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JAG ARBETAR MED internationalisering, ett fantas-
tiskt jobb som ger mig möjlighet att interagera med 
personer från hela världen; privatpersoner, studen-
ter, lärare, forskare, administratörer, marknadsfö-
rare, strateger, myndighetspersoner på alla nivåer, 
politiker – ja gränsen verkar gå vid representanter för 
ländernas högsta ledningar. 

Internationalisering är i sin natur gränsöverskridande men en 
relevant fråga är ändå vad syftet är med internationalisering, varför 
”skall vi hålla på” med detta?

Det finns uppenbara positiva aspekter av internationalisering, 
både på organisation- och individuell nivå. För organisationen 
öppnas möjligheter till bredare samarbeten och intryck från en allt 
mer gränslös värld, för individen möjlighet till breddning och/eller 
fördjupning av den personliga 
kompetensen oberoende av 
akademisk nivå eller profes-
sion. 

FÖR BÅDA KATEGORIERNA 
ser vi hur nätverk och kon-
takter expanderar. I vad mån 
nätverken sedan resulterar i 
enbart positiva upplevelser, 
avgörs i mångt och mycket av 
personlig kompetens, gräns-
sättning och ambitionsnivå. 
Vid Umeå universitet har en 
väl formulerad och uppföljbar 
Internationaliseringsstrategi 
en central plats, men viktigt 
är att de mål som sätts upp 
har stöd i hela verksamheten 
och att kommunikationen 
fungerar både uppåt och nedåt. 

Det är också väsentligt att den organisation som skall främja och 
stödja utvecklingen, får de resurser och de mandat den behöver för 
att realisera målen, men vi måste också våga misslyckas!

Den kategori som ger mig personligen mest tillbaka i mitt arbete 
är studenterna, både de som studerar vid Umeå universitet och vill 
resa utomlands för egen del liksom de studenter från andra länder 
som vill till Sverige och Umeå för att förkovra sig. 

Denna möjlighet för människor att lämna sin invanda hemmiljö 
och möta en omgivning där de inte längre är norm utan undantaget, 

gör att de växer på det mest 
fantastiska sätt och kanske är 
det den aspekten av interna-
tionalisering som i förläng-
ningen blir den viktigaste! 
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– När jag själv skulle välja utbildning var jag väldigt osäker. Jag ville gå något 
civilingenjörsprogram, men visste inte vilket. Jag gick runt på olika student-
mässor och skaffade mig information, det var så jag valde. Nu känner jag att 
jag själv skulle vilja vara den person som inspirerar andra till studier, säger Ida 
Skoglund, nybliven studentambassadör.

6

Ambassadörer redo att  
inspirera andra till studier

Nätverksteoretiker  
får Nordeas pris
UTMÄRKELSE Fysikern Martin Rosvall 
prisas av Nordeas Norrlandsstiftelse för 
sin forskning med fokus på samspelet 
mellan information, kommunikation 
och struktur i levande system.

Det moderna samhällets sväller över 
av upplysande men svårtolkade data 
om hur saker samverkar i olika system. 
För att förstå flödena av information 
har Martin Rosvall 
tillsammans med 
kollegor vid Umeå 
universitet utveck-
lat matematik och 
algoritmer för att 
kartlägga stora 
nätverk på ett sätt 
som förenklar och 
framhäver viktiga 
strukturer.  Med 
hjälp av dessa metoder är det i dag 
möjligt att få ett grepp om struktu-
ren i allt från spridningsmönstret vid 
influensautbrott och idéflödet mellan 
forskare till värdepappershandel och 
myllret av transaktioner mellan värl-
dens banker.

Till exempel arbetar Martin Rosvall 
med ett forskningsteam knutna till 
Federal Reserve i USA och Bank of 
England för att ta reda på vad som 
orsakade bankkrisen i september 
2008. Rosvalls forskning har haft stort 
genomslag och publicerats i ledande 
internationella tidskrifter, bland annat 
har två artiklar i PNAS citerats fler än  
1 000 gånger.

