren ovanför Universitetsbiblioteket trängdes 
många elever för att vid bokbord få ställa 
frågor till programansvariga, studenter och 
studievägledare för de naturvetenskapliga 
och tekniska programmen. 

MeTTe harder, programansvarig för 
arkitektprogrammet, tycker att det är roligt 
att så många elever är nyfikna på yrket och 
kommer fram och ställer frågor. 

– Jag får mycket blandade frågor. Allt från 
behörighet, utbildningens innehåll och 
arbetsmarknad till hur man jobbar med sina 
idéer i modeller och skisser. Jag har med 
mig en bok där jag kan visa några exempel 
på det. 

Studievägledaren för kandidatprogram-
met i fysik och tillämpad matematik, Lars-
Daniel Öhman kör en mer offensiv stil.

– Intresset är ganska litet, så jag väntar 

inte på frågor utan berättar för de som 
stannar till! Jag förklarar för eleverna vad 
man kan bli när man studerar ett kandidat-
program i matematik och varför man ska 
välja detta och inte ett ingenjörsprogram. Vi 
har en speciell målgrupp. Det är elever som 
är särskilt intresserade av matematik eller 
fysik.

i lindellhallen pågick hela dagen olika 
prova på-aktiviteter, allt från armbrytning 
med elitidrottare vid idrottshögskolan och 
göra egna tandproteser med tandläkarstu-
denter till att testa sitt luktsinne tillsammans 
med kostvetare. 

På plats är också fysikern Patrik Norqvist 
som står och rör ihop glassmet. Han gör 
mjukglass genom att blanda ner flytande 
kväve i smeten.

– De första 50 portionerna som jag serve-
rade med sex olika sorters strössel har haft 
strykande åtgång! säger han belåtet.

På bordet finns ett tiotal andra roliga och 
häpnadsväckande fysikexperiment som 
intresserade elever får testa. 

– Jag vill underhålla ungdomarna, men 
även väcka nyfikenheten att vilja lära sig 
förstå varför det fungerade som det gjorde. 
Det är ju fysik. Naturligtvis vill jag också få 
fler folk att börja läsa fysik, säger han.

InGrId SÖderberGh
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De klimatförändringar som målas upp av klimatologer fram till år 2080 kom-
mer att gynna de flesta däggdjur som i dag lever i norra europas arktiska och 
boreala landområden. den slutsatsen drar ekologer vid umeå universitet i en 
artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften plos one.

klimatförändringar gynnar 
de flesta nordliga däggdjur

framtida klimatförändringar i norra europas arktiska och boreala områden beräknas vara till fördel 
för de flesta däggdjur, visar en studie vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
                                                                                                                                                            FoTo: FoToAKUTEN

forskarna Anouschka Hof, Roland 
Jansson och Christer Nilsson vid institutio-
nen för ekologi, miljö och geovetenskap 
vid Umeå universitet har undersökt hur 
framtida klimatförändringar kan komma att 
påverka däggdjuren i norra Europas arktiska 
och boreala landområden, det vill säga de 
arktiska haven och öarna undantagna. Dessa 
landområden förutsägs få väsentligt ändrade 
klimat och deras natur anses också vara 
särskilt känslig för förändringar.

genoM aTT modellera artutbredningar 
konstaterar forskarna att de förutsagda kli-
matförändringarna fram till år 2080 kommer 
att gynna de flesta däggdjur som i dag lever 
i dessa områden, förutom några specialister 
på kalla klimat såsom fjällräv och fjällämmel.

– Detta gäller dock enbart under förutsätt-
ning att arterna kan nå de områden som får 
det klimat djuren är anpassade till. Vi anser 
det högst osannolikt att alla däggdjur ska 

klara detta beroende bland 
annat på människans 
ökande fragmentering av 
livsmiljöer. Sådana arter 
kommer i stället att minska 
sina utbredningar, säger 
Christer Nilsson, professor 
i landskapsekologi.

Forskarna visar också 
att även om klimatföränd-
ringarna i sig inte hotar 
merparten av de arktiska 
och boreala däggdjuren 

så kan förändringar i artsammansättningar 
komma att göra det, exempelvis genom 
att rovdjur och potentiella bytesdjur som 
tidigare inte levt tillsammans kan hamna i 
samma områden.

Studien har genomförts med stöd från 
Nordiska ministerrådet.

InGrId SÖderberGh

hans Wolf-
Watz.

Hallå där!
professor hans 
Wolf-Watz får umeå 
universitets för-
tjänstmedalj för sina 
betydelsefulla insat-
ser för universitetet. 
hans framgångsrika 
forskning och stora 
internationella nät-
verk har haft mycket 
stor betydelse för 
molekylär- och mik-
robiologins utveck-
ling. Medaljen delas 
ut på universitetets 
årshögtid i oktober.

Hur känns det att få Umeå universi-
tets förtjänstmedalj?

Det känns väldigt bra! Jag gillar att 
få en medalj som jag kan hänga på 
min frack.

Vad betyder denna utmärkelse för 
dig? 

Jag har fått ett antal priser genom 
åren, men att få uppskattning för det 
arbete man gjort på hemmaplan av 
sin arbetsgivare känns mer speciellt. 
Det visar att man har gjort något som 
uppskattas i närmiljön.

Du brukar ha många järn i elden. Vad 
brinner du för just nu?

Under hela min karriär har jag käm-
pat för att forskningen ska få sin plats i 
verksamheten. Min ledstjärna har varit 
att unga forskare ska få möjlighet att 
utvecklas och det arbetet vill jag fort-
sätta. Men läget känns jobbigt just nu. 
Karriärmöjligheterna för yngre forskare 
har blivit begränsade av regelverk och 
brist på resurser. Det behövs föränd-
ringar både inom universitetet och på 
nationell nivå.

