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DE SENASTE VECKORNA har campus fyllts av 
nya, glada och förväntansfulla studenter med 
olika framtidsdrömmar. Några vill bli kunniga 
biologer, berömda industridesigners eller interna-
tionella ekonomer. Andra längtar kanske efter att 
programmera eller fördjupa sig i astrofysik, lära 
sig undervisa barn och ungdomar i naturveten-

skap eller tillbringa många timmar i labbet. 

Vid teknisk naturvetenskapliga fakulteten finns utbildningar som 
öppnar dörrarna mot livet och världen och som utmanar studen-
ternas lust att ta sig dit de vill. Vi erbjuder nybörjarprogram för 
blivande ingenjörer, designers, arkitekter, naturvetare och lärare.

VÅRA UTBILDNINGAR 
håller hög kvalitet, men vi 
arbetar förstås ständigt och in-
tensivt med att förbättra dem. 
Hur väl vi lyckas i detta arbete 
har Universitetskanslersäm-
betet, UKÄ, sina granskande 
ögon på. UKÄ kontrollerar 
hur väl våra utbildningar når 
kraven i högskolelagen och 
examensbeskrivningarna i de 
förordningar som anknyter 
till lagen. 

Det UKÄ granskar är i vilken 
utsträckning studenternas 
faktiska studieresultat motsva-
rar förväntade studieresultat. 
Denna kvalitetsgranskning tar 
vi på stort allvar och arbetar 
systematiskt med att följa 
upp, så att vi i slutänden kan 
erbjuda våra studenter bästa möjliga utbildning. Oavsett hur deras 
framtidsdrömmar ser ut vill vi kunna ge våra studenter en utbildning 
som är en investering för livet.

DU SOM ÄR ny student: Ett stort äventyr väntar dig och det kan 
leda till saker du aldrig kunnat ana. Det kommer säkert att vara tufft 
ibland, men om du tagit chansen att studera hos oss kan du se fram 
emot en fantastisk karriär. Jag hoppas att du vågar tro på dig själv 
och låter din tillvaro som student berika dig! På samma sätt hop-

pas jag att du och alla andra 
studenter kommer att berika 
Umeå universitet.

Känn dig varmt välkommen 
till teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten! Lycka till med dina 
studier och framtidsdrömmar!

SUSANNE VIKSTRÖM 
UTBILDNINGSLEDARE

teknisk- 
naturvetenskapliga

fakulteten

Ansvarig utgivare Anders Lundin 
Adress Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå
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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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Både kandidat- och masterutbildningarna i biologi vid Umeå universitet hål-
ler mycket hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i nya 
utvärderingar. Samtliga fysikutbildningar och kandidatexamen i molekylär-
biologi får omdömet hög kvalitet.

6

Biologiutbildningar i Umeå 
håller mycket hög kvalitet 

UPSC får toppbetyg
VÄXTFORSKNING Vinnova har 
låtit utvärdera sina så kallade Berzelii 
Center, däribland ett vid Umeå Plant 
Science Centre, UPSC, och Umeå-
centret får toppbetyg. Utvärderarna 
sammanfattar med att centret ”är ett 
av de främsta forskningscentren inom 
skogsbioteknik i världen”.

Det är UPSC Berzelii Center för 
skogsbioteknik som nu är utvärderat. 
Det finansieras i samarbete mellan Vin-
nova och Vetenskapsrådet.

Centrets framgång har många 
bidragande orsaker, men utredarna un-
derstryker att den viktigaste orsaken är 
”ett fantastiskt ledarskap” som har haft 
den vision, det fokus, det engagemang 
och de kunskaper som krävts för att 
göra framgången möjlig.

UPSC är ett centrum för experimen-
tell växtforskning och bildades 1999 i 
ett samarbete mellan institutionen för 
skoglig genetik och växtfysiologi vid 
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och 
institutionen för fysiologisk botanik vid 
Umeå Universitet. UPSC är ett “center 
of excellence” och en av Europas mest 
framstående forskningsmiljöer för 
växtforskning.

INGRID SÖDERBERGH

Miljonregn över 
miljökemiprojekt
ANSLAG Medvetenheten om riskerna 
med exponering för giftiga kemikalier 
ökar ständigt. Formas anslår drygt 23 
miljoner till kemiforskare vid Umeå uni-
versitet i två olika projekt. De handlar 
om spridningen av giftiga kemikalier 
från enskilda avlopp samt om varför 
halter av miljögifter från fiberbankar i 
Östersjön är så höga.

Patrik Andersson, forskare vid 
kemiska institutionen är ansvarig för 
projektet ”Nya strategier för att minska 
diffusa utsläpp av miljöföroreningar 
från enskilda avlopp” som beviljas nära 
16 miljoner kronor för fyra år.

Det andra anslaget som beviljas 
medel är ”Studier om reaktivering av 
miljögifter från fiberbankssediment i 
norra Östersjön (REACT)”. Projektet 
tilldelas 7,5 miljoner och leds av profes-
sor Mats Tysklind, kemiska institutio-
nen.

INGRID SÖDERBERGH

Umeå universitets utbildningar i biologi, både på kandidat- och masternivå får gott betyg i Univer-
sitetskanslersämbetets utvärdering.                                                                       FOTO: KATARINA STENMAN

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET har 
utvärderat 62 utbildningar i fysik och biologi 
vid landets lärosäten. Elva examina har 
ansetts ha mycket hög måluppfyllelse, däri-
bland kandidat- och masterexamen i biologi 
vid Umeå universitet.

– Institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap, som ansvarar för kandidat- 
och masterprogrammen i biologi, har under 
lång tid målmedvetet jobbat med och tagit 
ett stort helhetsgrepp över sina utbild-
ningar. Att de håller mycket hög kvalitet 
har vi redan fått många indikationer på och 
det mycket glädjande beslutet från UKÄ är 
ytterligare kvitto på detta, säger Anders Fäll-
ström, vicerektor för utbildning vid Umeå 
universitet.

De resultat som Universitetskanslersäm-
betet presenterat är utvärderade enligt en 
ny modell, där fokus ligger på studenternas 
examensarbeten. Utbildningarna bedöms 
enligt en tregradig skala: mycket hög kvali-
tet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

39 utbildningar har fått omdömet hög 
kvalitet. Dit hör Umeå universitets utbild-
ningar i fysik på både kandidat- och mas-
ternivå, samt kandidatexamen i molekylär-
biologi. Betyget bristande kvalitet gavs till 
12 utbildningar, bland dem masterexamen i 
molekylärbiologi vid Umeå universitet. UKÄ 
fann där brister i ett av de fem examensmål 
som utvärderats. 

– Molekylärbiologi är ett av våra starkaste 
forskningsområden och jag är inte orolig 
för att vi inte kommer att kunna rätta till 
de brister som påpekats. Det är naturligtvis 
alltid tråkigt när kvaliteten ifrågasätts, men 
samtidigt kan det vara ett bra tillfälle att se 
över helheten i en utbildning från grunden, 
säger Anders Fällström.