Marint forsknings- 
centrum firar 25 år
HAVSFORSKNING I år är det 25 år 
sedan regeringen inrättade tre marina 
forskningscentrum i Sverige, vid uni-
versiteten i Umeå, Stockholm och Gö-
teborg. Sedan starten 1989 har många 
forskare och studenter tagit del av 
Umeå marina forskningscentrums far-
tyg, utrustning och specialkompetens 
när det gäller Sveriges havsområden.
– UMF har utvecklats till en viktig 
resurs för den marina forskningen både 
vid Umeå universitet och nationellt. 
Forskarna värderar särskilt högt möjlig-
heten att ta prover med forskningsfar-
tygen till havs, att få prover analyse-
rade av ackrediterad personal samt att 
få tekniskt stöd vid större experiment 
vid exempelvis vår unika mesokosman-
läggning, säger Johan Wikner, universi-
tetslektor och föreståndare vid UMF.

Johanna Bäckman, Fredrik Sahl, Ida Skoglund och Magnus Holm (saknas på bilden) är teknisk-natur-
vetenskapliga fakultetens studentambassadörer. Tillsammans med övriga fakulteters ambassadörer 
finns de i Umeå universitets monter på studentmässor.                                FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG

NÄR STUDENTMÄSSORNA sparkar i gång 
i höst finns mässteamet med studentambas-
sadörer på plats. Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten har fyra ambassadörer, studenter 
som är peppade inför uppgiften att informe-
ra och inspirera blivande studenter att börja 
plugga just vid Umeå universitet.

Fredrik Sahl som går sista året på civil-
ingenjörsprogrammet i energiteknik har 
redan varit med i teamet ett år. Det har varit 
kanonroligt och lärorikt, tycker han.

– Det kan bli otroligt givande samtal med 
folk som kommer till montern. Jag minns 
särskilt ett med en tjej som ville läsa fri 
konst. Hon visste mer än jag om den utbild-
ningen, men inte så mycket om Umeå och 
där kunde vi verkligen ha en kul diskussion, 
jag kunde prata om sådana saker jag är bäst 
på, som varför man just ska välja Umeå.
Vad tycker ni är viktigast att förmedla när 
det gäller att plugga i Umeå?

– Framförallt den stora sammanhållning-
en som finns här, säger Ida Skoglund. Och 
att folk kommer hit från många olika håll. 
Umeå är verkligen en stad att trivas i, det 
finns både en stad och ett campusliv med 
massor av saker att hitta på. Dessutom finns 
idrottscentret Iksu nära campus, vilket gör 
att man verkligen blir motiverad att träna. 

Ambassadörerna har fått grundlig utbild-
ning i universitetets utbildningsutbud. Extra 
inblick har de förstås i den egna fakultetens 
utbildningar.

– Och man vet ju vad de andra i teamet 
pluggar, så får man en fråga man inte kan 
svara på kan man skicka personen till någon 
av dem, säger Fredrik Sahl. 
När ni själva funderade på att börja läsa, 
vilka frågor hade ni velat träffa någon och 
få svar på?

– För mig var det att jag ville veta hur det 
var att komma till en ny stad, säger Johanna 
Bäckman som nu läst tre år på arkitektpro-
grammet. Jag började direkt efter gymnasiet 
och ville veta mer om studentlivet, hur man 
träffar folk, var man ska bo och så.

– Jag ville också veta mer om hur det 
fungerar att studera på universitet och vad 
som skiljer olika studentstäder åt, säger Ida 
Skoglund.

– För mig handlade det mycket om vad jag 
ville göra efter utbildningen, säger Fredrik 
Sahl. Från början hade jag tänkt bli pilot, 
men ändrade mig när en kompis som går en-
ergiteknik berättade hur bra han trivdes där. 
Jag tror det ger jättemycket att få prata med 
folk som går på utbildningen om hur det är.

ANNA-LENA LINDSKOG
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Dioxiner bildas snabbare, vid lägre temperaturer och under andra förhållan-
den än man tidigare sett. Detta kan påverka hur man i framtiden utformar 
provtagningsutrustning, rökgasfilter i avfallsförbränningsanläggningar samt 
behandlar flygaska från avfallsförbränning. Det visar Eva Weidemann, ke-
miska institutionen, i sin avhandling vid Umeå universitet.

