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EN NÄRA KONTAKT mellan utbildning och arbets-
livet anses vara viktig för att studenter ska se och 
förstå sammanhanget av sin utbildning.  Detta känns 
som ett uppenbart påstående för de 70 procent av 
fakultetens studenter som studerar på yrkesprogram 
men vi hävdar att det är lika viktigt för samtliga stu-
denter.

Inom Närkontaktverksamheten vid fakulteten har vi under ett fler-
tal år jobbat för en nära kontakt mellan utbildningar och omgivande 
samhälle. Målsättningen har varit att bygga upp verksamheter som 
ingår som naturliga delar i studenternas utbildning och inte fokuse-
rar på jippon av engångskaraktär.  För vissa utbildningar har detta 
arbete varit mycket framgångsrikt och framgången beror mycket på 
aktörerna i det omgivande samhällets vilja till långsiktigt arbete.

IT-BRANSCHEN ÄR ett 
exempel på en bransch som 
insett vikten av att jobba  
långsiktigt och av att samverka 
med universitetet och våra 
utbildningar. Tillsammans 
med företag och organisa-
tioner verksamma inom IT-
branschen har våra ingenjörs- 
och kandidatprogram med 
anknytning till IT-området 
byggt upp återkommande ak-
tiviteter såsom karriärdag för 
studenter, gästföreläsningar 
på strategiska kurser och 
branschnätverk där program-
ansvariga och representanter 
för branschen träffas regelbundet.

GIVETVIS FÖREKOMMER en rad spännande och mycket bra 
samverkansaktiviteter utanför Närkontaktverksamheten. Exempel 
på sådana finner vi på arkitekt- och designprogrammen, civilingen-
jörsprogrammet i teknisk fysik samt högskoleingenjörsprogrammen 
i maskinteknik och datorteknik och elektronik för att nämna några. 

Samverkan mellan utbildning och omgivande samhälle, och då 
speciellt näringslivet, har varit ett mer eller mindre kärt diskussions-
ämne de senaste åren vilket bland annat manifesterats i anställnings-
barhetsundersökningar, samverkansrankingar osv. I den vådliga 
uppgiften att fortsätta att utveckla våra utbildningar i en sund rikt-

ning utan att fastna i dogma-
tiska hjulspår som kan leda åt 
både det ena och det andra 
hållet, känns det ändå som att 
vi har en sund och hälsosam 
ambitionsnivå på samverkans-
arbetet på vår fakultet.

FREDRIK GEORGSSON 
SAMORDNARE FÖR  

NÄRINGSLIVSSAMVERKAN

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 Jan Lindmark
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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Professor Stefan Jansson får 2013 års Linnépris i botanik. En viktig drivkraft 
i Janssons forskning är att – i Linnés anda – förädla nyfikenhetsdriven forsk-
ning om fascinerande växter till resultat som ska kunna vara till gagn för 
mänskligheten. Prissumman är 400 000 kronor.

7

Växtforskare i Linnés anda  
får pris i botanik

Två utbildningar  
till civilingenjör  
får toppbetyg
UTVÄRDERING Umeå universitets 
civilingenjörsutbildningar i teknisk fysik 
och i interaktion och design får högsta 
betyg av Universitetskanslersämbetet. 

– Umeå universitets civilingenjörs-
utbildning i teknisk fysik är den enda 
av landets sju utbildningar som får det 
allra högsta omdömet. Vår civilingen-
jörsutbildning i interaktion och design 
är unik i landet och det känns väldigt 
glädjande att den också får toppbetyg, 
säger Staffan Andersson, prodekan 
vid den teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten.

Av Sveriges 78 granskade civilin-
genjörsutbildningar är det 19 som 
får omdömet mycket hög kvalitet. 
Universitetskanslersämbetet har totalt 
utvärderat drygt 360 utbildningar i 
ingenjörs- och teknikvetenskap vid 24 
av landets universitet och högskolor.

– Huvuddelen av de granskade 
utbildningarna vid vår fakultet är 
yrkesutbildningar av högskole- och ci-
vilingenjörer, säger Staffan Andersson. 
Av dessa får sex av nio betyget hög el-
ler mycket hög kvalitet. Vår erfarenhet 
är också att studenterna är nöjda med 
sina utbildningar.

Designhögskolan 
topprankas igen
RED DOT INSTITUTE Designhögskolan 
har gjort det igen. För andra året i rad 
placeras skolan på första plats på Red 
Dot Institutes prestigefulla rankinglista. 
Rankingen baseras på skolans pre-
stationer i institutetets designtävling 
under de senaste fem åren i konkurrens 
med skolor i Europa, Nord- och Syd-
amerika. Av totalt 4 394 bidrag från 57 
länder, i 24 olika kategorier har Malin 
Grummas och Kim Risager, alumner 
från Designhögskolans masterprogram 
i avancerad produktdesign lyckats 
kamma hem varsin Design Concept 
Award.

– Vi har en unik atmosfär med 
talangfulla studenter och lärare från 
världens alla hörn. Tillsamman delar 
vi en vision där vi tänjer på gränserna 
inom industridesign och utforskar 
framtiden. Vi är mycket stolta över de 
idéer och koncept som utvecklas hos 
oss på Designhögskolan, säger rektor 
Anna Valtonen.

Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi, har tilldelats Linnépriset i botanik.
                                                                                                                                              FOTO: MATTIAS PETTERSSON

FÖRST KÄNDE jag 100 procents förvåning 
över att få denna utmärkelse, men sen blev 
jag förstås väldigt glad och otroligt hedrad. 
Det är en stor personlig ära, säger Stefan 
Jansson, professor i växters cell- och mole-
kylärbiologi vid Umeå universitet.

Fysiologiska sällskapet skriver bland 
annat i sin motivering att ”Stefan Jansson 
är utan tvekan en av Sveriges mest framstå-
ende (och också välciterade) växtfysiologer. 
Han har även skrivit populärvetenskap och 
har senare år varit mycket aktiv i GMO-debat-
ten.” Vidare skriver sällskapet att han har en 
internationellt mycket stark ställning, spe-
ciellt inom området hur växters ljusinfång-
ande regleras och att han har blivit mycket 
uppmärksammad för sina fältstudier.

STEFAN JANSSON disputerade på studier 
av fotosyntesprotein och har därefter 
fortsatt att forska inom området växters 
fotosyntes. 

Genom att skapa och studera växter som 
saknar vart och ett av de ljusinfångande klo-
rofyll-bindande proteinerna har han kunna 

förstå deras funktioner, han har till exempel 
identifierat ett protein som fungerar som en 
”säkerhetsventil”. 

DE SENASTE tio åren har han också arbetat 
med trädgenetik. Ett av projekten handlar 
om hur träd vet att det är höst och när de 
ska få gula blad. 