InGrId SÖderberGh

nilsson får 15 miljoner
Wallenberg scholar Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse har 
utnämnt 16 framstående forskare till 
Wallenberg Scholars, vilket innebär att 
de får 15 miljoner kronor vardera för fri 
forskning under fem år. En av dessa är 
professor Ove Nilsson, professor vid 
SLU:s institution för skoglig genetik 
och växtfysiologi, och föreståndare 
för Umeå Plant Science Centre, som 
drivs gemensamt av SLU och Umeå 
universitet. 

anouschka hof.
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smart, jordnära och lågmäld. så beskriver petter gustafsson, professor vid 
umeå plant science centre, sin gode vän professor brian k. kobilka, årets 
nobelpristagare i kemi. den tolfte december besökte han umeå universitet 
tillsammans med sin fru.

intresse nyckeln till framgång
Jordnära, lågmäld och hängiven sitt stora intresse. Många års hårt arbete ledde brian K. Kobilka till 
nobelpriset i kemi. I december besökte han Umeå universitet.
                                                                                                                                             FoTo: ANNA-LENA LiNdSKog

brian k. kobilka föreläste inför en 
närmast fullsatt Aula Nordica om sina upp-
täckter. Steg för steg beskrev han hur han 
upptäckt och lärt sig allt mer om molekyler 
i cellernas membran som tar emot signaler 
från omgivningen.

Efter 20 års hårt arbete lyckades han och 
hans forskarkollegor slutligen visa hur hela 
strukturen hos receptorkomplexet ser ut i 
aktiv fas. En sensationell avbildning och ett 
forskningsresultat som publicerades i Nature 
i fjol.

Det var växtforskaren Petter Gustafssons 
förtjänst att universitetet lyckades bjuda in 
en nobelpristagare. Han var på en forsk-
ningsvistelse vid Stanford University i USA, 
där Brian K. Kobilka arbetar, i början av 
nittiotalet.

– Av en händelse hade vi våra söner i 
samma fotbollslag och vi blev snabbt goda 
vänner, säger han.

Efter det har familjerna träffats regelbun-

det och det här var tredje gången Kobilka 
besökte Umeå.

Brian K. Kobilka växte upp i en familj utan 
akademiska traditioner, pappan var bagare 
och mamman dekorerade bakverken. Hans 
pappa tyckte att bagare var ett hårt sjuda-
garsjobb och önskade gärna att sonen valde 
en annan karriär.

Och det gjorde han. Efter att ha utbildat 
sig till läkare, började han i mitten av åttiota-
let att forska och rekryterades av professor 
Robert J. Lefkowitz, som han delar Nobel-
priset med, till Duke University. Sedan gick 
karriären vidare på Stanford University.

Man MåsTe vara väldigt, väldigt intres-
serad av det man sysslar med för att någon 
gång kunna bli nobelpristagare menar Brian 
K. Kobilka.

– Mitt mål på lång sikt har varit att 
verkligen ta reda på hur cellens receptorer 
fungerar. Det var en utmaning och jag visste 

inte från början hur svårt det skulle bli. Jag 
har tagit några strategiska beslut som blev 
rätt, men jag har också haft tur!

– När jag fick mitt senaste resultat pu-
blicerat i Nature förstod jag att det kanske 
skulle kunna leda till ett nobelpris. Men att 
jag skulle få det redan ett år efteråt var en 
fullständig överraskning för mig!

Som etablerad forskare tillbringar han 
fortfarande mycket tid i laboratoriet, han 
går runt varje dag och diskuterar expe-
riment med kollegor och studenter. Han 
forsätter sina egna försök, samlar data och 
skördar kristaller. Han har inte så många 
möten och så lite undervisning som möjligt.
Vad kan din upptäckt ha för inverkan på 
modern medicin?

– Kunskapen kan leda till mer selektiva 
läkemedel som går direkt på sitt mål vilket 
leder till mindre bieffekter. Jag tror också 
att det rent praktiskt kan leda till att mer 
screening kan göras i datorn i stället för  
i laboratoriet, säger Brian K. Kobilka.

– Det blir också lättare att förklara hur 
medicinerna fungerar i kroppen för patien-
terna, inflikar Tong Sun Kobilka som är både 
är forskare och praktiserande läkare.

InGrId SÖderberGh

professor Petter Gustafsson vid Umeå Plant 
Science centre lärde känna brian K. Kobilka 
under en gästforskarvistelse i USa i början av 
90-talet. Sedan dess har familjerna träffats 
regelbundet och flera gånger i Sverige.

efter föreläsningen ville många, både studenter 
och forskare, få en pratstund med nobelprista-
garen.
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TexT Ingrid Söderbergh 
foTo Malin Grönborg nyligen uTsågs växTforska-

ren Edouard Pesquet vid Umeå 
Plant Science Centre, Umeå univer-
sitet, till Gunnar Öquist Fellow av 
Kempestiftelserna. 

Utmärkelsen innebär tre miljoner 
till förfogande för forskning och ett 

personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt 
välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir dessutom 
hans mentor. 

– Det känns fantastiskt roligt! Det är ett bevis på att 
den forskning jag så länge hållit på med går framåt. Inte 
minst är jag glad över att få Gunnar Öquist som personlig 
mentor. Det betyder mycket att få ha en så erfaren fors-
kare att bolla mina idéer med, säger Edouard Pesquet, 
forskarassistent vid institutionen för fysiologisk botanik.

hans forskning handlar om att i detalj förstå 
hur det går till när celler formerar de rör som transpor-
terar vatten och mineraler i växten.

När en plantas skott skjuter upp ur jorden måste 
vatten och mineraler transporteras från roten till de 
spirande bladen. Det sker via en specialiserad vävnad i 
växten som kallas xylem. 

Den består av celler som i mikroskop liknar en luft-
strupe, men transporterar sav i stället för luft. Cellerna 
fäster mot varandra kant i kant och bildar ledningar 
genom hela växten. 