Oförutsedd dioxinbildning 
när avfall förbränns

Miljöstörande dioxiner kan bildas under förhållanden man tidigare inte känt till, bland annat inuti 
filtren i sopförbränningsanläggningar, visar Eva Weidemanns avhandling.   FOTO: INGRID SÖDERBERGH

DIOXINER ÄR EN grupp klorerade 
organiska molekyler där vissa uppvisar 
hormonstörande och cancerframkallande 
egenskaper. Att dioxiner bildas vid avfalls-
förbränning, när rökgaserna svalnar är 
känt sedan 70-talet. Med dagens moderna 
anläggningar är dock utsläpp via skorstenen 
minimala eftersom dioxinerna filtreras bort 
från rökgasen och fastnar i flygaskan.

I sin avhandling visar dock Eva Weide-
mann hur de miljöstörande dioxinerna kan 
bildas under förhållanden som man inte 
tidigare känt till. Bland annat kan dioxiner 
bildas inuti filtren i en storskalig anläggning 
för sopförbränning.

– Anläggningens utsläpp ligger fortfarande 
under de lagstadgade utsläppsgränserna, 
men det är ju inte bra överhuvudtaget att 
dioxiner bildas. Vi har kunnat identifiera 
nyckelparametrar för bildningen och vet 
i stora drag hur det sker. Våra iakttagelser 
kan bidra till att man designar bättre filter i 
framtiden, säger Eva Weidemann.

Dioxiner kan också bildas i provtagnings-
utrustningen då prover tas vid höga tempe-
raturer. Eva Weidemann har undersökt hur 
man kan utföra provtagningar av dioxiner 
på ett bättre sätt vid höga temperaturer 
för att undvika att detta sker. Lösningen är 
effektivare kylning i ett kritiskt steg, som då 

hindrar dioxinbildningen och leder till en 
mer korrekt provtagning. 

HON HAR OCKSÅ tittat på hur dioxiner       
i avfallsförbränningsaska påverkas av olika 
behandlingar för att hitta möjliga metoder 
att rena askorna. Resultaten är inte helt en-
tydiga, men hon har identifierat pusselbitar 
som kan vara en hjälp på vägen.

– Om man kunde ta fram en bra renings-
metod för flygaskorna skulle det vara en 
miljövinst med avseende på dioxinproble-
matiken, men även ur andra perspektiv som 
exempelvis materialåtervinning.

Avfallsförbränning är trots dioxinbildning 
ett bra alternativ för att tillvarata energi ut 
de sopor som inte kan sorteras och återvin-
nas. Avfallet minskar i vikt och volym och 
bakterier och lukt försvinner. Dessutom är 
förbränning en mer klimatsmart hanterings-
metod i jämförelse med att lägga avfallet 
på en soptipp, eftersom metangasen som 
bildas vid förmultning är en mer potent 
växthusgas än koldioxiden som bildas vid 
förbränning. Den utsläppsproblematik som 
tillskrevs metoden under 80-talet är i dag 
närapå eliminerad med hjälp av avancerade 
filter och reningssystem, samt regelbundna 
utsläppskontroller.

INGRID SÖDERBERGH

Ana Betancour,  
Arkitekthög-
skolan.

Hallå där!
Ana Betancour är 
konstnärlig profes-
sor i stadsbyggnad 
och Arkitekthög-
skolans nya rektor. 
Hon är en välme-
riterad arkitekt, 
konstnär, forskare 
och pedagog och 
kommer närmast 
från Chalmers tek-
niska högskola.

Nytt jobb, hur känns det ?
Det känns fantastiskt roligt och spän-
nande! Jag ser verkligen fram emot att 
börja vid Arkitekturhögskolan och att 
flytta till Umeå!

Vilken potential ser du i Umeås arki-
tekthögskola? 
Arkitekthögskolan har unika möjlig-
heter. Det är en ung högskola med 
en stark identitet av utforskande 
arkitektur, en internationell profil 
och mycket engagerade lärare och 
studenter. Jag ser med glädje fram 
emot att bygga vidare och utveckla 
nya framtida möjligheter för skolan 
samt att delta och bidra till en offentlig 
debatt, både lokalt och internationellt, 
om arkitekturens och arkitektens roll i 
vårt samhälle.

Har du någon hjärtefråga? 
Jag är intresserad av ett brett spektra 
av frågor, särskilt den samtida staden 
och förhållandet människa, samhälle 
och miljö. Nya arbetssätt, utvidgade 
fält för arkitekturforskning och design-
praktik. En viktig fråga för mig  
i detta är inte vad arkitektur är, utan 
vad arkitektur kan vara.