Här studerar Stefan Jansson aspar med 
målsättningen att förstå vilka gener som gör 
att aspar från norra Sverige får sina höst-
färger innan de från södra Sverige får det, 
och vilka signaler som får träden att avsluta 
processen innan det blir för kallt. 

För att kunna göra genetiska studier 
måste man först ta reda på vilka gener som 
träden har, och förutom att kartlägga alla 
gener i asp och poppel har Stefan Jansson 
lett arbetet att kartlägga arvsmassan i gran, 
världens största genprojekt i alla kategorier. 
Granens arvsmassa är oerhört stor, cirka sju 
gånger så stor som människans. 

Prissumman är 400 000 kronor och Lin-
népriset delades ut i Lund den 2 december.

INGRID SÖDERBERGH

Kim Risagers koncept hjälper hushåll ta 
hand om matavfall.
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Hélène Prouillet-Leplat, doktorand vid Umeå universitet, har vunnit pris för 
bästa posterpresentation vid the International 11th INTECOL Congress som 
hölls i London som en del av firandet av the British Ecological Societys hund-
raårsjubileum. Temat för kongressen var ”Advancing ecology and making it 
count”.

Hélènes poster belönades  
på internationell kongress

Hélène Prouillet-Leplats poster om effekten av renbete på markegenskaper och växtnäringsupptag  
i tundravegetation vann pris vid en stor ekologikongress i London.               FOTO: INGRID SÖDERBERGH

JAG ÄR MYCKET hedrad över att vara vin-
nare! Speciellt eftersom konkurrensen var 
hård med över 250 postrar som bedömdes 
av en kommitté av internationella ekologer, 
säger Hélène Prouillet-Leplat, fransk dokto-
rand på institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap.

– Det var verkligen spännande att pre-
sentera mitt arbete och jag hade långa och 
väldigt stimulerande diskussioner runt min 
poster. Många veckor av fält- och laborato-
riearbete har belönats med det här priset 
och det har gett mig motivation och energi 
att slutföra det sista året av mina doktorand-
studier.
Varför tror du att din poster vann?

– Jag tror att mitt forskningsområde är 
nytt, spännande och utmanande och jag 
älskar att dela min passion för tundraekosys-
tem med andra ekologer. Min poster hade 
lite text eftersom jag tycker att en bra bild 
eller en fin graf är värt 100 ord! Kanske att 

detta utgjorde skillnaden mot mina konkur-
renter.

Hélène Prouillet-Leplats poster presente-
rade effekten av renbete på markegenskaper 
och växtnäringsupptag i subatlantisk tundra-
vegetation med olika betessystem.

HENNES FORSKNING handlar om att 
förstå indirekta effekter av växtätare på ark-
tiska växtsamhällen. Hennes huvudsakliga 
forskningsområde ligger i Norge, men hon 
arbetar också i norra Sverige (Abisko) och 
på västra Grönland. Växtätare är kända för 
att ha stora effekter på tundra-ekosystem ge-
nom att påverka växtbiomassa, primärpro-
duktion, artsammansättning och mångfald 
av dessa växtsamhällen samt deras respons 
på klimatförändringar. Tidigare studier visar 
att de indirekta effekterna via näringscirku-
lation kan vara viktigare än direkta effekter 
via konsumtion i nordliga ekosystem.

INGRID SÖDERBERGH

Svante Åberg.

Hallå där!
Universitetslek-
tor Svante Åberg 
har fått Gunnar 
Starck-medaljen för 
framstående peda-
gogisk verksamhet 
på kemins område 
med sitt webbpro-
jekt Skolkemi som 
ger lärare tillgång 
till spännande och 
vardagsnära under-
visningsmaterial.

Hur kändes det att få priset?
Jag fick ett mejl från Kemistsamfundet 
med rubriken ”Grattis!” och tänkte att 
det var spam, så det höll på hamna i 
papperskorgen. Men jag hejdade mig 
och när jag såg vad det var, så blev jag 
väldigt glad. Men ännu trevligare var 
det att ta emot priset i Lund. Där fick 
jag träffa många kollegor och insåg att 
materialet på Skolkemisajten används 
och uppskattas ännu mer än jag hade 
anat.

Vad tror du är din pedagogiska 
styrka?
Att se kopplingen mellan undervis-
ning och konkreta exempel i vardagen, 
att stärka lärandet genom varierande 
innehåll och att förstå hur lärande 
faktiskt går till är sådant som jag be-
dömer som min styrka.

Vad är Skolkemi och hur använder sig 
skolan av materialet?
Webbplatsen Skolkemi innehåller cirka 
200 experiment. Experimenten är 
enkla och passar från förskola till uni-
versitet. Det är ett inspirationsmaterial 
som också fungerar som en kunskaps-
bank i undervisningen.

Utrotning av insekter  
påverkar vattendrag
AVHANDLING Biologen André Frainer, 
Umeå universitet, visar i sin avhand-
ling att olika 
störningar i ett 
vattenekosys-
tem, till exem-
pel minskad 
strandvegeta-
tion och ökad 
markgödsling, 
påverkar anta-
let insektsar-
ter, eller vilken 
typ av arter 
som förekom-
mer. Som en 
följd av minskad artrikedom bryts 
inte löv och annat dött växtmaterial i 
bäckarna ner lika effektivt, vilket kan 
påverka omsättningen av näringsäm-
nen, vattenkvaliteten och bäckarnas 
allmänna tillstånd..
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Kwangho Nam, forskarassistent i kemi vid Umeå universitet, jobbade i kemi-
pristagaren Martin Karplus laboratorium 2006–2011. Tack vare honom kunde 
universitetet på Luciadagen ta emot den 83-årige nobelpristagaren i Umeå, 
där han höll en uppskattad föreläsning i Aula Nordica och sedan ägnade res-
ten av dagen åt att träffa gymnasieelever, doktorander och unga forskare. 

Nobelt besök av prisad kemist

Nobelpristagaren i kemi, 
Martin Karplus, 83, före-
läste i Aula Nordica den 
13 december.  Att han 
besökte Umeå universitet 
i samband med nobelfest-
ligheterna har att göra med 
att en tidigare postdoktor 
i hans labb, Kwangho 
Nam, nu arbetar vid Umeå 
universitet. 
FOTO: JOHAN GUNSÈUS/SYNK

TEKNISKT FEL på flygplanet som Karplus 
var inbokad på försenade nobelpristagaren 
med flera timmar, men till slut kom han 
fram till Umeå och det var en näst intill full-
satt Aula Nordica som väntade på honom.