Dessa ”rörmokarceller” fyller sin 
funktion tack vare att de kan stärka sin 
struktur genom att förtjocka sina väg-
gar och urholkas genom programme-
rad celldöd. Xylemet är det vi i dagligt 
tal kallar ved.

Edouard Pesquet arbetar med att 
försöka förstå hur växternas rörsystem 
bildas. 

Med stamceller från poppel och 
backtrav har han utvecklat cellkulturer 
som kan fås att bilda ”rörmokarcel-
ler” som i kombination med flera biologiska tekniker 
används för att kartlägga i vilken ordning olika händelser 
inträffar när rörsystemet bildas. 

i filMsekvenser har Edouard Pesquet kunnat 
dokumentera hur cellen först blir längre, för att sedan 
formera tjocka cellväggar och slutligen begå självmord 
och tömmas på innehåll. 

Därefter sker lignifiering (förvedning). Att lignifiering 
sker efter cellens död är en upptäckt som Edouard Pes-
quet och hans forskargrupp gjort. Lignin bidrar till att ge 
trä dess mekaniska styrka. 

– Att dokumentera med film är ett bra sätt att visa dy-
namiken kring hur processen går till, en teknik som jag 
lärde mig redan som postdoktor vid Umeå Plant Science 
Centre. Förloppet tar ungefär två dygn. Ur ett estetiskt 

Edouard Pesquets forskning handlar om att i detalj förstå hur det går 
till när specialiserade celler formerar rör som transporterar vatten och 
mineraler inuti växter. Dessa ”rörmokarceller” fäster vid varandra kant 
i kant och ser i mikroskop nästan ut som en luftstrupe.

med fullt fokus på 
växters ”rörmokeri”

forskning

edouard Pes-
quet får Gunnar 
Öqvist som 
mentor.
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perspektiv är xylemcellen också vacker, som en modern 
skulptur!, säger Edouard Pesquet.

Ju mer grundläggande kunskap vi får om hur en växt 
på molekylär nivå byggs upp och bildar ved, desto mer 
kunskap har vi om hur man ska bryta isär beståndsde-
larna, menar han.

någoT soM är aktuellt exempelvis på ett bioraf-
finaderi, en anläggning där man producerar produkter 
från en biobaserad råvara, genom att med olika tekniker 
separera beståndsdelarna från biomassa för att tillverka 
kemikalier och bränsle. 

Edouard Pesquet hoppas i framtiden på ett vidgat 
samarbete med forskare inom industrin. Hans forskarba-
na har hittills kantats av framgång, och forskning inom 
fältet fortsätter nu med nya medel och en personlig 
mentor. 

Härnäst är han intresserad av att fokusera på hur det 
går till när ligninet i xylemet bildas. ○

”Att dokumentera med film är ett bra sätt att visa dynamiken kring hur 
processen går till. Ur ett estetiskt perspektiv är xylemcellen också vacker, 
som en modern skulptur!”

prisbelönt växtforskare
edouard pesQueT föddes 1975 i Evreux, Frankrike. 2007 gifte 
han sig med Delphine Ménard i Umeå Stadskyrka.  
Efter doktorandstudier vid Toulouse universitet Paul Sabatier, 
tillbringade han en tid vid Tokyo universitet och disputerade i växt-
cellbiologi 2005.  
Han inledde sin forskarkarriär som postdoktor vid Umeå Plant Sci-
ence Centre, Umeå universitet, finansierad av ett anslag till Hannele 
Tuominen från Kempestiftelserna 2005–2007.  
2007 mottog han Lapeyrouse Prize in Natural Science från “Acadé-
mie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres” i Toulouse för sin 
doktorsavhandling.  
2007–2009 arbetade han som forskare vid JIC (John Innes Centre) 
finansierad av Marie Curie EIF Individual Fellowship i England. 2009 
rekryterades han som gruppledare vid Umeå Plant Science Centre. 
Edouard Pesquet har erhållit medel från Kempestiftelserna 2009, 
Carl Tryggers Stiftelse 2009 och projektbidrag från Vetenskapsrådet 
2011.  
Han deltar som forskare i ett flertal centrumbildningar för forskning: 
Bioimprove, Bio4Energy samt Berzelii Center för Skogsbioteknik. 
Under senare delen av sin karriär har Edouard Pesquet ökat sitt 
kontaktnät med träindustrin, bland annat som inbjuden talare på 
konferenser.
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En förpackning måste inte vara en fyrkantig låda – och kan ha fler funk-
tioner än att bara skydda varan. Industridesignstudenter vid Design-
högskolan har klurat på nya lösningar för att emballera en skoter.

Uppdrag: nytt emballage

uppdrageT koMMer 
från företaget BRP i 
Umeå och fabriken i Fin-
land som tillverkar Lynx 
skotrar; hitta en bättre 
lösning åt oss! I dag 
lämnar skotrarna fabri-

ken i Rovaniemi i avlånga, metallförstärkta 
trälådor. Lådorna måste skruvas ihop på 
åtskilliga ställen och att packa upp skotern 
hos återförsäljaren kräver två personer. 
Dessutom kan emballaget inte återvinnas på 
ett smidigt sätt. 

För förstaårsstudenterna på kandidat-
programmet i industridesign är detta det 

första projekt de genomför i samarbete med 
ett företag. Det är spännande och roligt att 
få ett riktigt problem att bita i, tycker Maja 
Lindenau och Jenny Holmsten.

– Det blir verkligt på ett annat sätt, säger 
Maja.

– Företaget har också varit så positiva hela 
vägen, tycker Jenny.

de och deras kurskamrater har varit på 
studiebesök på fabriken i Rovaniemi och 
hos skoteråterförsäljare. De har researchat 
kring olika material, funderat över för- och 
nackdelar med de emballage Lynxmaski-
nerna levereras i dag och sedan var och 

en skissat på nya koncept. När TN Magasin 
träffar dem presenterar de sina lösningar för 
varandra och läraren Gunnar Anderung som 
en finslipning inför att slutredovisa projektet 
inför företaget. 