INGRID SÖDERBERGH

Inflytelserik forskare
GÖRAN SANDBERG, professor i fysio-
logisk botanik och tidigare rektor vid 
Umeå universitet, finns med på Thom-
son Reuters (driver databasen Web of 
Science) lista över världens mest infly-
telserika forskare. 3 215 världsledande 
forskare finns med på listan Highly 
Cited Researchers 2014, som baseras 
på antalet citeringar av vetenskapliga 
artiklar. 28 svenskar ingår. 
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Ångestdämpande läkemedel som letar sig ner i vattendrag från renat av-
loppsvatten kan öka överlevnaden hos abborrar. Det visar en grupp Umeå-
forskare i en studie som kan förändra uppfattningen om läkemedelsförore-
ningarnas effekter.

Ångestdämpande läkemedel
ger abborrar längre liv

Ångestdämpande läkemedel som läcker ut i vattendrag via avloppsvattnet påverkar abborrars beteende och förlänger även deras liv, visar en studie av 
bland andra Jonatan Klaminder (nedre bilden till höger).                                                                                            FOTO: BENT CHRISTENSEN, JOHAN GUNSÉUS

HUR LÄKEMEDEL som introduceras på 
den svenska marknaden påverkar vatten-
levande organismer bedöms utifrån tester 
som utformats av den europeiska läke-
medelsmyndigheten, EMA. Testresultaten 
ligger sedan till grund för den information 
om miljöpåverkan som de svenska konsu-
menterna får. En studie som forskare vid 
Umeå universitet publicerat i tidskriften 
Environmental Research Letters visar att det 
finns systematiska fel i dagens tester, vilket 
ökar riskerna att missa ekologiskt relevanta 
effekter av läkemedel i miljön.

– Felet ligger bland annat på en koncep-
tuell nivå där man väljer att undersöka hur 
giftiga olika substanser som konstrueras 
för att förbättra hälsan för människor är för 
vattenlevande organismer. Våra studieresul-
tat visar att man i större utsträckning borde 
testa de farmakologiska effekter som kan 

uppkomma hos dessa organismer och man 
måste dessutom vara öppen för att dessa 
effekter tar sig uttryck som inte går att mäta 
med traditionella metoder, säger Jonatan 
Klaminder, docent vid institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå uni-
versitet, som är studiens huvudförfattare.

I STUDIEN HAR forskarna undersökt abbor-
rar som har behandlats med ångestdäm-
pande läkemedel, i koncentrationer som 
understiger de som har uppmätts i avlopps-
vatten i Europa. Resultaten visar att dessa 
fiskar hade en högre överlevnad än fiskar 
som fick simma i rent vatten. Enligt Jonatan 
Klaminder kan detta förklaras av att fiskar 
som simmat i vatten med ångestdämpande 
läkemedel ändrade sitt beteende genom att 
bli mer aktiva, mindre sociala och effekti-
vare när det gäller att hitta mat.

Forskarna anser att dagens tester kan leda 
till att man missar de miljöeffekter som upp-
kommer av läkemedelsrester i avloppsvatt-
net när man enbart letar efter dess skadliga 
effekter. 

ATT EN ART eller population gynnas av 
att ett visst läkemedel finns i ett vattendrag 
kan medföra stora ekologiska konsekvenser, 
eftersom den art som gynnas i värsta fall 
kan konkurrera ut andra arter, säger Tomas 
Brodin ekolog och forskare vid institutionen 
för ekologi, miljö och geovetenskap, samt 
medförfattare till studien.

De positiva hälsoeffekter som uppmätts 
för fiskarna i den aktuella studien uppkom 
i en artificiell laborativ miljö, vilket gör det 
svårt att bedöma vilka effekterna skulle bli    
i en komplex naturlig miljö. Forskargruppen 
anser dock att läkemedelsmyndigheterna 
behöver utforma nya tester, med ekologiskt 
fokus, men även skärpa den metodik som 
används vid dagens tester för att riskklassa 
miljöeffekter av läkemedel.

MATTIAS GRUNDSTRÖM MITZ
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TEXT Ingrid Söderbergh

OM MAN PRATAR med matemati-
ker uttrycker de sig ofta i termer 
av skönhet; att det är det som har 
gjort att de håller på med matema-
tik eller att det har haft betydelse 
för deras val av forskningsämne. 
Man vet i dag dock ganska lite om 

skönhetsbegreppet, men det finns ett spirande intresse 
för forskningsområdet som samlar filosofer, matemati-
ker och esteter både i Sverige och internationellt.