Vid institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap har utbildningarna på kandi-
dat- och masternivå i geovetenskap/- 
naturgeografi tidigare utvärderats av UKÄ 
och dessa erhöll högsta betyg.

ANNA-LENA LINDSKOG

Ett av projekten som får stöd från For-
mas handlar om Östersjöns miljö.
                                      FOTO: JANIS URTANS
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Förändringar i miljön kan skynda på utvecklingen och ändra genetiskt hård-
kodade egenskaper hos djur efter bara 15 generationer. Det visar Umeåekolo-
gen Tom Cameron tillsammans med en forskargrupp vid universitetet i Leeds. 
I en studie publicerad i Ecology Letters vänder de upp och ner på begreppet 
att evolution är något som sker gradvis över hundratals eller tusentals år.

Förändringar i miljön kan 
ändra genegenskaper snabbt

Hona av markkvalster. Ekologen Tom Cameron och hans samarbetspartners använde markkvalster 
för att undersöka om förändringar i miljön kan påskynda genetiska förändringar hos en art.

FASTÄN TIDIGARE forskning antytt att det 
finns en länk mellan kortsiktiga förändringar 
i djurarters fysiska egenskaper och evolu-
tion, är denna studie först att bevisa, under 
kontrollerade förhållanden i en experimen-
tell uppställning, ett orsakssamband mellan 
snabb genetisk evolution och populations-
dynamik hos en djurart.

Markkvalster samlades in från naturen 
och hölls i 18 glasrör. Fyrtio procent av de 
vuxna kvalstren avlägsnades varje vecka 
från sex av populationerna. Motsvarande 
proportion av juvenila individer avlägsnades 
varje vecka från sex andra glasrör. Inget 
konstgjort ”urval” utfördes i den återstå-
ende tredjedelen av rören.

Forskarna fann genetiskt överförda 
förändringar i laboratoriepopulationen efter 
bara 15 generationer. Det ledde till stora för-
ändringar i populationsstorlekar och det tog 
dubbelt så lång tid för kvalstren att nå vuxen 
ålder i de populationer där 40 procent av 

de vuxna individerna kontinuerligt hade 
avlägsnats.

– Att hela tiden ta bort de könsmogna 
individerna medförde att kvalstren förblev 
unga längre därför att deras genetik svarade 
på den stora sannolikheten att de skulle dö 
så snart som de blivit könsmogna, säger 
Tom Cameron.

DE EXPERIMENTELLA förändringarna i 
kvalstrens miljö hade initialt katastrofala 
effekter och populationerna var på god väg 
att utrotas. 

Dock, efter bara fem generationer av evo-
lution skedde en förändring och populatio-
nerna började återhämta sig.

– Här ser vi en slags evolutionär rädd-
ningsaktion som tyder på att snabb evolu-
tion av egenskaper kan hjälpa populationer 
att reagera på olika typer av förändringar i 
miljön, säger Tom Cameron.

INGRID SÖDERBERGH

Dolly Jörgen-
sen, forskare  
i miljöhistoria.

Hallå där!
Dolly Jørgensen, 
forskare på institu-
tionen för ekologi, 
miljö och geoveten-
skap, har valts till 
ordförande för the 
European Society 
for Environmental 
History (ESEH). 
ESEH är Europas le-
dande sällskap för 
miljöhistoriker och 
det näst största i 
världen.

Vad blir den största utmaningen?
Jag kommer att fokusera på att bygga 
broar under min tid som ordförande. 
Att utveckla samarbeten och kontakter 
med andra liknande organisationer 
i Europa är jätteviktigt för att stödja 
initiativ till utbildning och publicering.

Vad är miljöhistoria?
Det är ett spännande tvärvetenskapligt 
ämne, där humanistisk och naturveten-
skaplig vetenskap förs samman, som 
fokuserar på samspelet mellan män-
niskor och naturen. Det är inte bara 
människor som ändrar naturen utan 
naturen förändrar också våra mänsk-
liga samhällen. Miljöhistoria är studien 
av denna ömsesidiga relation både på 
korta och långa tidsskalor.

Vad forskar du om just nu?
Med medel från Formas gör jag en 
jämförande miljöhistorisk studie om 
återinförande av djur till naturen i 
Norge och Sverige. Jag driver också 
en blogg om projektet, the Return 
of Native Nordic Fauna. Jag tycker 
att bloggandet hjälper mig att ge 
min forskning mening medan den 
fortskrider.
Länk till bloggen: dolly.jorgensenweb.
net/nordicnature/

Medalj till Lundmark
KAMBODJA Lars Lundmark, forsk-
ningsingenjör vid kemiska institutio-
nen, har fått motta en medalj signerad 
av Kambodjas president Hun Sen för 
sina stora insatser för landet. Lars 
Lundmark har verkat länge i Kambodja 
och besökte landet för första gången 
år 1992. Med kompetens i både kemi 
och elektronik har han både undervi-
sat och reparerat utrustning. 

INGRID SÖDERBERGH
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En studie från Umeå universitet publicerad i tidskriften Evolution tar oss 
ett steg närmare svaret på varför det finns flest arter nära ekvatorn. Av de 
mest populära förklaringarna är det ”ut från tropikerna”-modellen som bäst 
överensstämmer med data. Artgrupper tenderar att uppstå i tropikerna, men 
byten mellan klimatzoner är vanliga, både från tropikerna till tempererade 
områden och tvärtom.

Artrikedom startar i tropikerna
En boreal barrskog och en tropisk regnskog. De flesta artgrupper uppstår i tropikerna och sprider sig senare till 
höga latituder.                                                                                                                                 FOTO: ROLAND JANSSON

EN AV BIOLOGINS stora olösta gåtor är 
varför det hos de allra flesta organismgrup-
per finns flest arter nära ekvatorn och färre 
arter ju närmare polerna man kommer.

– Vi ville ta reda på den relativa betydel-
sen av olika evolutionära förklaringar till 
dagens globala artrikedomsmönster. Därför 
samlade vi släktträd av däggdjur, fåglar, 
insekter och blomväxter, och fick ihop 111 
stycken som uppfyllde våra kriterier. Kraven 
var att de skulle finnas i både tropiska och 
tempererade områden, och släktträden 
skulle inkludera de flesta förekommande 
arterna, säger Roland Jansson, forskare vid 
institutionen för ekologi, miljö och geove-
tenskap, Umeå universitet.

Det finns många idéer om varför tropiska 
områden är artrikare än närmare polerna, 
men fram till det senaste årtiondet var det 
svårt att testa dem. Den snabbt ökande till-
gången på släktträd över arter konstruerade 
med hjälp av DNA-data och ökad kunskap 

om arters utbredning har dock ändrat på 
det.