Jennys emballage bygger på en lättmonte-
rad träram. Den kan få fortsatt liv även efter 
att skotern nått kunden. Genom att köpa 
till ett kapell i tyg får skoterägaren ett smart 
skydd för sin skoter, visar hon.

Anders Sandström har skissat på två olika 
konstruktioner utformade som täckande 
kåpor. Emballagen är stapelbara och kan 
lyftas med gaffeltryck från både kort- och 
långsidan. 

Utbildning
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kreativ kraft vid älven
designhÖgskolan vid Umeå 
universitet ligger på Konstnärligt 
campus, beläget vid Umeälven i cen-
trala Umeå. Designhögskolan utbildar 
industridesigners, förutom ett treårigt 
kandidatprogram i industridesign 
finns tre tvååriga 
masterprogram; 
i avancerad 
produktdesign, 
interaktionsde-
sign och trans-
portdesign. 
Designhögskolan 
har rankats som 
en av världens 
bästa design-
utbildningar av 
bland andra amerikanska Business 
Week och IDEA, tyska iF och red dot. 
Studenter och lärare kommer från 
hela världen, just nu 27 olika länder, 
och gör Designhögskolan till en inter-
nationell och inspirerande mötesplats 
för kreativa människor.

Designen har han försökt göra så repre-
sentativ som möjligt för produkten inuti, 
så att den samtidigt hjälper till att stärka 
tillverkarens varumärke. Hur Anders tänkt 
under designprocessen kommer tydligt fram 
i hans power point-presentation, men det är 
lite väl mycket text kring skisserna, tycker 
Gunnar Anderung.

– Det kan ni tänka på allihop, fråga er 
vad ni vill med texten! Den kan lätt bli en 
distraktion, kunden försöker se vilken text 
på bilden ni pratar om och hör inte riktigt 
vad ni säger. Tänk på presentationen som 
en buljong, alla ingredienser ska finnas med 
fast i nedkokad form. 

innan fÖrMiddagen är över har alla 
visat sina emballagekoncept. Inget är riktigt 
det andra likt och materialen varierar; 
trä, metall, plast och tyg. Det är finurliga 
lösningar med allt från luftkuddar och vag-
gor där skotern vilar till träsidor som faller 
ihop likt korthus när förpackningen öppnas. 
Samtliga är återvinnings- eller återanvänd-
ningsbara.

– Jag är jättenöjd med att ni jobbat med 
egna, individuella tankar i det här, säger 
Gunnar Anderung. De på företaget i Rova-
niemi får ett angenämt problem när de ska 
välja bland era lösningar!

Studenterna går tillbaka till studion för att 
jobba vidare med sina presentationer. Alla 
har sin egen arbetsplats i studion och här 
tillbringar de mycket tid. De flesta skrivbord 
är belamrade med skisser, modeller och 
ritmaterial.

– Vi är här på kvällarna och nästan varje 
helg. Det är inte bara skolprojekt man hål-
ler på med, utan egna grejer också, säger 
Robert Knutsson. Det jag gör är ju en hobby 
samtidigt som jag studerar det och det är väl 
egentligen bara bra att det är så!

– Ja, det blir många kvällar här, säger 
Jenny Holmsten. Det blir lätt så, börjar jag 
med något vill jag slutföra det innan jag går 
hem.

– Och ofta går man hem och fortsätter 
jobba där, inflikar Maja Lindenau. Man kör 
på bara för att det är så roligt.

anna-Lena LIndSKoG

Längst till vänster: Simon Larsson diskuterar 
sin emballagelösning med läraren Gunnar 
anderung. Mitten: Jenny holmsten och Maja 
Lindenau tillbringar många timmar i skolans 
studie, liksom robert Knutsson. ovan: anders 
Sandström och Pontus Merkel övar sig på att 
presentera sina förpackningprojekt.
foto: anna-Lena Lindskog
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på vattnet i isen med älvvattnet och såg att det sker 
en naturlig reningsprocess när isen bildas. Det andra 
examensarbetet utförde hon i Alaska och studerade med 
hjälp av geomagnetism hur gammalt ett permafrost-
område var. Sophia lyckades inte hitta ett jobb inom 
miljöområdet i USA, och återvände lite besviken till 
Sverige och Östersund. Hon hoppade mellan olika jobb 
under några år, men hittade inget som riktigt passade 
för en tjej med examen i naturgeografi med inriktning 
mot miljövetenskap. 

Hon började känna dragning tillbaka till universitets-
världen och forskning.

– Jag tror att fröet såddes när jag läste kursen ”Analys 
av miljöförändring”. Det var en kurs på avancerad nivå 

I naturens arkiv

TexT Ingrid Söderbergh foTo Anna-Lena Lindskog

intervjun var en fredag. handledaren ringde på måndagen och med-
delade: du har fått doktorandtjänsten.
– Jag rusade från lagret ut i butiken och kramade om en helt okänd 
kund! så glad och överraskad blev jag, säger sophia hansson, som då 
arbetade i en butik i östersund. numera är hon doktorand i miljöveten-
skap.

porträttet

nu är sohpia hansson i slutet av 
sina doktorandstudier vid institutio-
nen för ekologi, miljö och geoveten-
skap och vägen hit har gått 
i kringelkrokar men med ”miljö” 
som en röd tråd. Sophia kommer 
från Östersund. Hon gick naturveten-

skaplig linje på gymnasiet och en kurs i miljövetenskap, 
där hon hade en duktig och inspirerande lärare, väckte 
hennes intresse för ämnesområdet.

Efter kurser i ekoteknik vid Mitthögskolan och på kan-
didatprogrammet i miljö och utveckling på Södertörns 
högskola, sökte Sophia sig vidare till kandidatprogram-
met i geoekologi vid Umeå universitet.