– Skönhetskänslan är svår att beskriva, säger Manya 
Raman-Sundström. Den är inte lika enkel och omedelbar 
som med musik. En vacker uträkning är en upplevelse 
man måste jobba med. Det kan leda till en aha-upplevel-
se som ger en djupare känsla som stannar med dig hela 
livet, som till exempel förklaringen av Pytagoras sats.

Den matematiska förklaringen behöver inte nödvän-
digtvis vara tilltalande visuellt, fortsätter Lars-Daniel 
Öhman. Men ofta hänger det ihop.

– Man kan tänka på skönhet som något som ”passar” 
som en pusselbit. När man hittar det logiska samman-
hanget mellan idéer vet man att ett funnet resultat är 
rätt. Den naturliga lösningen ger en tillfredsställande 
estetisk kick, säger han. 

Det finns en viss överenstämmelse bland matematiker 

om vad som är vackra bevis och det förvånar Lars-Daniel 
och Manya. 

– Det tyder på att skönhet i matematik, åtminstone på 
något plan, är objektiv. Matematiker är experter inom 
olika områden och bland satser och bevis finner man 
sina favoriter, men det är inte alls ovanligt att dessa favo-
riter är de som andra matematiker också kan uppskatta, 
säger Manya.

HON TROR ATT det finns mer stabilitet i skönhetsbe-
greppet i matematik än i konsten.

– Det kan bero på att vi alla får en samstämd skol-
ning  i matematik, men för att ha tillgång till upplevelser 
i ”matematikens galleri” behöver man ha tillräckligt 
bagage av matematikkunskaper, säger hon och liknar det 
med att ”om man kan dansa själv så blir upplevelsen av 
en dansföreställning djupare”.

Ju mer kunskap desto mer kan man se och uppleva, 
verkar gälla. Men betyder det att de stora skönhetsupp-
levelserna endast är tillgängliga för en liten grupp av 
specialiserade matematiker? Kan även barn uppskatta 
matematikens skönhet på liknade sätt?

– Det är en öppen fråga som vi också planerar att 
studera. I skolan och även på universitetsnivå är det 
påfallande sällan som man får stöta på den här typen av 

Vad är skönhet i matematik? Den frågan griper forskarna Manya Ra-
man-Sundström och Lars-Daniel Öhman sig an med stor entusiasm.

Skönhetsupplevelser 
i matematikens galleri 

FORSKNING
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undervisning. Vi pratar väldigt lite om skolmatematik 
och skönhet, så eleverna vet kanske inte om att matema-
tik kan vara vackert, säger Manya. 

Hon och Lars-Daniel har därför planer på att samla 
olika vackra matematiska bevis och härledningar i en 
exempelsamling riktad mot grundskolan och gymnasiet. 
På så sätt ska läraren få hjälp med att förmedla denna 
typ av upplevelser till sina elever. 

– Vi har pratat med några  lärare och en del förstår 
konceptet och blir entusiastiska medan andra blir allde-
les tysta. 

I TIDIGARE FORSKNING har det föreslagits att elevers 
matematiska tänkande består av tre komponenter: 
kognitiv, affektiv (motivation) och estetisk. Den största 
delen av den matematikdidaktiska forskningen har alltid 
rört den kognitiva aspekten, men de senaste 20 åren 
har den affektiva aspekten också behandlats av många 
forskare. Den estetiska dimensionen är fortfarande i 
princip outforskad.

”Vi pratar väldigt lite om skolmatematik och skönhet, så eleverna vet 
kanske inte om att matematik kan vara vackert.”

– En viktig utgångspunkt är att alla tre element är 
ihopkopplade. Man ska helst inte glömma kopplingen 
mellan den estetiska och den kognitiva aspekten, som 
många matematiker talar om, säger Lars-Daniel.

För fem till tio år sedan började några forskare            
i olika länder på allvar studera skönhet i matematik.  
Att Manya började att intressera sig för ämnet var en 
ren tillfällighet. 