Där förklarade han med hjälp av bland 
annat bilder på en näpen opossum och hop-
pande delfiner vilken betydelse atomers och 
molekylers rörelser har för allt levande och 
hur en av livets viktigaste molekyler, ATP, 
kroppens egen energivaluta som ständigt 
bildas och förbrukas i kroppen och driver 
kemiska processer i cellen, framställs i ett 
roterande molekylärt maskineri. 

Det är tack vare metoder som Martin 
Kaplus och de två andra pristagarna i 
kemi, Michael Levitt och Arieh Warshel, 
utvecklat som man i dag kan ta kraftfulla 
datorers hjälp för att beräkna, åskådliggöra 
och förutsäga kemiska processer i detalj. 
Simuleringarna kan till exempel visa hur 
fotosyntesen i växter går till eller hur ett 
läkemedel interagerar med sitt målprotein i 
människokroppen.

Metoderna möttes länge med skepsis, 
berättar Martin Karplus.

– Kemisterna sade att det inte skulle gå 
och biologerna, som borde vara intresse-
rade, sade att om jag lyckades skulle de hur 
som helst inte vara intresserade av resulta-
ten.

Han hoppas att Nobelpriset ska leda till 
större acceptans för ämnesområdet. Redan 
har han fått känna av den prestige och tyngd 
utnämningen inneburit.

– Som nobelpristagare ses man plötsligt 
som expert på precis allting och man får 
massor av inbjudningar.

MARTIN KARPLUS har bland annat fått 
träffa president Obama, men det var inte 
första gången han hälsade på en amerikansk 
president. 1947, som ung student, fick han 
träffa Harry S Truman. 

Martin Karplus är född i Österrike och 
kom till USA som flykting 1938. Hans familj 
är judar och lämnade landet tre dagar efter 
nazisternas övertagande. Under förespeg-
ling av en skidresa tog de tåget till Schweiz. 
Tyska officerare kom in i tåget och genom-
sökte noga deras bagage, men som tur var 
fick familjen fortsätta resan över gränsen.

EN RAD AMERIKANSKA nobelpristagare 
är liksom han själv immigranter efter andra 
världskriget som lyckats i det nya landet, 
konstaterar Martin Karplus. Nu ser han med 
oro på hur försämrade ekonomiska villkor 
medför att forskningens blomstringstid i USA 
mycket väl kan vara över. 

– Hur ska man få unga människor att våga 
satsa på att forska om de inte får något jobb 

efter disputationen? frågar han sig. 
– Jag är inte säker på att jag skulle ge stu-

denter i dag rådet att bli forskare, säger han. 
Ska man lyckas måste man både vara smart 
och arbeta hårt.

Arbeta fortsätter 83-årige Karplus oförtru-
tet att göra. Han har fortfarande forsknings-
projekt i gång, bland annat tillsammans med 
sin yngre adept i Umeå, Kwangho Nam.

 ANNA-LENA LINDSKOG

På restauranghögskolan bjöds Karplus på löj-
rom och bubbel. Till höger Kwangho Nam.

Nobelpristagaren träffade på eftermiddagen en 
grupp gymnasister.
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Nya molekyler redskap 
i amyloidforskning
BAKTERIER För första gången har 
forskare hittat molekyler som på-
skyndar bildande av så kallade curli i 
bakterier – hårliknande strukturer som 
gör att bakterier kan haka fast vid var-
andra och bilda biofilmer, kolonier av 
bakterier. Studien är utförd av Umeå-
kemister i samarbete med amerikanska 
forskare och publiceras i tidskriften 
Chemistry and Biology.

Med hjälp av kemiskt framställda så 
kallade ”frisörmolekyler” som hindrar 
att håren växer ut kan man stoppa 
bakteriernas förmåga att fästa vid 
varandra. Professor Fredrik Almqvists 
forskargrupp i Umeå har riktat in sin 
forskning på att på detta sätt avväpna 
bakterier i stället för att döda dem. Då 
utvecklas resistens inte lika snabbt.

I den nya studien har forskarna 
designat en stor mängd organiska 
molekyler och testat effekten in vitro 
på proteinet CsgA som bygger upp 
stommen i curli.

– Små förändringar i molekylen på 
några atomer har drastiska konse-
kvenser för bildandet av curlifibrer. De 
flesta föreningarna hämmade bildning 
av curli och hindrade biofilmer från att 
uppstå. Men för första gången har vi 
lyckats hitta molekyler som påskyndar 
produktionen, säger Fredrik Almqvist.

Enzymer städar efter 
vedcellers självmord
AVHANDLING Enzymer som länge 
troddes orsaka den programmerade 
celldöden under vedutvecklingen kan 
i själva verket vara de som städar upp 
efter cellens död. Det visar Benjamin 
Bollhöner i sin avhandling vid Umeå 
universitet.
Vedceller har viktiga funktioner för 
växtens vattentransport och mekanisk 
stöd. Under sin livstid producerar de 
flera olika enzymer som kan spjälka 
andra komponenter av cellen genom 
hydrolys. Ett exempel är proteaser som 
klyver andra proteiner vilket i djurceller 
är ett välkänt sätt att inleda program-
merad celldöd. Därför har många av 
dessa enzymer misstänkts reglera 
celldöd även i vedceller. 
Benjamin Bollhöner har i sin avhandling 
fokuserat på ett av dessa enzym, en så 
kallad metacaspas, och visar att den i 
stället för att reglera celldöden är viktig 
för städningen som följer döden, så 
kallad autolys. 

INGRID SÖDERBERGH

Datavetaren Daniel Espling presenterar i sin avhandling vid Umeå universitet 
nya tekniker som gör det lättare att skicka beräkningar eller program mellan 
grupper av datormoln eller virtuella superdatorer.  
– Min forskning är ett steg mot ett framtida världsomspännande system som 
via internet kopplar samman och förenar miljontals datorer och gör dem till-
gängliga för användare, säger han.

Nya tekniker för datormoln 
och virtuella datorer

Datormoln och virtuella superdatorer gör det möjilgt att hyra in sig och betala för datorresurser, till 
exempel för beräkningskraft eller lagring av stora datamängder.                              FOTO: FOTOAKUTEN

DATORMOLN OCH virtuella superdatorer, 
på engelska cloud computing och grid com-
puting, är system som gör det möjligt för 
användare att tillfälligt nyttja stora mängder 
externa datorresurser för storskaliga beräk-
ningar och tillhandahållande av e-tjänster. 
De två besläktade teknikerna kopplar ihop 
tusentals serverdatorer till ett enhetligt 
system. Virtuella superdatorer används ofta 
inom forskning för att lösa beräkningsjobb. 
Varje beräkningsjobb startar och kör en 
begränsad tid tills det finns ett resultat. 
Exempelvis startar CERN cirka en miljon 
beräkningsjobb varje dag på sina virtuella 
superdator och även Umeå universitet bi-
drar med datorkraft. Forskare som vill köra 
jobb på sådana infrastrukturer måste oftast 
ansöka om tid. 