– Det var det enda universitet som gav hela basblocket 
i alla de tre ämnen som intresserar mig: geovetenskap, 
biologi och kemi, säger hon.

HöSten 2005 kom hon in på vetenskapsjournalistut-
bildningen i Umeå, läste en termin där, men hoppade 
av eftersom hon blivit antagen till ett utbytesprogram 
i Alaska där hon läste geovetenskap en termin. Sedan 
var det dags för examensarbete. Det ena gjorde hon 
åt ishotellet i Jukkasjärvi där hon jämförde kvaliteten 

sophia hansson
ålder: 32 år. 
kommer från: Östersund. 
Tar hand om: Katt och hund.
intressen:  Klättring, fallskärmshoppning, träning. 

Gör klassikern med ett gäng doktoran-
der. Vätternrundan återstår så det blir 
mycket spinning på IKSU just nu!
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”Som doktorand måste man vara villig att satsa på  
jobbet. Ju mer man satsar, desto mer får man tillbaka.”

I den forskargrupp 
Sophia hansson 
ingår i studerar 
forskarna atmos-
färiskt nedfall och 
miljöförändringar 
bakåt i tiden ge-
nom att analysera 
så kallade sedi-
mentproppar från 
sjöar och myrar.

inriktad på forskning där man fick åka ut och ta prover, 
analysera och skriva rapporter. Allt som man gör i en 
forskares vardag. 

den vardagen är nu Sophias sedan 2009. Forsk-
ningsgruppen hon ingår i forskar om vad som är 
naturliga och inte naturliga halter av bly och kvicksilver 
i vår natur. Forskarna studerar atmosfäriskt nedfall och 
miljöförändringar bakåt i tiden genom att analysera så 
kallade sedimentproppar från sjöar och myrar.  Sedi-
mentet består av biologiska lämningar, jordpartiklar från 
omgivningen samt luftburna föroreningar som bly och 
kvicksilver och ackumuleras år efter år likt årsringarna 
på ett träd. Lagerföljden som avsätts skapar ett naturligt 
arkiv över en sjöns eller en myrs historia.

Sophia har specialiserat sig på torvprofiler från myrar 
eftersom en viss typ av myrar har visat sig vara spe-
ciellt lämpliga och användbara vid studier av atmos-
färiskt nedfall och föroreningar. En myr får sin näring 
endast från regnvatten ovanifrån och växer i lager på 
lager uppåt. Successivt har hennes studier gått mot att 
granska och säkerställa de metoder som används för att 
tidsdatera lagren i sedimentproppar.

Nedbrytningen i en myr eller torvmark är en funda-
mental process som följer ett mönster som kan beskrivas 
genom så kallade nedbrytningsproxies. Sophia har fun-
nit att om man vill ha hela ”nedbrytningsstoryn” måste 
alla de tre vanligaste proxies användas i en kombination.

– Detta resultat är viktigt eftersom dateringen av his-
toriska nerfall av metallföroreningar baseras på att man 
har rätt fakta från början om nedbrytningshastigheten 
av torven. 

Sophias andra projekt handlar om att mäta vad som 
händer med atmosfäriskt nedfall av metaller och förore-
ningsprodukter. Teorin är att de partiklar som faller ner, 
landar på ytan av myren och inte rör sig vidare neråt.

– Mina experiment visar att detta inte stämmer utan 
det sker en viss nedförsel av metaller djupare ner i 
torven.  Särskilt i en öppen och porös myr eller torv kan 
ämnena tränga ner. Denna ”down wash process” av bly, 
kvicksilver och andra metaller medför att våra daterings-
modeller kanske inte stämmer!, säger Sophia.

Sophia har också kvar intresset för Alaska och driver 
ett delprojekt där hon undersöker vad som händer med 
kvicksilver i myrar då permafrost smälter. Hon kikar 
på geografiska skillnader mellan torvproppar i Alaska, 
Grönland och Sverige.

Sophia vill jättegärna fortsätta forska.  Hon skäms 
nästan över hur mycket hon tycker om sitt jobb. Hon 
trivs både på labb och i fält och hon har fått chansen att 
resa till andra länder genom forskarutbyten och kurser. 
Arbetet innebär dock många sena kvällar och helgar-
bete för att nå den kompetens och nivå som krävs på en 
internationell arena.

– Som doktorand måste man vara villig att satsa på 
jobbet. Ju mer man satsar, desto mer får man tillbaka.
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umeå universitet är värd för sveriges första arktiska forskningscentrum,     
arcum. därmed har alla åtta arktiska länder ett eget forskningscentrum.
– umeå universitets geografiska position och vår breda forskning och utbild-
ning gör oss väl lämpade för att ta ett nationellt ansvar för det arktiska områ-
det, säger lena gustafsson, rektor vid umeå universitet.

Nytt centrum för arktisk forskning

Umeå universitet i vinter-
skrud – nu också värd för ett 
arktiskt forskningscentrum, 
arcum.  
foto: Mattias Pettersson

arkTis är eTT område med extremt käns-
ligt klimat, där uppvärmningen sker dubbelt 
så snabbt som i den övriga världen. Området 
står inför stora förändringar, inte bara när 
det gäller klimatet, utan också i fråga om 
naturresurser, sociala frågor, urfolksfrågor, 
hälsa och kultur.

Det är bakgrunden till att Umeå universi-
tet inrättat ett arktiskt forskningscentrum, 
Arcum. Sverige är ordförande i Arktiska 
rådet 2011–2013. Invigningen av Arcum, 
som skedde i december 2012, kom därför 
lämpligt i tiden.

Arcum är en tvärvetenskaplig resurs för 
arktisk forskning inom samtliga fakulteter, 
samt Centrum för samisk forskning och 
Climate Impacts Research Centre, CIRC, i 
Abisko.