Umeforskarnas studie bygger på att man 
utifrån dagens geografiska utbredning 
rekonstruerar vilken utbredning arternas 
föregångare sannolikt hade. Utifrån dessa 
rekonstruktioner kan man sedan räkna ut 
hur ofta utvecklingslinjer har bytt klimatzon 
och i vilken takt nya arter bildats.

FORSKARNA KONCENTRERADE SIG på 
de tre mest populära förklaringarna bland 
forskare på senare tid. Den första, som kall-
lats ”tropisk konservatism” går ut på att en 
del artgrupper är artrikare i tropikerna för 
att de uppstod där, och sedan har haft svårt 
att sprida sig till högre latituder, kanske 
för att de har haft svårt att anpassa sig till 
klimatet. 

Enligt ”ut från tropikerna-modellen” kan 
artgrupper som uppstått i tropikerna kolo-
nisera högre latituder utan större problem, 

men är fortfarande artrikast i tropikerna. 
Enligt det tredje alternativet är tropiska om-
råden i stället artrikast eftersom nya arter 
bildas oftare eller dör ut mera sällan jämfört 
med höga latituder. Var och en av de tre 
förklaringarna har betydelse hos enskilda 
artgrupper, men deras relativa betydelse har 
hittills varit okänd.

– Ett oväntat resultat var att utvecklings-
linjer som bytte geografiskt område, och till 
exempel spred sig från tropikerna till den 
tempererade zonen eller tvärtom, i regel 
bildade färre arter eller förlorade fler arter 
på grund av utdöenden jämfört med utveck-
lingslinjer som fanns kvar i ursprungsområ-
det, säger Roland Jansson. Det bidrar till att 
ursprungsområdena förblir artrikare.

Kunskap om orsakerna till storskaliga 
mönster i artrikedom är viktig för att kunna 
prioritera naturvårdsinsatser för att möta 
hot mot biologisk mångfald från exempelvis 
klimatförändringar.

– Om arternas evolutionära historia skiljer 
sig åt mellan klimatzonerna kan det vara 
så att arter är olika känsliga för klimatför-
ändringar och människans förändringar av 
miljön, och naturvårdsinsatserna som krävs 
kanske inte är direkt överförbara.

INGRID SÖDERBERGH

FOTO: BENT CHRISTENSEN

FOTO: BENT CHRISTENSEN
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TEXT Anna-Lena Lindskog

KARTLÄGGNINGEN AV GRANENS 
genom ger oss viktig kunskap och 
möjlighet att förstå varför gener fått de 
funktioner de har, inte bara i barrträd, 
säger Ove Nilsson, professor i skoglig 
genetik och växtfysiologi, SLU. Evolu-
tionen har gått väldigt långsamt framåt 

för barrträden, det är en av de saker som är så fascine-
rande med dem! Deras arvsmassa är som en ”levande 
fossil”, när man tittar in i den tittar man samtidigt flera 
hundra miljoner år bakåt.

Barrträd är mycket gamla, de fanns på jorden redan 
för drygt 225 miljoner år sedan. Andra slags blommande 
växter, så kallade gömfröiga växter, dök upp först för 100 
miljoner år sedan. Trots att dessa exploderade i antal 
och artrikedom har barrträden bestått och domine-

rar fortfarande många ekosystem. Redan under tidigt 
1900-tal insåg forskare att barrträd hade avsevärt större 
arvsmassa än de flesta andra växter. När gentekniken 100 
år senare tog fart och kartläggningen av genomet hos en 
rad andra arter avklarats; musen, människan, poppeln 
med flera, fick barrträden vänta – och vänta. Det var helt 
enkelt tekniskt oöverstigligt att sekvensera en så stor 
arvsmassa.

2009 tyckte forskarna vid Umeå Plant Science Centre 
vid Umeå universitet och SLU att tiden var mogen att 
försöka sig på det ingen annan vågat. Ett genomprojekt 
kräver stora resurser, därför ansökte de om 120 miljoner 
kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

– Samtidigt visste ingen av oss om kartläggningen 
skulle gå att genomföra. Vi skrev faktiskt i ansökan att vi 
var osäkra på det, berättar Ove Nilsson.

Skogens gigant granen har överlevt dinosaurierna. Dess arvsmassa är 
också monumental, sju gånger större än människans. Därför har en 
fullständig kartläggning av granens genom hittills varit omöjlig. Men, 
forskare på Umeå Plant Science Centre i Umeå och SciLifeLab i Stock-
holm gick i land med uppgiften.

De fick ordning på granens    gigantiska genpussel

FORSKNING
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LÖSNINGEN KOM GENOM att SciLifeLab etablera-
des, en unik svensk jättesatsning på livsvetenskaper 
i samarbete mellan KTH, Stockholms universitet,  
Karolinska institutet och Uppsala universitet. Med helt 
ny spjutspetsteknologi och med kraftiga investeringar i 
nya plattformar för genomik och bioinformatik erbjöd 
SciLifeLab möjligheter att ta sig an projekt av en helt 
annan storleksordning än tidigare. 

I juni 2010 körde de i gång. Sedan gick det undan. På 
bara en vecka hade de hypermoderna apparaterna på 
SciLifeLab spottat ur sig mer gran-DNA-sekvens än vad 
projektet att kartlägga människans genom lyckades med 
på tio år. Resultatet har nu publicerats i den ansedda 
tidskriften Nature.

– Tajmingen var optimal, proverna med gran-DNA 
kom precis samtidigt som vi hade flyttat in i nya lokaler 
och stod och packade upp våra nya hypermoderna 
instrument för DNA-sekvensering. konstaterar Joakim 
Lundeberg, professor i genteknologi vid SciLife Lab i 
Stockholm.

TEKNIKEN HADE BLIVIT både snabbare – och billigare. 
Kartläggningen av människans arvsmassa gick loss på 20 
miljarder kronor. När granprojektet sjösattes behövdes 
inte ens de 120 miljoner forskarna ansökt om, kostnaden 
hade redan sjunkit till 75 miljoner. Men, trots teknik-
utvecklingen har grangenomprojektet inneburit stora 
utmaningar.

De fick ordning på granens    gigantiska genpussel
– Det var en enorm uppgift att ta sig an, där vi förut-

om att pressa den senaste tekniken även har fått arbeta 
fram helt nya labmetoder, säger Joakim Lundeberg. 
Dessutom fanns varken datorer eller program som kla-
rade att analysera mängden DNA-sekvenser. Vi har varit 
tvungna utveckla det, när vi började fanns ingen dator i 
hela Skandinavien med tillräcklig kapacitet. 

Han lyfter även fram den vetenskapliga miljön inom 
SciLifeLab som en bidragande orsak till framgången. 