Datormoln utgår från en annan modell 
där alla användare (även du och jag) har 
möjlighet att hyra in sig och betala för de 

datorresurser som används utan att behöva 
upprätta kontrakt och samarbeten i förtid. 
Till exempel kan ett nystartat företag helt 
använda sig av datorer i molnet när de först 
lanseras, för att inte riskera att antingen ha 
för få datorer inledningsvis så att systemet 
går segt eller inte fungerar om det blir för 
populärt. De flesta datormoln som finns i 
dag ägs och styrs av företag.
Varför behöver man koppla ihop da-
torkraft?

– Grundtanken med båda typerna av 
system är att behovet av datorresurser i 
form av beräkningskraft eller lagring av data 
fluktuerar för alla användare. Därför är det 
effektivare, billigare, och mer miljövänligt 
att använda gemensamma datorresurser vid 
behov i stället för att varje användargrupp 
ska behöva införskaffa och underhålla sina 
egna servrar, säger Daniel Espling.

INGRID SÖDERBERGH
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Forskning kräver kreativitet och förmåga att ställa bra frågor. Det är 
utgångspunkten för IceLab Camp. Under en höstvecka träffas unga 
forskare med olika vetenskapliga bakgrund på kursgården Kronlund 
utanför Vindeln för att tillsammans utveckla sin kommunikativa och 
kreativa förmåga.                                     

Forskarläger med kreativt fokus
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TEXT Anna-Lena Lindskog FOTO Jan Lindmark

SOM STUDENT BLIR man duktig på att 
svara på frågor och lösa problem. Det 
är egentligen det man tränas på från 
första klass till sista året på universite-
tet. Forskning är något helt annorlun-
da, det handlar väldigt mycket om att 
ställa bra frågor. Som doktorand kastas 

man rakt in i det, det är helt nya krav, säger Martin Ros-
vall, fysiker och forskare på IceLab vid Umeå universitet.

Därför var det en aha-upplevelse när han som dokto-
rand fick delta i ett läger för unga forskare vid Université 
Paris Descartes, där deltagarna fick träna på att vara 
kreativa och formulera vetenskapliga frågor. Martin 
Rosvall kände direkt att om han fick chansen skulle han 
ordna ett liknande läger på hemmaplan. Nu är det fjärde 
året som IceLab Camp arrangeras.

När vi besöker Kronlund har deltagarna samlats 
för en kreativitetslek som uppvärmning inför dagens 
arbete. Sittande i ring gör de en variant av ”viskleken” 
med bilder i stället för ord. Alla får rita en enkel symbol 
på en lapp som läggs överst i en hög med lappar. Varje 
hög skickas sedan ett steg till vänster, nästa person får 

kasta en snabb blick på symbolen, lägga lappen underst 
i högen och teckna av den ur minnet. Efter 15 sekunder 
skickas högen ett steg åt vänster igen.

NÄR ALLA HÖGAR vandrat ett varv runt radas lap-
parna upp för att se om och hur bilderna förändrats. 
Rummet bubblar av diskussion och skratt. Medan vissa 
figurer behållit form och betydelse nästan intakt har 
andra förlorat viktiga element eller plötsligt fått nya. 
Något så simpelt som ett frågetecken har tappat sin prick 
och ser i slutänden ut som en banan eller bumerang. 
Hur gick det till? En fyrkantig symbol får ett tak och blir 
i nästa steg ett hus med fönster, medan en stiliserad bil 
råkar bli upp- och nedvänd och plötsligt tolkas som ett 
ansikte som får näsa och mun.

– Kan vi generalisera resultaten, undrar Martin Ros-
vall. Vilka symboler överlever och inte? Vilka hypoteser 
kan vi ställa och hur kan vi testa dem?

– Om man gör något andra kan relatera till, till exem-
pel en stjärna eller en åtta, verkar den bestå, konstaterar 
Natalie Schluter.

Deltagarna på lägret kommer från olika länder och har 

FORSKNING

IceLab Camp tränar unga   forskare att ställa frågor 
Under några intensiva höstdagar på Kronlunds kursgård får en grupp unga forskare träning i kreativitet och att ställa vetenskapliga frågor. Martin 
Rosvall, överst till vänster, tog initiativ till lägret. Bilderna längst ned: Rebekka Burkholz, Pedro Lopes, Ana Trusina och Vsevolod Salnikov.
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skilda vetenskapliga bakgrunder. Tanken med det är att 
de ska lära av varandra. Natalie Schluter kommer från 
Kanada, gör sin postdok vid Malmö högskola och bor 
i Köpenhamn. Hon har examina inom både lingvistik, 
matematik och beräkningsteknik och arbetar nu med 
algoritmer för språkbehandling.

– Det handlar om att försöka få datorer att förstå ord 
och meningar, till exempel för att kunna översätta dem 
maskinellt. Det är inte så enkelt, ett språk har ett ändligt 
antal ord, men ett oändligt antal saker man kan uttrycka 
med språket. Så ett datorbaserat språkbehandlingssys-
tem är svårt att få helt perfekt, även det skett en väldig 
utveckling på området de senaste åren.
Vad hoppas du få ut av IceLab Camp?

– Mitt fält är inte en renodlad nätverksvetenskap, men 
jag har märkt att jag använder många sådana begrepp 
och idéer i min forskning. Men nätverksforskare är så 
mycket bättre på det än jag är, så jag behöver lära mig 
mer. Den här workshopen är en bra möjlighet till det, 
säger Natalie Schluter.  

EFTER FIKAT JOBBAR deltagarna vidare i tre grupper. 

IceLab Camp tränar unga   forskare att ställa frågor 
De ska mejsla fram förslag till forskningsprojekt utifrån 
deltagarnas olika kompetenser. Natalies grupp har valt 
att bygga vidare på Erin Hotchkiss forskning om vat-
tendrag.

– Vi ekologer har hittills främst ägnat oss åt att un-
dersöka en sjö eller ett vattendrag i taget, men börjar 
alltmer intressera sig för sambanden, hur bäckar, älvar 

FAKTA IceLab 
TVÄRVETENSKAPLIGT IceLab är en tvärvetenskaplig 
forskningsmiljö vid Umeå universitet.
IceLab drivs i samarbete mellan institutionerna för 
matematik och matematisk statistik, fysik och ekologi, 
miljö och geovetenskap. 
Vid IceLab bygger forskarna modeller och gör simu-
leringar för att förstå frågor som ekologer, biologer, 
psykologer och sociologer vanligtvis arbetar med 
inom sina egna discipliner. 
Metoderna kan till exempel användas för att bättre 
förstå hur klimatförändringar påverkar ekosystem eller 
för att räkna ut hur en befolkning ska vaccineras mot 
ett virus för att få maximal effekt. 