– Det krävs en samordning så att vi får 
en bättre överblick över forskningen, säger 
Peter Sköld, föreståndare för Arcum. För att 
nå viktig kunskap är det angeläget att samla 
forskare från olika vetenskapsområden, 
men också mellan olika lärosäten – såväl 

nationellt som internationellt. Det är det vi 
vill stimulera med Arcum.

frågor fÖr forskarna att belysa saknas 
inte. Klimatförändringar, miljöfrågor, olje- 
och mineralfyndigheter, säkerhetspolitik, 
ekologiska system och människors sociala 
villkor är olika aspekter som är viktiga att 
studera.

Forskningen inom Arcum handlar bland 

annat om effekter av miljö- och klimatför-
ändringar på nordliga ekosystem på land 
och i vatten. Andra områden är till exempel 
organisk, bioorganisk och medicinsk kemi i 
syfte att utnttja de minska molekylerna som 
forskningsverktyg för att studera och förstå 
komplexa biologiska system.  

– Styrkan med Arcum är att vi har en kri-
tisk massa av forskare från olika vetenskaps-
områden. Vi kommer också att arbeta aktivt 
för att attrahera unga forskare till Arcum 
och introducera nya discipliner, säger Peter 
Sköld.

Under 2013 sker en inventering av den 
arktiska forskningen vid Umeå universitet. 
Resultatet presenteras fortlöpande på Ar-
cums webbplats: www.arcum.umu.se.

anna-Lena LIndSKoG

4 miljoner i 8 länder
arkTis består av havs- och landområ-
dena runt den geografiska nordpolen. 
Omkring fyra miljoner människor bor 
i området som delas av åtta länder; 
Sverige, Finland, Norge, Danmark (med 
Grönland och Färöarna), Island, Kanada, 
Ryssland och USA (med Alaska).

Invigning av arcum. Peter Sköld föreläser. 
FoTo: MALiN gRöNboRg
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att få uppleva riktig polarvinter och lära sig mer om norrsken, is och snö, är 
attraktivt. I år deltar rekordmånga studenter, 71 personer, i kursen arktisk 
vetenskap vid institutet för rymdfysik i kiruna, irf.  
– ungefär hälften är utbytesstudenter och flera har sagt till mig att de valt 
umeå universitet just på grund av den här kursen, säger lektor carol norberg.

Norrsken och snö lockar till Kiruna

deltagarna i kursen arktisk vetenskap sam-
lade för en fyradagars träff i Kiruna. I år har 
kursen rekordmånga studenter, 71 personer. 
                                          FoTo: MARiA JohANSSoN

aurora borealis eller norrsken som 
det vardagligt kallas lockar och fascinerar 
människor. Det har institutionen för fysik, 
Umeå universitet, tagit fasta på och arrang-
erar tillsammans Institutet för rymdfysik 
sedan sju år tillbaka en kurs med norrsken, 
is och snö på schemat.

– Tanken är att ge kunskap om den veten-
skap som är relevant för den arktiska miljön, 
berättar Carol Norberg, universitetslektor 
och kursansvarig.

Kursen Arktisk vetenskap är en distans-
kurs och omfattar 4,5 poäng. Mesta tiden 
läser studenterna på egen hand, men under 
fyra dagar mitt i kursen kommer hela gänget 
till Kiruna för studiebesök, föreläsningar och 
praktiska övningar.

– Ett fokus på kursen är norrsken, vad 
som orsakar det och hur man mäter norr-
sken. En uppgift studenterna får är att gå ut 
på kvällen och observera norrsken. Sedan 
tittar de på data som registreras här på IRF 
och jämför med sina egna observationer, 
säger Carol Norberg. I år var det mycket bra, 
de såg riktigt bra norrsken två kvällar.

sTudenTerna fÖlJer också en iskris-
talls livstid och går ut och gräver i snön för 
att kunna jämföra egenskaperna hos olika 
snölager med hur temperaturen utvecklats 
sedan vinterns början. De gör även studie-
besök på universitetets forskningsstation i 
Abisko, för att få inblick i forskningen om 
klimatförändringar och tinande permafrost 
i marken, och passar samtidigt på att besöka 
turiststationen på orten. 

– Där berättar de om hur laviner uppkom-
mer och hur man jobbar med att förebygga 
laviner, säger Carol Norberg.

Hon har ansvarat för kursen Artisk veten-
skap sedan starten 2007 och tycker att den 
är årets höjdpunkt.

– Den här kursen är den absolut roligaste 
jag har!

Intresset från studenterna har successivt 
ökat. Första året deltog 29 personer, i år är 
hela 71 studenter registrerade på kursen, 
vilket är rekord.

– Jag vet inte om det är anledningen, men 
jag bestämde mig i år för att marknadsföra 
kursen via Facebook. Det kan ha bidragit till 
ökningen, säger Carol Norberg.

fÖrkunskapskraven är allmän hög-
skolebehörighet samt att ha läst motsva-
rande Fysik B. Men, i praktiken har de flesta 
studenter på kursen redan läst flera år på 
universitetet.

– Många läser faktiskt på masternivå, 
berättar Carol Norberg.
Vad tror du lockar så många studenter till 
kursen?

– Jag tror att det är miljön här i Kiruna, att 
få komma så långt norrut, ovanför polcir-
keln. De brukar bli väldigt imponerade, 
både av miljön här och av forskningen!

 anna-Lena LIndSKoG

FoTo: STEFAN LoboS
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Ångestdämpande läkemedel som via avloppsvattnet hamnar i vatten-
drag skapar orädda, asociala fiskar som äter glupskt. Dessa beteende-
förändringar kan allvarligt rubba den ekologiska balansen. 

läkemedelsrester gör  
fiskar modiga och glupska

deT visar eTT forskarlag 
vid Umeå universitet i en 
studie som publicerats i 
tidskriften Science.

– Förändrat ätbeteende 
hos en art kan förändra 
balansen i ekosystemet. 