– Utan en kritiska massa av teknikplattformar och 
forskargrupper hade det aldrig gått. Genom det här 
projektet har vi visat att Sverige har kapacitet för gene-
tisk forskning på absolut högsta internationella nivå. 
Erfarenheterna från det här projektet kommer att vara 
ovärderliga när vi nu expanderar med storskaliga sats-
ningar inom medicin, hälsa och miljö, säger professor 
Joakim Lundeberg. 

Det gran-DNA forskarna sekvenserat kommer ur-
sprungligen från en ståtlig gran uppe på en höjd i jämt-
ländska Köttsjön, Ragunda. Byns namn är en historia 
i sig, enligt Wikipedia lär det härröra från en händelse 
på 1700-talet, då en björn jagade ut en flock älgar på 
sjöisen som brast så att djuren drunknade. Skröna eller 
sanning, vem vet.
Varför valde ni att kartlägga just Köttsjögranen?

– Vi frågade Skogforsk i Sävar om de hade lämpliga 
träd för projektet, berättar Pär Ingvarsson, professor i 
evolutionsgenetik, Umeå universitet. Just det här trädet 

Professorerna Ove Nilsson, Pär 
Ingvarsson och Stefan Jansson vid 
Umeå Plant Science Centre, bilden 
längst till vänster,  tog initiativet 
till kartläggningen av granens 
arvsmassa.  
Forskarna på SciLifeLab i Stock-
holm, där stora investeringar i hy-
permodern sekvenseringsapparatur 
gjorts, hakade på.  
– Tajmingen var optimal, konstate-
rar professor Joakim Lundeberg, 
bilden ovan tillsammans med Björn 
Nystedt.
Foto: Johan Gunséus/Synk, Håkan 
Lindgren
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Är den genetiska ”ryggsäck” granen släpar på rentav 
till nackdel för den?

– Det borde vara det, men är bevisligen inte det 
när man tittar på hur framgångsrika barrträden varit 
genom hundratals miljoner år, säger Pär Ingvarsson. 
Möjligen kan det ha gjort att det finns ganska få arter av 
barrträd, bara några hundra jämfört med 100 000-tals 
olika av andra växter.

GRANENS ARVSMASSA ÄR inte bara stor, den 
är också väldigt komplex och varierande. Granar är 
faktiskt genetiskt mer olika varandra än vi människor 
är. Att ta fram den genetiska koden har varit en del av 
granprojektet. Parallellt har forskarna jobbat med att 
utveckla nya metoder för att förstå vilka gener som styr 
granars olika egenskaper.
Vilka praktiska konsekvenser kan den nya kunska-
pen få?

– När skogsägare om tio år köper granplantor ska 
dessa vara lite vassare, växa bättre och stå emot sjukdo-
mar bättre, säger Stefan Jansson.

– Att förädla träd är i dag väldigt tidskrävande. Från 
att ha planterat till att veta om det blir en bra gran eller 
inte kan det ta 20–50 år. Med hela arvsmassan tillgänglig 
hoppas vi kunna ta genvägar, så att man i ett tidigare 
skede kan avgöra vilka träd som bär på fördelaktiga 
egenskaper, säger Pär Ingvarsson. Man kan också tänka 
sig att skräddarsy träd för olika användningsområden. 
Kanske en typ att göra pappersmassa av, en annan för 
plank och en tredje för nya plastmaterial eller bränslen?

var det enda där alla fyra kopior fanns kvar.
– Dessutom ville vi ha ett träd vi visste var viktigt i det 

svenska förädlingsprogrammet och som använts i många 
korsningar, säger Ove Nilsson.

Sedan några kvistar 1959 ympades från Köttsjögranen 
har den förmodligen fått miljontals avkommor i de svens-
ka skogarna, konstaterar forskarna. Därför uppfyllde den 
mer än väl kriterierna att vara en typisk gran. Forskarna 
har inte bara undersökt DNA från denna gran, materialet 
har också jämförts med gensekvenser från tall, idegran, 
en och sibirisk gran.

RESULTATEN VISAR ATT granen har kring 29000 olika 
gener. Det är några fler än människan har, men granens 
arvsmassa är ändå sju gånger större än vår. Det beror på 
att arvsmassan är väldigt utspädd.

– En av de saker som utmärker grangenomet är att 
det finns en väldig massa pseudogener, ”falska” gener 
som bara är som små fragment av redan befintliga gener, 
förklarar Ove Nilsson.

Dessutom finns en mängd genfragment som kallas 
transposoner eller ”hoppande gener”. Sådana gensnuttar 
finns hos alla djur och växter och tycks finnas där mest 
för sin egen skull. De är nästan som parasiter, de skuttar 
runt i arvsmassan och lämnar en massa kopior efter sig.
Har trädet någon nytta av att ha ett stort genom?

– Ingen alls, det är snarare en olycklig konsekvens av 
att granen saknar viktiga mekanismer som andra djur och 
växter har för att bli av med repetitivt material ur sina 
genom, säger Pär Ingvarsson.

”Evolutionen har gått väldigt långsamt framåt för barrträden, det är 
en av de saker som är så fascinerande med dem! Deras arvsmassa 
är som en ”levande fossil”, när man tittar in i den tittar man samtidigt 
flera hundra miljoner år bakåt.”
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Umeåforskarnas studie utsågs till bästa fallstudien på CHI 2013i Paris, den 
främsta internationella konferensen om människa-datorinteraktioner. I stu-
dien har forskargruppen undersökt användbarheten hos ett passersystem 
som bygger på ansiktsigenkänning och prövats på Iksu i Umeå.

Passersystem känner igen ansikten

Från vänster Thomas Mejtoft, Per Kvarnbrink, Annica 
Lindström, Karin Fahlquist samt Henrik Hansson. 
Saknas på bild gör tre av studenterna.
Foto: Ingrid Söderbergh

ATT VÅRT PROJEKT är ett av de bästa 
bland cirka 2000 bidrag känns jätteroligt! 
Särskilt som vi i detta fall kombinerar avan-
cerad teknikutveckling med nästa steg, där 
man studerar hur människor uppfattar och 
använder system, säger projektledaren Per 
Kvarnbrink, universitetslektor vid institutio-
nen för tillämpad fysik och elektronik.

Kollegan universitetslektor Thomas Mej-
toft nickar instämmande och fyller i:

– Jag tror att vi helt enkelt har kommit 
på en bra lösning och gjort ett skarpt test. 
Studien innehåller ett brett spektra från ax 
till limpa: tekniken bakom, användartest 
och även en analys av produktens affärsmäs-
sighet. 

Forskning vid institutionen för tillämpad 
fysik och elektronik står bakom den nya 
tekniken för ansiktsigenkänning. Startskottet 
var en avhandling 2009 som presenterade 
en algoritm med tillräcklig precision. 

Fem studenter på civilingenjörsprogram-
met i interaktion och design har varit med 
och utvecklat idén vidare på två olika kurser 
i Digitalt seende och Design-Build-Test.