– Nämen kolla, hur kunde det bli så? Viskleken med bilder väcker många glada skratt och en livlig diskussion om hur hypoteser kan ställas upp och 
testas. Från vänster Ana Trusina, Natalie Schluter, Magnus Lindh, Kateryna Karhina och Jonas Wickman.
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och sjöar rinner över i varandra och hänger ihop och 
hur de olika delarna påverkas av förändringar i miljön, 
säger Erin som är postdoktor vid Umeå universitet.

Då är det inte så dumt att i gruppen ha matematiker 
och datavetare med kunskaper om nätverk och kom-
plexa system. På en whiteboardtavla har de tillsam-
mans skissat hur ett vattenekosystem kan betraktas 
som ett nätverk av olika delar med sinsemellan olika 
egenskaper.

– Nu försöker vi formulera en hypotes vi kan testa 
med olika simuleringar, säger Nicolas Wider som fors-
kar om komplexa system i Zürich, Schweiz. Vad händer 
till exempel om man bygger eller tar bort en damm nå-
gonstans i ekosystemet? Hur kommer det att påverkar 
fisk och andra arter som lever där?

SISTA DAGEN PÅ lägret ska de redovisa sitt projekt. 
Förutom en klar forskningsfråga och förslag till experi-
ment ska grupperna ha skrivit ihop första sidan till en 
anslagsansökan för sina projekt. Det är ytterligare en 
sak som forskare i början av sin karriär behöver få träna 
på, förklarar Martin Rosvall. Många ansökningar faller 
på att man inte formulerat sin fråga tillräckligt precist.

De projektidéer deltagarna arbetar fram är inte i 
första hand tänkta att genomföras på riktigt. Det viktiga 
är att få träffa likasinnade från olika ämnesområden 
och öva på att tänka tillsammans, säger Martin Rosvall. 
Samtidigt kan lägret så frön för framtiden. 

Tidigare års lägerdeltagare har fortsatt hålla kontakt 
och kanske kommer de unga forskarna att etablera 
konkreta forskningssamarbeten så småningom.

– Jag tror absolut det, säger Natalie Schluter. Kanske 
behöver vi mogna lite som forskare först, men jag 
skulle bli förvånad om vi inte kommer att samarbeta i 
framtiden! ○

”Som student blir man duktig på att svara på frågor och lösa problem. 
Det är egentligen det man tränas på från första klass till sista året på 
universitetet. Forskning är något helt annorlunda.”

Grupparbete med att formulera ett vetenskapligt problem. Nicolas Wider, Eddie Wadbro, Erin Hotchkiss och Natalie Schluter har utgått från Erins 
forskning om vattendrag och funderar över hur man med simuleringar kan undersöka effekter av miljöförändringar i ett ekosystem.

FAKTA IceLab Camp
FORSKARLÄGER IceLab Camp är ett veckolångt 
kommunikations- och kreativitetsläger för master-
studenter, doktorander och postdoks med tvärve-
tenskapligt intresse.
Det leds av forskare vid IceLab och arrangeras med 
stöd från KBC:s forskarskola vid Umeå universitet.
Deltagarna kommer från hela världen.
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INFLUENSA ÄR en virusorsakad luftvägsin-
fektion som sprider sig snabbt och ger upp-
hov till omfattande epidemier. En allvarlig 
influensapandemi är ett stort hälsoproblem 
och behandling med antivirala läkemedel är 
en central del av beredskapsplanen. Tamiflu 
är det mest använda läkemedlet.

Hanna Söderström, miljökemist och fors-
kare vid Umeå universitet och Josef Järhult, 
infektionsläkare och forskare vid Uppsala 
universitet har tillsammans med Björn Ol-
sen, professor vid Uppsala universitet samt 
Shaman Muradrasoli, forskare vid SLU i Upp-
sala med ett tvärvetenskapligt angreppssätt 
följt vad som händer om Tamiflu kommer ut 
i naturen.

– Våra resultat visar att Tamiflus aktiva 
metabolit som utsöndras med männis-
kans urin inte bryts ner i traditionella 
reningsverk. Vi har kunnat spåra Tamiflu i 
flodvatten i Japan under säsongsinfluensan 
2007/08 samt i Europa under influensapan-
demin 2009. Japan är det land som använ-
der mest antivirala läkemedel i världen vid 

Forskare i Umeå och Uppsala har funnit att rester av influensaläkemedlet Ta-
miflu i vår miljö kan göra influensavirus i fåglar resistenta. Detta kan få allvar-
liga konsekvenser vid en influensapandemi. Med drygt 14 miljoner kronor från 
finansiärerna Formas och Vetenskapsrådet ska forskarteamet nu fortsätta 
studierna med fokus på alternativa antivirala läkemedel.

Tamiflu gör virus i fåglar resistent

När änder simmar i vatten som 
innehåller rester av influensalä-
kemedlet Tamiflu utvecklar in-
fluensavirussom finns i fåglarna 
motståndskraft mot läkemedlet.
FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG

säsongsinfluensa, säger Hanna Söderström.
Med utgångspunkt att simänder är den 

naturliga värden för influensavirus och 
att de ofta finns nära reningsverken har 
forskarna undersökt om influensavirus hos 
änder som utsätts för Tamiflu i bad- och 
dricksvatten utvecklar resistens.

– När änder får simma i vatten med miljö-
relevanta koncentrationer utvecklar deras 
influensavirus resistens. Om ett resistent in-
fluensavirus sprids till människor och orsa-

kar en pandemi är det ett allvarligt hot mot 
folkhälsan eftersom det tar många månader 
att tillverka vaccin. Vi är därför hänvisade 
till användning av antivirala läkemedel vid 
en pandemis första våg, säger Josef Järhult.

I DAG ÄR Relenza det läkemedel som utgör 
förstahandsalternativet om inte Tamiflu 
har effekt. Det är därför mycket troligt att 
Relenza, och nya antivirala läkemedel som 
ännu inte är ute på marknaden i Sverige, 
kommer att användas mer vid en ökande 
Tamiflu-resistens.

Med pengarna som forskargruppen nu 
får vill man vara steget före och utveckla ett 
nationellt kunskapscentrum kring antivirala 
läkemedels miljöeffekter och risken för 
utveckling av resistenta influensavirus.

– Det är särskilt viktigt att undersöka 
risken för resistensutveckling redan innan 
läkemedel börjar användas i större utsträck-
ning så att vi kan anpassa förskrivningen och 
genomföra en välgrundad beredskapspla-
nering för framtida pandemier, säger Josef 
Järhult.