Till exempel kan mängden djurplankton 
minska, vilket ökar algtillväxten och i 
förlängningen kan det orsaka algblomning 
som i sin tur påverkar både fisken och andra 
arter negativt, säger ekologen Micael Jons-
son, en av forskarna bakom studien.

När forskare från olika fält slår sig ihop 
kan det resultera i forskning med helt nya in-
fallsvinklar. Jonatan Klaminder, som forskar 
om miljögifter, råkade höra kemisten Jerker 
Fick, som arbetar med att spåra läkemedels-
rester i naturen, bli intervjuad i radio om sin 
forskning och blev nyfiken.

Eftersom de båda jobbar vid Kemiskt 
biologiskt centrum, KBC, stötte de ihop och 
började prata med varandra – och ekolo-
gerna Tomas Brodin och Micael Jonsson som 
forskar om fiskars beteende och akvatiska 
ekosystem drogs också in i samtalet.

Det väckte idén att tillsammans under-
söka om läkemedelsrester i vattendrag 
förändrar fiskars beteende och därmed 
hela ekosystemet. Läkemedel är ofta stabila 
kemiska substanser som är konstruerade för 
att verka snabbt och sedan lämna kroppen. 
De hamnar i avloppsvattnet och eftersom 
reningsverken inte förmår fånga upp dessa 
ämnen hittas de ofta i vattendrag nedströms 
avloppsreningsverk. 

forskning

TexT Anna-Lena Lindskog foTo Johan Gunséus

Kemisten Jerker fick och ekologerna Jonatan Klaminder, Tomas brodin och Micael Jonsson jobbar allihop i samma byggnad, Kemiskt biologiskt cen-
trum, Kbc, på Umeå universitet. att de hittade varandra möjliggjorde studien om läkemedelsrester och abborrars beteende vars resultat i februari slogs 
upp stort i den prestigefyllda tidskriften Science. forskarna fick resa till boston, USa, för att hålla presskonferens och nyheten kablades ut av medier 
över hela världen, allt ifrån bbc till Times Magazine och die Zeit rapporterade om studien.

reportaget fortsätter på nästa uppslag
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deT har länge funnits en oro att vat-
tenlevande organismer kan påverkas av 
denna ofrivilliga medicinering. Umeforskar-
nas studie är den första hittills som visar att 
låga halter av ett vanligt ångestdämpande 
läkemedel, Oxazepam, som finns i svenska 
vattendrag, faktiskt gör att fiskarna beter sig 
annorlunda.

Studien har gjorts i flera steg. Först mätte 
Jerker Fick upp halterna av Oxazepam i 
Fyrisån i Uppsala och i abborrar som fångats 
där. I labbet exponerade forskarna sedan 
andra abborrar i akvarier för samma nivåer 
av Oxazepam som i ån och jämförde deras 
beteende med abborrar som inte utsatts för 
läkemedlet.

Rejäla skillnader mellan grupperna 
konstaterades. Abborrar är normalt ganska 
försiktiga av sig, de håller sig helst nära stim-
met för att inte bli uppätna av andra fiskar. 
Men, de som simmat i Oxazepam var betyd-

ligt mer djärva av sig.
– De blev mer asociala, 

mer aktiva och mer tuffa, 
säger Micael Jonsson. Våg-
halsigheten gjorde också 
att de åt snabbare.

Spärrarna släppte av 
medicinen, såg forskarna. 
I stället för att ligga och 
trycka vid bottnen och 
bara göra korta utflykter 
för att hitta mat simmade 
abborrarna lugnt runt och 
käkade, vilket ökar deras energiintag. Fis-
karna vågade leta mat trots att de inte hade 
stimmets trygghet.

– Normalt är alla abborrar skygga, men 
det finns förstås variationer mellan indivi-
der, säger Tomas Brodin. De är mer eller 
mindre våghalsiga, men aldrig så våghalsiga 
som de blir när de får i sig Oxazepam.

deT fÖrändrade beteendet är inte 
entydigt positivt för fisken. I naturen där 
rovgiriga fiender kan lura i vassen riskerar 
övermodiga småfiskar att bli uppätna. Det 
kan påverka artens utbredning och överlev-
nad. Abborrarnas ändrade ätbeteende ger 
sannolikt också långtgående effekter på hela 
ekosystemet, menar forskargruppen.

– Men, hur ekosystemet förändras kan 
vi än så länge bara spekulera om, säger 
Jonatan Klaminder. Det krävs fler studier på 
området.

– Till exempel skulle vi vilja skapa små 
ekosystem i labbet med abborre, zooplank-
ton och alger, där man kan tillsätta läkeme-
del och se vad som händer, säger Micael 
Jonsson. Blir det som vi förväntar oss mer 
alger, syrebrist och till sist kollaps av syste-
met eller händer något helt annat?

Abborrar reagerar på Oxazepam för att 
de deras hjärnor har samma slags mottagare 

förändrat ätbeteende hos en art kan påverka hela ekosystemet, men hur kan forskarna än så länge bara spekulera om, säger Jonatan Klaminder, här 
omgiven av kollegorna Micael Jonsson, Tomas brodin och Jerker fick.

Tomas brodin.

Nya rön av Umeå-forskare fick stort         genomslag i Science

forskning
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– att forska fram nya läkemedel mot ångest tar minst 10-15 år och det är inte säkert att de nya inne-
bär mindre ekologisk påverkan, säger Jerker fick. ovan: Tomas brodin vid akvarierna i labbet. 

                                         foto: bent christensen

”Abborrar är mer eller 
mindre våghalsiga, men 
aldrig så våghalsiga som 
de blir när de får i sig 
oxazepam.”

för ämnena i läkemedlet som människors 
hjärnor. När abborrarnas beteende påverkas 
så tydligt av läkemedelsrester i vattendrag, 
hur är det då med oss människor? Är äm-
nena skadliga för oss?