– Det finns ett stort värde med att koppla 
ihop studenter med forskning. Studenter 
är otroligt kreativa och har verkligen fört 
projektet framåt, säger Karin Fahlquist, 
universitetsadjunkt vid institutionen för till-
lämpad fysik och elektronik.

ETT PASSERSYSTEM SOM bygger på 
ansiktsigenkänning är den första produkt 
som den ursprungliga algoritmen mynnat 
ut i. Sommaren 2012 var tiden mogen att ta 

systemet ut från testmiljön på universitetet 
för att användas på riktigt. Passersystemet 
testades då på en av Europas största inom-
husidrottsanläggningar, Iksu i Umeå, av ett 
antal personer som fick använda sitt ansikte 
i stället för ett entrékort för att komma in i 
anläggningen.

SJÄLVA UTRUSTNINGEN BESTÅR av en 
3D-Kinect-kamera som scannar av rum-
met upp till sex meter, en videokamera, en 
skärm och en PC med programvara.

Intervjuer med testpersonerna visar att 
konceptet fungerar väl och att användarna 
inte tycker att systemet är integritetskränk-
ande eftersom bara en silhuett syns på 
skärmen när identifiering sker.

– Att inte behöva använda ett magnetkort 
var en av de mest uppskattade delarna av 
systemet och för organisationen var detta 
också en fördel då antalet människor som 
lånar kort av andra minskar, säger Per 
Kvarnbrink.

Forskargruppen har i studien också gjort 
en affärsanalys och ser medelstora anlägg-
ningar, som exempelvis sportcentra, som 
potentiella kunder för en framtida produkt 
på marknaden.

INGRID SÖDERBERGH
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UTBILDNING

Planera lektioner, fixa steg-för-stegbeskrivningar eller ge klassen läxor. 
Allt går smidigt med appen som sex studenter på civilingenjörs- 
programmet i interaktion och design vid Umeå universitet utvecklat.

App förenklar slöjdlektion

DET HAR VARIT häftigt 
att få göra alla delar i ett 
”riktigt” projekt, säger 
studenten Elin Sjöström 
som varit projektledare 
i sin grupp. Från att de-
signa systemet till att pro-

grammera och få fram en fungerande proto-
typ. Det har varit väldigt roligt att samarbeta 
med företaget, de har varit så peppade och 
uppmuntrat oss i allt.

Vårterminen är slut och studenterna har 
precis gått i mål med sitt projekt. Under kur-
sen Design-Build-Test har allt de lärt sig de 
tre första åren på utbildningen satts på prov 
genom konkreta uppdrag från företag.

Elins grupp har haft Smart Education som 
uppdragsgivare. Företaget har utvecklat ett 
digitalt läromedel för grundskolans estetiska 

och praktiska ämnen. Verktyget är webba-
serat och kan användas av både lärare och 
elever före, under och efter lektionerna. Ska 
klassen till exempel bygga en fågelholk på 
träslöjden kan läraren planera lektionen, 
lägga upp arbetsbeskrivning och fakta-
artiklar om vilka verktyg och material som 
behövs för att bygga holken. Allt kan visas 
på en smartboard i klassrummet.

– Smart Eduction har kört en betaversion 
av verktyget på skolor i Umeå. Lärarna 
efterfrågade då en app till verktyget och 
det var där vi kom in i bilden, berättar Elin 
Sjöström.

VAD SKULLE GÅ att göra med appen? 
Studenterna fick börja spåna tillsammans 
med Smart Educations ägare Per Nilsson och 
Philip Granered. Brainstormandet landade 

i fyra huvudfunktioner; lektionsplanering, 
kamera, redigeringsfunktion och någon typ 
av fjärrstyrning av verktyget. 

– I kameraläget kan man ta en bild och så 
laddas det upp i verktyget på en gång. Man 
slipper alla steg som annars blir när man 
tar en bild med sin telefon, måste koppla 
telefonen till datorn, ladda upp och lägga i 
rätt mapp, förklarar Emil Edskär.

APPEN SMART GUIDE är gjord för smarta 
mobiltelefoner och surfplattor. Studenterna 
har ägnat mycket möda åt att ge appen 
samma utseende som lärverktyget i färger, 
symboler, menyer och knappar. Det ska kän-
nas att systemen hör ihop. 

– Vi jobbade mycket med förarbetet innan 
vi satte i gång att göra själva produkten, så 
att vi hade ett klart mål som alla var överens 
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Projektkurs för  
blivande ingenjörer
BAKGRUND Design-Build-Test är 
en projektkurs för ingenjörer som 
omfattar 7,5 högskolepoäng.
Projektet utformas efter beställning 
från en kund, exempelvis konstruk-
tion av en produkt eller ett system, 
eller utformning av en modell för 
ett testförfarande. Arbetsgången 
omfattar hela utvecklingskedjan från 
idé till test av färdig produkt eller 
system.
På civilingenjörsprogrammet i 
interaktion och design har under 
våren 2013 tre olika projekt bedrivits. 
Förutom appen Smart Guide har 
en grupp arbetat med förslag till ny 
design av vk.se, en av landets största 
lokala nyhetssajter på nätet. En an-
nan grupp har utvecklat en prototyp 
för en webtjänst på uppdrag av 
IT-företaget Codemill.

om, säger Anna Österlund. Att alla fått säga 
sitt var en viktig del av processen.

Vad var lättast respektive svårast att lösa?
– Det var lite svårt i början att komma in 

i hur Smart Educations system fungerade. 
Vi behövde ju förstå det först för att kunna 
bygga något som passade. Nästa steg var att 
begripa hur de verktyg vi valde att bygga ap-
pen med fungerade, berättar Emil Edskär.

– Lättast var samarbetet i gruppen! säger 
Elin Sjöström. I många projekt har man kan-
ske kunskaper från olika områden och kan 
komplettera varandra. Nu var vi sex perso-
ner som satt på ungefär samma kompetens, 
så jag var lite nervös för hur vi skulle klara 
allt. Men det har flutit på jättebra.

– Alla har varit lika engagerade, det har 
varit jättebra, säger Linnea Forsberg. 

– Det har nog att göra med att projektet 
tilltalar oss alla mycket. Alla har känt att vi 
vill göra så bra ifrån oss som möjligt, säger 
Johan Elvinsson. 

Inom gruppen har medlemmarna haft en 
tydlig rollfördelning; projektledare, sekrete-
rare och så vidare. Dessutom gjorde de ett 

kontrakt som alla i gruppen skrivit under. 
– Vi hade ”fikastraff” för den som even-

tuellt kom för sent till möten, berättar Emil 
Edskär. Det blev inte just något fika!

ARBETET HAR PÅGÅTT under hela ter-
minen. Gänget har dock haft andra kurser 
parallellt med sitt projekt, projektkursen 
har omfattat 7,5 högskolepoäng. De har haft 
regelbundna möten med Smart Education 
och dessutom fått sitta och jobba i företagets 
lokaler hos företagsinkubatorn Bic Factory 
i Umeå.