Forskargruppen ingår i ”One Health Swe-
den” ett nätverk av forskare från olika disci-
pliner som studerar infektionssjukdomar.
 

INGRID SÖDERBERGH

Josef Järhult, Shaman Muradrasol, Björn Olsen 
och Hanna Söderström.



TN Magasin • nr 3 • 201312

UTBILDNING

Vissa föreläsningar är svettigare än andra, både för föreläsare och 
studenter. På Life science-programmet inleddes kursmomentet om trä-
ningens och hälsans biologi och kemi med ett lärorikt spinningpass.

Ansträngande föreläsning 

MICHAEL SVENSSON, 
LÄRARE och forskare 
i idrottsmedicin, har 
placerat sin bärbara 
dator på cykelstyret. 
Medan spinningin-
struktören Anna-Karin 

Hammar drar i gång uppvärmningen i Iksus 
spinningsal förklarar han vad som börjar 
hända i kroppen och varför det är viktigt 
att värma upp. Att blodflödet ökar, så att 
hela kroppen och framförallt musklerna blir 
varma och att nervimpulser går snabbare.

– Många enzymer som är involverade i 
musklernas funktion regleras av temperatu-

ren och när man blir varm i kroppen ökar 
deras aktivitet, vilket är bra för cellfunk-
tionen, fortsätter Michael som själv börjar 
bli smått andfådd av att trampa och prata 
samtidigt.

Hela gänget trampar idogt, Anna-Karin 
uppmanar dem att fokusera på andningen 
och hitta en rytm som känns bra. Intensite-
ten stegras, nu får alla stå upp och trampa i 
tre minuter, de nästan dansar på pedalerna 
i takt med musiken, för att sedan lugna ner 
tempot i två minuter för syreåterhämtning. 
Sedan blir det till att upp och trampa snab-
bare igen.

– Är ni varma? Det här är bara början, 

kom igen nu, en minut till, starkare, mer 
kraftfullt, håll ut, peppar Anna-Karin.

Dags för lite återhämtning igen och Mi-
chael förklarar hur man på bara fyra veckor 
kan gå från tämligen otränad till att få hyfsad 
kondition. Han berättar också hur man gör 
konditionstester i idrottsmedicins labb, 
något studenterna ska få göra senare under 
kursen. 

FÖRUTOM STUDENTERNA deltar flera 
lärare. Pernilla Wittung-Stafshede, professor 
i kemi, är en av dem som är med och tram-
par. Hon ska undervisa studenterna längre 
fram och vill ta chansen att lära känna dem 
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Treårig utbildning 
med bredd 
LIFE SCIENCE Kunskap om kemiska 
och molekylärbiologiska processer 
är viktig till exempel vid framställ-
ningen av läkemedel och vacciner, 
framtagandet av nya diagnostiska 
och rättsmedicinska tekniker, samt 
växtförädling. Kunskaperna kan 
också tillämpas inom idrotts- och 
hälsobiologiområdet. Kandidatpro-
grammet i ’’Life 
Science’’ täcker 
ett brett område 
inom kemi och 
molekylärbiologi 
där kursinnehåll 
och föreläsare har 
direkt anknyt-
ning till aktuell 
forskning inom till 
exempel mikro-
biologi, biologisk 
kemi, infektions-
medicin, miljökemi 
och växtmoleky-
lärbiologi. 

en smula innan dess. Spinningpasset böljar 
vidare i intervaller, nu börjar alla vara rätt 
svettiga och Michael Svensson fortsätter 
föreläsa om vad uthållighetsträning innebär 
för kroppen, de gynnsamma effekter man 
till exempel får på blodvolym, blodtryck och 
hjärtats pumpförmåga. 

HAN BESKRIVER också de onda cirklar 
fysisk inaktivitet leder till, vad som händer 
i fettvävnaden och hur inflammatoriska 
processer startar som leder till en ökning 
av hormoner och andra ämnen som i sin 
tur påverkar cellernas upptag av glukos 
negativt.

Studenter och lärare trampar envetet på. 
Det är inte dags att varva ned ännu, tvärtom. 
Anna-Karin Hammar sätter i gång med fem 
sekunder långa sprintintervaller. Alla får stå 
upp och trampa allt de förmår.

– Go, go, go, go, go! Och nu får ni sitta ned 
igen, ropar Anna-Karin.

Michael förklarar bakgrunden till övning-
en, nämligen att forskning visat att korta, 
intensiva träningsmoment där man tar ut 

sig maximalt om så bara under några få 
minuter i veckan faktiskt visat sig förebygga 
hjärtkärlsjuklighet.

– Det är inte bara långa löprundor som 
ger effekt.

DE FLESTA i gänget har fortfarande krafter 
kvar att cykla. Och tur är det, nu kommer fi-
nalen med åtta intervaller med 15 sekunders 
sprintande. Om inte förr bör studenterna 
känna mjölksyran i musklerna, förklarar 
Michael. 

Äntligen blir det nedvarvning med lugnt 
trampande på pedalerna och stretching 
medan Michael förklarar nyttan med aktiv 
återhämtning. Sedan får ett svettigt gäng 
bege sig mot duscharna. Efter lunch väntar 
en alldeles vanlig föreläsning.
Hur var det att vara med på det här?

– Det var hemskt, jag är så sjukt otränad! 
säger Daniel Bergdahl från Piteå. Men det 
var en kul och annorlunda föreläsning och 
roligt att prova något nytt. Jag har faktiskt 
aldrig provat på spinning tidigare.

ANNA-LENA LINDSKOG

Längst till vänster: Anna-Karin Hammar och Mi-
chael Svensson leder en ansträngande föreläs-
ning. Ovan: Cecilia Engdahl, Julia Ödmark och 
Jenny Bergström, Daniel Bergdahl och Rodvan 
Gadaev, Sophia Mårtensson, Anna Svensson och 
Juan Inda, Vera Pieters och Emma Johansson.
FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG

Henrik Antti,  
programansvarig
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tinvasionen gör att den biologiska mångfalden minskar 
helt enkelt.

– Människor gillar att vandra i bergen, bland annat 
för möjligheten att få syn på sällsynta alpina arter. En 
av riskerna med invasion av främmande växter är att 
växtligheten till slut ser ut som överallt annars. Typiska 
fjällväxter kan ersättas av mer vanliga, vardagliga arter.