– Man skulle få äta fyra ton fisk från 
Fyrisån per dag för att få i sig motsvarande 
en tablett Oxazepam, säger Jerker Fick. I 
vatten är dessutom halterna lägre än i fisken, 
där de lagras över tid. Vi kan ta ett exempel: 
forskare har detaljstuderat läkemedelsres-
ter i Berlins dricksvatten. De räknade ut att 
man får dricka av vattnet i 32 år för att få i 
sig motsvarande en tablett av det läkemedel 
som det finns högst halt av i dricksvattnet.

oxazepaM är ett av många läkemedel 
mot ångesttillstånd och alla verkar via 
samma mottagarsystem i hjärnan. Medici-
nerna behövs, det finns inte anledning att 
sluta ge preparaten till patienter och de som 

äter dem ska inte känna skuld för miljöns 
skull, resonerar Jerker Fick. 

– Att forska fram nya läkemedel tar minst 
10–15 år och det är inte säkert att de nya 
innebär mindre ekologisk påverkan, säger 
han. Utmaningen är snarare för renings-

verken att hitta bra metoder att fånga upp 
läkemedelsrester. Avloppsvattnet är fullt 
med kemikalier i en komplex blandning och 
dagens reningsverk är inte byggda för att ta 
hand om dem.

orädda, asociala och glupska abborrar
forskarnas experiMenT gjordes i akvarier i laboratoriet 
där unga abborrar exponerades för samma koncentrationer av 
läkemedlet Oxazepam som uppmätts i abborrar som fångats i 
Fyrisån. Forskarna studerade sedan hur abborrarna betedde sig 
i olika situationer. Hur ivrigt åt de när plankton släpptes ned i 
vattnet? Höll de sig nära eller långt bort ifrån fiskar i en intillig-
gande tank? Vågade de utforska omgivningen om de slussades 
över i ett nytt akvarium? 
Resultaten visade avgörande skillnader mellan fiskar som sim-
made i låga halter av läkemedlet jämfört med kontrollgruppen 
som hölls i vanligt vatten. Abborrar som medicinerades brydde 
sig inte om att vara med stimmet, var modigare och åt glupskt.

Nya rön av Umeå-forskare fick stort         genomslag i Science
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145
universiTeTslekTorerna vid den 
teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
elva institutioner är 145 till antalet. 
Av de övriga anställda är 94 professorer, 
145 universitetslektorer, 77 adjunkter, 41 
forskarassistenter, 11 biträdande lektorer, 
325 doktorander, 52 postdoktorer, 105 
administratörer och 151 tekniker.

utbildningar i allt från 
farmaci till energiteknik
vi erbJuder 26 utbildningar på 
grundnivå. Om du saknar behörighet i 
något naturvetenskapligt 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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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 många hårstrån 
har man på huvudet?

svar: En person med normalt 
mycket hår har ungefär 100 000 
hårstrån på huvudet. Varje dag 
ramlar 80-100 hårstrån av, men 
de ersätts hela tiden av nya. 
Håret växer i perioder och är stilla 
däremellan, men eftersom inte alla 
hårstrån växer i takt märker vi inte 
detta.
Källa: Frågvis
Foto: Fotoakuten

Kemi som språngbräda 
i karriären

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå Porto BEtAlt

Port PAyé

när Jag skriver deTTa är det mindre 
än två dygn sedan Margaret Thatcher 
avled. Media svämmar över av beskriv-
ningar av hennes uppväxt, utbildning och 
politiska karriär. När hennes bakgrund 
målas upp inser jag till min stora förvå-
ning att Thatcher var kemist! Hon plug-

gade kemi och juridik i Oxford och hann innan politikerkar-
riären tog fart även arbeta som livsmedelskemist. Hon sägs 
faktiskt ha varit inblandad i tillkomsten av mjukglass!

Nu går ju inte Margaret Thatcher främst till historien som 
kemist och skaparen av mjukglass utan som hårdför politiker 
och en av få kvinnor genom historien på en så mäktig posi-
tion. Men hennes kemibakgrund är faktiskt ganska intressant 
när man tänker efter. För när vi tänker oss vilka karriärmöj-
ligheter som står till buds för en kemist, då ingår knappast 
premiärminister bland dessa. 

hollyWoodskådis är kanske inte heller den mest 
naturliga fortsättningen i karriären när man läst kemi, men 
för Dolph Lundgren blev det så. 1983 tog han en ingenjörs-
examen i kemiteknik från KTH. Uppräkningen av människor 
som på liknande sätt gjort en kursändring i karriären, eller 
i alla fall slingrat runt lite grann, kan göras lång. Det räcker 
att se till mig själv och några av mina kollegor; en del har 
läst ingenjörsprogram, andra kemistprogrammet, miljö- och 
hälsoskydd, receptarie eller som jag – en lärarutbildning. 
Kemistudierna har ingått som en viktig pusselbit i dessa ut-
bildningar och i vårt fall har det gjort att vi fastnat för kemin 
och för forskning.

Om annat lockar mer än kemin gör kan man uppenbar-
ligen göra annat i livet. Man kan möjligen tycka att steget 
från kemi till politik (eller skådespeleri) är långt, och att 
bakgrunden som kemist troligen inte var något som Thatcher 

hade särskilt stor nytta av som 
premiärminister och maktha-
vare. Men å andra sidan, varför 
inte? Kemi hjälper oss att förstå 
världen runt omkring och 
varför den funkar som den gör. 
Oavsett om du är toppolitiker 
eller hollywoodskådis. 

Och vart livet än för oss 
behöver världen kemister.

 STIna JanSSon 
forSKare I KeMI

på sista raden ... frågelådan

tävling etc
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9 8
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dags att rynka pannan! nöten att knäcka i detta nummer är en 
sodoku. Klipp ur och skicka in din lösning till anna-Lena Lindskog, 
Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 
Umeå. de fem först öppnade rätta lösningarna belönas med ett pris, 
vad det blir får bli en överraskning!