– Det har varit en stor fördel, tycker Elin 
Sjöström. Man blir så mycket mer effektiv 
jämfört med att sitta och plugga på skolan. 

Som skolprojekt är gruppens arbete 
avklarat, men hos Smart Education får det 
en fortsättning. Företaget är så nöjt med 
studenternas arbete att Emil Edskär fått 
sommarjobb med att bygga in appen i deras 
system.

– Att företaget vill använda det vi gjort 
känns väldigt smickrande, säger Elin Sjö-
ström.

– Tidigare har vi bara gjort saker för att 

De sex studenterna på civilingenjörsprogram-
met i interaktion och design utvecklade sin app 
på uppdrag av umeföretaget Smart Education. 
Under arbetets gång kunde de sitta i företagets 
lokaler hos företagsinkubatorn Bic Factory.
Foto: Anna-Lena Lindskog, Anna Österlund

lära oss själva, så det här projektet har varit 
grymt givande, säger Johan Holmgren.

ANNA-LENA LINDSKOG
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– Umeå hade ett masterprogram fokuserat på mitt 
största intresse. Jag vill jobba med automation, jag gillar 
verkligen robotar och programmering. Tänk om jag i 
framtiden kan bygga och programmera en maskin som 
gör något människor inte klarar, något som verkligen 
kan hjälpa dem!

MITT I JULI när campus låg öde och studentkorridorer-
na ekade tomma landade Estela och de andra brasilia-
narna i Umeå. Kontrasten till det stökiga São Paulo var 
enorm.

Estela valde Umeå 

TEXT & FOTO Anna-Lena Lindskog 

Estela Santana vill uppleva det annorlunda. Kyla i stället för värme. 
Stillhet i kontrast till hektiska hemstaden São Paulo. Nya bekantskaper 
och andra arbetssätt. Under ett år pluggar hon robotik och reglertek-
nik vid Umeå universitet och hoppas samtidigt lära känna sig själv 
bättre.

PORTRÄTTET

HON ÄR EN AV sex studenter från 
Brasilien som kommit till Umeå Uni-
versitet genom Science without bor-
ders. Det är ett stipendieprogram där 
den brasilianska staten ger  
100 000 studenter möjlighet till ett 
års utlandsstudier.

– Vi kunde välja på massor av universitet i olika 
länder, berättar Estela. Avgörande för mig var att jag har 
praktiserat på Scania-fabriken utanför São Paulo. Jag 
tyckte att företagskulturen där var så totalt annorlunda 
än den brasilianska och bestämde mig för att om jag en 
dag fick chans att studera utomlands skulle jag åka till 
Sverige. 

På Scania upplevde Estela Santana att alla medarbe-
tare behandlades med samma respekt och gavs chans att 
utvecklas i arbetet.

– Ledningen lyssnar verkligen på de som bygger last-
bilarna och bussarna och på de förslag de kommer med 
för att förbättra kvaliteten och minska risken för olyckor. 
Jag gillar det förhållningssättet.

Praktiken gick så bra att Estela erbjöds fortsatt jobb på 
Scania. I samma veva fick hon stipendiet för utlandsstu-
dier. Det var inte lätt att välja.

Estela Santana
Ålder:  21 år. 
Bor:  i studentrum på Nydalahöjd i Umeå, i 

Brasilien i egen lägenhet nära universite-
tet. 

Familj: mamma, pappa och en syster.
Hobbies: dans, musik, bilar och att umgås med 

vänner.
Studerar: robotik och reglerteknik vid Umeå 

universitet, i Brasilien läser hon samma 
ämnen på ett privat universitet.
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”Hemma går våra lärare igenom alla detaljer på före-
läsningarna, vi förväntas inte läsa in litteratur på egen 
hand som här. Det är ovant för mig, mycket svårare för-
stås, men jag gillar det och tycker att det är viktigt.” 

Estela Santana 
från São Paulo i 
Brasilien har precis 
börjat lära känna 
Umeå universitet. 
I ett år framåt ska 
hon läsa robotik 
och reglerteknik.

– Jag är väldigt aktiv som person och van att ständigt 
ha folk omkring mig. I början ringde jag och skypade 
med mina kompisar och familjen hela tiden. Jag gör det 
nu också, men kanske inte lika mycket.

Samtidigt gillar hon lugnet och tänker att året i Umeå 
kommer att ge henne chansen att lära känna sig själv 
bättre. Hon hoppas få mer tid att plugga – och vill samti-
digt lära sig studera mer självständigt.

– Hemma pluggar jag alltid tillsammans med kom-
pisar. Dessutom går våra lärare igenom alla detaljer 
på föreläsningarna, vi förväntas inte läsa in litteratur 
på egen hand som här i Sverige. Det är ovant för mig, 
mycket svårare förstås, men jag gillar det och tycker att 
det är viktigt.
Även om det skett en förändring är det fortfarande 
fler killar än tjejer i Sverige som läser till civilingenjör. 
Hur är det i Brasilien?

– Likadant, vi var 20 i min klass och bara två tjejer. Jag 
är van vid det och har många killkompisar, jag hade det 
när jag var yngre också. Redan när jag var 14 visste jag 
att jag ville studera mekatronik, det var liksom det enda 
som gällde för mig.

CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGEN i Brasilien är 
femårig, precis som i Sverige. Estela kommer inte att få 
tillgodoräkna sig året i Sverige. När hon kommer tillbaka 
återstår ett och ett halvt års studier.

– Mina studier kommer att ta sex år i stället för fem, 
men det gör mig inget. Många studenter tar sex år på 

sig, oftast för att de inte klarat alla ämnen. Mitt extraår 
kommer att lära mig massor av nya saker och jag vidgar 
mina vyer på ett sätt jag inte hade gjort hemma.

Estela bor i studentrum på Nydalahöjd. När hon flyt-
tade in väntade en cykel på henne som studentrekryte-
raren Lennart Johansson fixat. Det var med viss ängslan 
Estela vågade sig upp på den.

– I São Paulo finns inte cykelvägar, man måste trängas 
med bilarna på gatorna och det är livsfarligt. Ibland tar 
vi cykeln i bilen till en park och cyklar där, men det var 
länge sedan. Så jag var jätteskraj, men det gick bra och 
nu tycker jag det är så skönt att man kan ta sig precis 
överallt med cykel i Umeå.

Estela hojar ofta till Iksu för träningspass i zumba och 
sh’bam. Hon älskar att dansa och lyssna på musik. Att 
det är mycket brasiliansk musik på träningen är extra 
kul, tycker hon.

Innan terminsstarten gick de brasilianska studenterna 
en månads intensivkurs i engelska. 

– Det var viktigt! Även om alla lär sig engelska i skolan 
i Brasilien övar vi inte på att prata så mycket, så det var 
väldigt bra att få en ”uppvärmning”. 