OMRÅDEN DÄR NYA arter tar över och nästan helt 
tränger ut andra kan också bli känsligare för allt från 
skogsbränder till jordskred, förklarar Ann Milbau. 
Klimatförändringarna kan ytterligare påverka utveck-
lingen, vilket gör fenomenet angeläget att studera för 
forskarna. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådets 
program Swedish Research Links studerar hon vad 
som händer när främmande arter planteras på olika 

Siktet inställt på 
främmande arter

TEXT Anna-Lena Lindskog FOTO Ive Van Krunkelsven och Jonas Lembrechts

Hon kom till Abisko för att stanna ett år, men är nu inne på det sjunde. 
Ekologen Ann Milbau trivs med den karga naturen och den internatio-
nella atmosfären vid forskningsstationen. Just nu arbetar hon med ett 
projekt där främmande växters förmåga att etablera sig i bergstrak-
terna i Patagonien i Chile och i Abisko jämförs. 

PORTRÄTTET

BERG ÄR FANTASTISKA att använda 
som studiemodell tack vare den na-
turliga gradienten, säger Ann Milbau. 
Tidigare har jag använt växthus och 
element för att simulera olika tempera-
turer, i den här studien kan vi i stället 
utnyttja den naturliga variationen i 

höjd och temperatur. Jag gillar verkligen det, att vi kan 
studera väldigt specifika frågeställningar, men ändå göra 
det under naturliga förhållanden.

Hennes forskningsområde beskrivs på engelska som 
”alien plant invasion”. Det för nästan tankarna till 
science fiction, men handlar om ett väldigt vanligt och 
globalt fenomen i växtvärlden. Genom människors om-
fattande resande och transporter kors och tvärs över jor-
den sprids växter till miljöer där de normalt inte skulle 
växa och dit de inte skulle kunna ta sig på egen hand. 
Ofta hamnar de där för att de följt med oss bokstavligen 
under våra fotsulor.

– De främmande växterna skaffar sig ofta fördelar i sin 
nya miljö för att de saknar naturliga fiender, säger Ann 
Milbau. På grund av det kan de bli väldigt produktiva 
och i slutänden börja dominera växtligheten, vilket ofta 
kan ha en negativ effekt på naturen.

Växter som etablerar sig på platser där de annars inte 
skulle växa kan tränga undan annan växtlighet. Det kan 
leda till att floran i ett område blir allt mer homogen, ar-

Ann Milbau
Ålder:  35 år. 
Familj:  sambon Ive och sonen Stern, fyra år.
Bor:  i hus i Abisko.
Arbetar:  som forskarassistent vid Climate Impacts 

Research Centre, CIRC, i Abisko.
På fritiden:  gillar att vandra i fjällen, åka skidor och 

campa, spelar saxofon och piano.
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”Människor gillar att vandra i bergen, bland annat för 
möjligheten att få syn på sällsynta alpina arter. En av 
riskerna med invasion av främmande växter är att växt-
ligheten till slut ser ut som överallt annars.”

Ann Milbau och 
Jonathan Lenoir, 
Frankrike, un-
dersöker hur de 
växter de planterat 
på olika höjd i 
Abiskos fjällter-
räng har utvecklat 
sig.

höjd i bergsterräng. Projektet bedrivs i samarbete med 
forskare i Chile, Argentina, Frankrike och Belgien. Totalt 
är ett tiotal forskare engagerade, inklusive studenter på 
masternivå.

ABISKO OCH PATAGONIEN i Chile är studieområ-
dena, eftersom forskarna vill undersöka ytterligheter 
i jämförbara berglandskap, mycket långt norrut och 
söderut på jordklotet.

I våras planterade de frön av sex vanliga växter, bland 
annat maskros, klöver och tusensköna, i 1 x 2 meter 
stora rutor på 2 700 utvalda platser i Abiskos fjällter-
räng. Rutorna ligger på 400, 700 respektive 900 meters 
höjd över havet. I vissa rutor får växterna extra näring, i 
andra rivs jorden upp för att efterlikna hur marken kan 
störas av vägar, byggande och annan mänsklig framfart.

Under hösten har samma experiment gjorts i Chile, 
för att se om fynden gäller generellt för bergsområden 
i kallt klimat. För att kunna jämföra med Abisko finns 
rutorna i stället på 0, 300 och 600 meters höjd.

– Det var inte helt lätt att hitta lämpliga berg dit det 
fanns framkomliga vägar, berättar Ann Milbau. På några 
ställen fick vi vända för att floder översvämmat vägen. 
Ett annat problem i Chile är att all mark är privatägd och 
ofta bakom stängsel, så när vi hittat ett område måste vi 
leta upp markägaren och få tillstånd. 

Projektet pågår i två år och forskarna kontrollerar 
med jämna mellanrum hur växterna i rutorna utvecklas. 
I Abisko har de redan på höstkanten kunnat se att alla 
sex arter de planterat förökar sig och växer.

– Frågan är vad som händer under vintern och hur 
växterna klarar sig när det blir vår och det tinar och 
fryser om vartannat?

Ann Milbau kommer från Belgien. Efter sin dispu-
tation fick hon ett 1,5-årigt postdoktorat på Irland. 
Därifrån flyttade hon och sambon Ive till Abisko, också 
för ett år. Paret trivdes mycket bra, Ann fick ytterligare 
forskningspengar och för tre år sedan en tjänst som 
forskarassistent. Sambon Ive frilansar med webbdesign, 
film och foto och sedan sonen Stern föddes har de också 
köpt hus på orten.

– Abisko är väldigt speciellt, både väldigt litet och 
väldigt internationellt. Ska man bo här måste man gilla 
friluftsliv och det gör vi. På vintern är vi bara 20 som 
jobbar på CIRC, så kollegorna blir också ens vänner. 
Ena stunden är man handledare, nästa är man ute och 
åker skidor med sina studenter! På somrarna är det 
jättemycket aktivitet på forskningsstationen, över 100 
forskare brukar vara här för att göra fältarbeten. Ofta 
kommer riktigt kända arktiska forskare hit, så Abisko är 
ett utmärkt ställe att skaffa sig internationella kontakter 
och etablera samarbeten.
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Varje år transporterar Umeälven upp emot två ton uran genom Umeå. Uranet 
kommer främst från vittring av jordar och berg i älvens avrinningsområde. 
– Hade det inte varit för de västerbottniska myrarna skulle urankoncentratio-
nen i Umeälven troligen vara nästan dubbelt så hög, säger Fredrik Lidman, 
vars avhandling handlar om tungmetaller och radioaktivitet i miljön.

Två ton uran genom centrala Umeå

Varje år rinner två ton uran 
genom Umeå med Umeäl-
vens vatten.
FOTO: MATTIAS PETTERSSON

URAN ÄR ETT radioaktivt grundämne som 
förekommer naturligt i miljön. I Umeåtrak-
ten kan man vanligen hitta några milligram 
uran i ett kilogram jord, men framför allt 
i inlandet finns platser med betydligt mer 
uran. 

Regn och snöfall leder till att stora 
mängder vatten passerar genom marken och 
detta gör att metaller frigörs från jordarna 
och rinner ut i bäckar, åar och älvar. Till vitt-
ringen kommer också ett delvis naturligt och 
delvis mänskligt orsakat nedfall av metaller 
från atmosfären.

– För att kunna ta bättre hand om miljön 
behöver vi en djupare förståelse för hur oli-
ka ämnen rör sig genom landskapet, menar 
Fredrik Lidman. Det gäller inte bara skyddet 
av våra sjöars och älvars vattenkvalitet i dag 
utan även om att kunna förutse konsekven-
serna av framtida klimatförändringar och 
utsläpp, exempelvis från gruvbrytning.

I SIN AVHANDLING vid Umeå univer-

sitet visar Fredrik Lidman, institutionen 
för ekologi, miljö och geovetenskap, att 
utbredningen av myrar är en av de viktigaste 
faktorer som styr flödena av metaller i det 
norrländska landskapet. 

Således kan det vara stora skillnader i vat-

tenkemi mellan intilliggande och till synes 
likartade bäckar. 

DETTA GÄLLER INTE bara uran utan även 
många andra metaller såsom nickel, torium, 
koppar och sällsynta jordartsmetaller som 
binder starkt till torv. Dessa ämnen fastnar 
därför i myrarna som därigenom fungerar 
som ett slags filter för vattnet. 

Samtidigt som detta minskar metallbelast-
ningen på sjöar och vattendrag innebär det 
också att stora mängder metaller blir kvar i 
landskapet under lång tid.

FORSKNINGEN HAR framför allt bedrivits 
i Krycklans avrinningsområde utanför Vin-
deln som med åren vuxit fram som en av de 
viktigaste platserna i studiet av det nordliga 
skogslandskapet. 

Projektet har genomförts i samarbete med 
Svensk Kärnbränslehantering som är intres-
serade av att bättre förstå hur radioaktiva 
ämnen rör sig i miljön.

– Även om två ton uran kan låta mycket 
finns det dock ingen orsak att oroa sig. Med 
tanke på älvens storlek blir urankoncentra-
tionen trots allt ganska låg, understryker 
Fredrik Lidman.

INGRID SÖDERBERGH

Fredrik Lidman har tagit prover i Umeälven och 
Vindelälven i sitt avhandlingsprojekt om tung-
metaller och radioaktivitet i miljön.
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PROFESSORERNA vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens elva 
institutioner är 94 till antalet. 
Av de övriga anställda är 145 univer-
sitetslektorer, 77 adjunkter, 41 fors-
karassistenter, 11 biträdande lektorer, 
325 doktorander, 52 postdoktorer, 105 
administratörer och 151 tekniker.

Utbildningar i allt från 
farmaci till energiteknik
VI ERBJUDER 26 utbildningar på grund-
nivå. Om du saknar behörighet i något 
naturvetenskapligt ämne kan du läsa in 
detta på vårt basår.
Högskoleprogram:
Naturguide 
Medieproducent
Nät- och kommunikationsteknik
Processoperatör

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
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Varför försvinner  
inte sjön ner i botten 
på sjön?

SVAR: Det vatten som finns i sjön 
kommer egentligen upp från marken. 
Vi kallar det vattnet för grundvatten. 
En sjö är en grundvattenyta som kom-
mer upp ovanför markytan på platser 
där marken är kuperad. Under sjön är 
marken mättad på vatten och därför 
kan inte vattnet försvinna nedåt. 
Men, om det blir en mycket varm sommar utan regn kan vattennivån i 
sjön sjunka eftersom det utan regn inte bildas något nytt grundvatten, 
och eftersom vattnet i sjön avdunstar i värmen. Dessutom försvinner 
grundvatten när träd och andra växter suger upp det och när vi använder 
vattnet, till exempel som dricksvatten 
Källa: Frågvis

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå PORTO BETALT

PORT PAYÉ

FRÅGELÅDAN

TÄVLING ETC
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Hur tama är vilda djur?

ETT AV SERIETIDNINGSHJÄLTEN Fanto-
mens tillhåll är den lilla ön Eden. Det kanske 
mest tilltalande med ön är att alla djur som 
finns på ön är helt orädda och tillgängliga. Vi 
har nog alla hört och läst anekdoter om de 
orädda djur som mötte tidiga sjöfarare när 
de steg i land på obebodda öar men få av oss 

har varit med om sådana möten med djur.
Som ekolog med intresse för större djur skulle mitt jobb 

förenklas avsevärt om djur kunde studeras utan att min när-
varo störde deras beteende. Tyvärr är sådana möten väldigt 
ovanliga på våra breddgrader, och handlar då mest om sjuka 
eller skadade djur. Är det ens möjligt för större, vilda djur att 
vara så orädda att man kan vara nära djuren utan att störa 
dem, eller är det bara anekdoter utan grund?

DE SENASTE ÅREN har jag i samband med en studieresa 
besökt olika reservat i Sabah på Borneo. Utanför reservaten 
är allt som vanligt: man ser få större djur, och dessa djur flyr 
på långt avstånd. Inne i reservaten upplevs dock ofta det 
motsatta. En vanlig syn i reservaten är stora varaner, som 
helt orädda går runt bland folk och försöker tigga godbitar. 

I det stora reservatet Danum Valley är hjortarna ytterst 
orädda och flyttar sig helst inte om man kommer gående. 
Vissa individer kommer fram och vill bli kliade. Skäggsvin, 
annars väldigt skygga och grisar, kan man ibland handmata 
inne i reservaten. Och, slutligen, apor, som annars håller 
avstånd till människor, kan helt tappa den skyggheten och 
vara oerhört tillmötesgående. Den i övrigt helt vilda och 
frilevande apan på bilden nedan kröp frivilligt upp i mitt knä 
och tittade intresserad på bilder jag tagit av hans flockmed-

lemmar.
SÅDANA MÖTEN påverkar 
alla, även personer som i sig 
inte är särskilt naturintres-
serade. Kanske vore det 
läge att fundera över om vi 
även på våra breddgrader 
kunde möjliggöra orädda 
träffar mellan vilda djur 
och människor? Viljan att 
agera miljöansvarigt torde 
öka avsevärt efter denna 
sorts direkta möten över 
artgränser.

BENT CHRISTENSEN,  
LEKTOR, INSTITUTIONEN 

FÖR EKOLOGI, MILJÖ OCH  
GEOVETENSKAP

PÅ SISTA RADEN ...
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Knäcker du julrebusen?

Skicka ditt svar på rebusen till TN Magasin, Anna-Lena Lindskog, Kansliet 
för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Det går 
också bra att e-posta: anna-lena.lindskog@adm.umu.se. Ange fullständigt 
namn och adress. 
De tre först öppnade rätta svaren vinner en biobiljett.