Under sommarkvällar och helger utforskade hon och 
de andra i gruppen Umeå tillsammans och de fortsätter 
att träffas ofta.

– Även om vi hittar nya kompisar känns det viktigt att 
hålla ihop. När vi kom hit kände vi ingen och allt var nytt 
och annorlunda, så vi kom väldigt nära varandra. 
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En lugn och lite ”vild” plats för kontemplation under en bro. Nya sätt att 
utnyttja dammen. Sittbänkar med inbyggd rörkommunikation. Arkitekthög-
skolans studenter slog läger på campus och lät under en vecka kreativiteten 
flöda genom att utforska och föreslå rumsliga förbättringar i miljön.

Arkitektstudenter förändrar campus

Anna Kassbergs och Annika Nalins grupp 
fick en idé om en hammock med kom-
municerande rör till en sittplats lite längre 
bort. Kanske funkar trästöttorna att bygga 
med?         FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG

NINA LARSSON, Emelie Lindström och 
Rebecka Strandqvist drar på en vagn med 
rostiga spännband, betongklossar och annat 
skrot de hittat i universitetets återvinning. 
De är på väg till sin utvalda plats under bron 
mellan Lindellhallen och Universum. Där 
porlar en bäck stilla fram, samtidigt som det 
är en ständig trafik av gående på bron några 
meter ovanför.

– Vi tyckte om platsen, den är väldigt lugn 
och fin, så vi tänker att den skulle kunna 
fungera som en typ av kontemplativ plats 
där man kan slå sig ned, säger Nina. Det är 
en lugn och samtidigt lite ”vild” plats.

– Vi har redan en stor bänk och en kedja 
vi ska försöka hänga upp den i så att det blir 
en gunganordning, berättar Anna Kristins-
dotter.

ARKITEKTSTUDENTER FRÅN samtliga 
årskurser börjar höstterminen med en 
workshop. Uppdelade i 20 grupper med 
10–15 deltagare i varje har de fått i uppdrag 
att undersöka campusområdet och föreslå 

rumsliga ”interventioner”, små förändringar 
i miljön.

– Hela tanken är att dessa interventioner 
ska möjliggöra för studenter, lärare och 
forskare att mötas på ett sätt de inte tänkt 
på förut eller använda ytor de inte tänkt på 
finns, säger Alberto Altes, lärare vid Arki-
tekthögskolan. Syftet är också att hitta saker 
vi kan förbättra i campusmiljön. Kanske 
finns något vi kan reparera? Eller att cyklar 
står parkerade på ett sätt som irriterar och 

som vi kan hitta en lösning på?
Har ni gjort något liknande vid tidigare 
höstterminsstarter?

– Ja, men då har workshopen ägt rum 
inne på Arkitekthögskolan. Vi tyckte att 
det här var ett bra tillfälle att nå ut, föra en 
dialog med och visa resten av universitetet 
vilken slags skola vi är, säger Alberto Altes.
Är det en svår uppgift studenterna fått?

– En stor svårighet är själva lagarbetet. 
Grupperna är rätt stora och människor som i 
många fall inte jobbat tillsammans förut ska 
på kort tid enas och vara produktiva, säger 
Alberto Altes. En hel del teknik är också in-
blandad när de med minsta möjliga material 
och nästan ingen budget alls ska hitta sätt att 
genomföra sin idé. Det är ett väldigt kreativt 
arbete!

Rebecca Wallin, Linn Efvergren och Robin 
Larsson sitter i solen med anteckningsblock 
och spånar idéer. Efter att ha kollat runt 
på campus, studerat hur människor rör sig 
i området och pratat med studenter, har 
de bestämt sig för att fixa något utanför 
Teknikhuset.

– De som studerar där har inte någon-
stans att sitta ute, säger Robin. Utifrån deras 
tankar jobbar vi vidare med platsen, för den 
verkar lite tråkig att vistas på som det är nu.

ANNA-LENA LINDSKOG
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Samverkan är ledordet för CBRNE-centrum där man arbetar med forskning, 
övning och utbildning inom säkerhet och sårbarhet för kemiska (C), biolo-
giska (B), radioaktiva (R), nukleära (N) och explosiva (E) ämnen. I november 
firar man femårsjubileum med ett öppet hus för universitetsanställda och 
allmänhet.

CBRNE – arbete med farliga ämnen      på nationell och internationell arena

Övning i krisberedskap i Birmingham, England. 
Scenariot är ett utsläpp av nervgasen sarin. CBRNE-
centret i Umeå medverkade för att observera hur 
räddningspersonalen arbetade.
FOTO: WEST MIDLANDS POLICE, HCFDC SERVICES

PÅ SJUNDE våningen i KBC-huset huserar 
CBRNE-centrum. Här skapas och leds ett 
antal regionala, europeiska och internatio-
nella projekt. 

PRACTICE är det största projektet och nyli-
gen har man haft en stor övning i krisbered-
skap i Birmingham, berättar Svenja Stöven, 
docent och samordnare vid CBRNE-centrum. 
Det fiktiva scenariot var att en samling 
människor lämnade en föreläsningssal i 
panik då en mycket effektiv nervgas, sarin, 
frisläpptes.

– Jag var med på övningen och det var en 
lärorik upplevelse. Blåljusorganisationer, 
alltså polis, brandmän och ambulansperso-
nal, fick träna hur man kommunicerar med 
drabbade, samtidigt som vi samlade in de 
drabbades reaktioner på detta bemötande. 
Observatörer från projektet tittade på hur 
räddningspersonalen skötte sig och han-
terade skadade och chockade människor. 
Aktiviteterna filmades också för en senare 
utvärdering, säger Svenja Stöven.

PRACTICE är ett stort projekt med 23 
organisationer från elva länder inblan-
dade. Målet med projektet är att ta fram en 
verktygslåda – ett webbaserat system för 
hantering och samordning vid CBRN-händel-
ser – som leder till att man arbetar snabbare 
och effektivare i kriser där farliga ämnen är 
inblandade. Det kan vara smittoämnen vid 

en epidemi, terrorangrepp, med exempelvis 
kemiska eller biologiska vapen, eller olyckor 
såsom läckande radioaktivitet efter ett kärn-
kraftshaveri.

– Verktygslådan ska främja kommunikatio-
nen mellan de olika organisationer i ett eller 
flera länder i Europa som försöker hantera 
en kris. Men det ska också vara en sam-
lingspunkt med olika ingångar. Här ska man 
också kunna kommunicera med befolkning-
en och du och jag som lever i det drabbade 
området ska kunna gå in på webbsidan och 
få information och svar på frågor.  

Hon fortsätter:
– Om ett år hoppas vi ha en prototyp klar 

och verktyget ska vara flexibelt så man kan 
knyta till nya funktioner likt ett växande 
multidimensionellt nätverk.

ÅKE SELLSTRÖM, docent i histologi vid 
Umeå universitet, och före detta chef för 
FOIs division för CBRN, initierade bildandet 
av CBRNE-centrum för mer än fem år sedan.
  Varför just i Umeå?

– Här finns så mycket kompetens inom 
området samlad både inom forskning och 
undervisning, så steget kändes ganska nära 
till en centrumbildning. På centret arbetar 
nu tio personer med att koordinera och 

Svenja Stöven, docent och samordnare vid 
CBRNE-centrum i Umeå. 
                                            FOTO: INGRID SÖDERBERGH
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driva eller delta i ett tiotal olika nationella 
och internationella projekt. Men fler perso-
ner är knutna till projekten, mycket handlar 
om att projektvis dra in rätt kompetens, 
säger Svenja Stöven.

NÄRA SAMARBETSPARTNERS är Total-
försvarets forskningsinstitut (FOI), Totalför-
svarets skyddscentrum, universitetet med 
naturvetenskapliga kunskaper och statsve-
tenskapliga i kris- och konflikthantering samt 
Katastrofmedicin med kunskapscentrum för 
kirurgi.

Det ges också utbildning vid universitetet 
och Norrlands universitetssjukhus för blå-
ljusorganisationer: polis, räddningstjänst och 
ambulanssjukvård.

CBRNE-centrum har tidigare utbildat 
vapeninspektörer för FN-organet för 
nedrustningsfrågor. Det senaste projektet 
som startats är ett utbildningskontrakt med 
UNICRI, FN:s forskningsinstitut i kriminologi 
och juridik. 

Kurser om hantering av farliga ämnen 
kommer att ges nästa år för akutvård, rädd-
ningstjänst, polis, tull och gränspolis i tolv 
länder på Balkan och i Kaukasus. CBRNE-
centrum skickar experter som undervisar på 
plats.

Detta utbildningsprojekt är ännu en 
bekräftelse på att forskningen om samhälls-
skydd och beredskap som finns här i Umeå 
håller en hög internationell standard. 

CBRNE tuffar alltså på som tåget och nu 

förbereder man sig inför ett stort femårsjubi-
leum den 6 november.

– Eftersom vi tror att många på hemma-
plan inte riktigt vet vad vi gör kommer vi att 
arrangera ett öppet hus för universitetsan-
ställda och andra intresserade och visa upp 
vår verksamhet. Vi hoppas att det kommer 
mycket folk!, säger Svenja Stöven. 

INGRID SÖDERBERGH

CBRNE – arbete med farliga ämnen      på nationell och internationell arena
Centrum med ansvar 
för många projekt
VID CBRNE-CENTRUM vid Umeå 
universitet bedrivs en rad olika projekt i 
samverkan med externa partner, bland 
annat dessa:
EDEN
SNIFFER
CBRN FRst Cap
CELESTE
SLAM
CHEMSEA
PRACTICE
CBRNEmap
MASH
NSS
Läs mer på webben:  
http://www.cbrne.umu.se/
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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 utbild-
ning på andra orter och nätbaserad utbildning. Både 
receptarieprogrammet, vilket fått mycket gott omdöme 
av Högskoleverket, och det nystartade apotekarepro-
grammet 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 2014. 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 varmt är det  
i en vulkan?

SVAR: Temperaturen hos magman 
som tränger fram i en vulkan kan vara 
så hög som 1300 grader Celsius. När 
magman tränger ut på markytan kallas 
den för lava. När lavan nått utanför 
vulkanen sjunker temperaturen snabbt 
på ytan och det bildas en skorpa. Inuti 
det stelnade lavahöljet bevaras värmen 
en längre tid, skorpan fungerar unge-
fär som en termos. Själva vulkanen blir 
på ett liknande sätt värmeisolerande 
för den magma som inte når markytan. Den inre temperaturen sjunker 
sakta och en utslocknad vulkan (vulkan som inte haft utbrott de senaste 
10 000 åren) kan vara kallare inuti än vad det är utanför vulkanen. 
Värmen från vulkanens inre syns ibland som rök från sprickor och som 
förekomst av varma källor.
Källa: Frågvis

De dövas dialog 

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå

VI STÅR INFÖR stora utmaningar för att 
ställa om till ett mer hållbart samhälle. 
För att kunna hantera både klimatför-
ändringar och förluster av biologisk 
mångfald krävs både kunskap och poli-
tisk vilja. Frågan är hur vi på universite-
ten bäst kan medverka i den kunskaps-

uppbyggnaden? Jag är säker på att många med mig känner 
en viss frustration över svårigheten att nå beslutsfattare. Den 
här bristen i kommunikationen har ibland kallats för de dö-
vas dialog där ingen hör vad den andre säger.

JAG TÄNKTE GE två exempel som har förändrat min syn 
på dialogen. För ett antal år sedan skrev jag ett kapitel i en 
rapport till Europeiska miljöbyrån om förluster av biologisk 
mångfald. Rapporten bestod av många kapitel som sam-
manfattade forskningsläget för skogar, sjöar, bergsområden 
etc. Efter att vi hade presenterat rapporten vid ett möte i 
Köpenhamn började tjänstemän från olika miljödepartement 
i Europa diskutera hur de i sin tur skulle presentera detta för 
sina ministrar. Jag minns att de kom fram till att de i bästa 
fall skulle få 5 minuter med ministern. Så alla de hundratals 
vetenskapliga artiklar som vi hade sammanfattat i kapitlen 
skulle komprimeras till 3–4 meningar av en tjänsteman. Man 
undrar ju hur mycket av budskapet som då var kvar.

Vid ett annat tillfälle var jag på en paneldebatt mellan brit-
tiska ekologer och parlamentsledamöter. En av politikerna 
fick frågan om vad han ville säga till alla de ekologer som var 
församlade, och då sa han ungefär så här: ”Ge oss inte era 
om, men, utifall att, kanske osv. Vi behöver svart eller vitt för 
att kunna agera.” Han menade att vetenskapliga artiklar med 
all den osäkerhet som vi normalt beskriver var i stort sett 
oanvändbara ur ett politikerperspektiv.

KANSKE ÄR DET så att vi behöver förpacka vår kunskap på 
ett annorlunda sätt för att bättre kunna nå ut till beslutsfatt-

are. Hur ska vi lära oss att göra 
detta, och finns det utrymme 
för det inom den konkurrens-
utsatta vardag som vi befinner 
oss i? I vilket fall som helst så 
behöver de dövas dialog hörap-
parater om vår kunskap ska 
komma samhället till nytta.

JON MOEN
PROFESSOR,  

EKOLOGI, MILJÖ  
OCH GEOVETENSKAP

PÅ SISTA RADEN ... FRÅGELÅDAN

TÄVLING ETC
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Skicka in ditt lösta sodoku märkt med namn och adress till Anna-Lena 
Lindskog, Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 
87 Umeå. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med ett pris.