– Jag var sjuk och låg hemma på soffan och läste en 
filosofisk bok om skönhet. Jag tänkte att varför inte 
tillämpa detta på matematik också? När jag blev frisk 
kontaktade jag min kollega Lars-Daniel på matematikin-
stitutionen och lade fram mina idéer.

DET VAR FÖR tre år sedan. Nu har man fått i gång en 
vetenskaplig verksamhet på kort tid.  De två forskarna 
har anordnat en seminarieserie och i våras arrangerade 
de en internationell workshop vid Umeå universitet 
som samlade många toppforskare inom området – filo-
sofer, matematiker och matematikdidaktiker.

FOTO: FREEPIK.COM



TN Magasin • nr 2 • 20148

– Vi kompletterar varandra väldigt bra, säger Lars-
Daniel. Jag har disputerat i diskret matematik medan 
Manya inriktat sig mot matematikdidaktik. Och så är vi 
förstås båda två filosofiskt lagda!

DE TVÅ UNGA forskarna, som verkar vara ett samman-
svetsat team, har tiden för sig och stora ambitioner att 
utveckla sitt forskningsfält. Trots att forskningen fortfa-
rande är i ett tidigt stadium tror de att den har potential 
att förändra vår syn på kursplaner i matematik, och den 
berör många öppna frågor, bland annat om hur skönhet 
representeras i hjärnan och vad skönhet är.

 Pedagogiskt utvecklingsarbete i skolan är ett av 
målen.

– En förutsättning för det är att vi konkret kan redo-
göra för vad skönhet i matematik är och förmedla den 
känslan. I dag finns kurser i att uppskatta konst eller 
vin, kanske ger vi i framtiden kurser i att uppskatta 
matematik, säger Lars-Daniel.

Vacker bevisföring med triangel
GEOMETRISK FRAMSTÄLLNING Pasquals triangel är ett enkelt 
exempel på skönhet i matematik. Det en geometrisk framställning av 
binomialkoefficienterna i form av en triangel. Beviset är vackert och 
att förstå logiken och estetiken kan medföra en wow-upplevelse för 
betraktaren.

Lars-Daniel Öhman och Manya Raman-Sundström, forskare vid institutionen för matematik och matematisk statistik, är intresserade av skönhets-
begreppet i matematik. – Man kan tänka på skönhet som något som ”passar” som en pusselbit. När man hittar det logiska sammanhanget mellan 
idéer vet man att ett funnet resultat är rätt. Den naturliga lösningen ger en tillfredsställande estetisk kick, säger Lars-Daniel.
                                                                                                                                                                                                                                      FOTO: MATTIAS PETTERSSON

”I dag finns kurser i att uppskatta konst eller vin, kanske ger vi  
i framtiden kurser i att uppskatta matematik.”
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För tredje året i rad rankas Designhögskolan vid Umeå universitet högst 
bland designskolor i Europa, Nord- och Sydamerika av organisationen Red 
Dot. Designhögskolan behåller därmed sin tätposition och fortsätter attra-
hera studenter från hela världen.

Designhögskolan topprankas 
– för tredje året i rad

Umeå universitets Designhögskola behåller sin tätposition i Red Dot Institutes ranking av designut-
bildningar i Europa, Nord- och Sydamerika.                                                           FOTO: JOHAN GUNSÉUS

VI ÄR FÖRSTÅS jätteglada! I våras var vi 
den enda designutbildningen som fick hög-
sta betyg i den nationella kvalitetsgransk-
ningen av utbildningen. Att nu än en gång 
placera sig högst på Red Dots lista är ett 
kvitto på att också yrkesverksamma design-
experter i tävlingsjuryn ser att Designhög-
skolans utbildningar står sig mer än väl i den 
hårda internationella konkurrensen, säger 
Maria Göransdotter, prefekt vid Designhög-
skolan. 

VÄLRENOMMERADE SKOLOR som 
amerikanska Art Center College of Design     
i Pasadena, Kalifornien, och franska ENSCI- 
Les Ateliers hamnar som tvåa och trea i ran-
kingen. Topplaceringen visar att Designhög-
skolan är såväl etablerad som nytänkande, 
och kan mäta sig med internationella design-
utbildningar som är både äldre och större, 
sett till antalet studenter och anställda. 

– Vi är en liten skola i norra Sverige där 
personal och studenter gemensamt byggt 
upp en unik studiemiljö. Personalens enga-
gemang smittar av sig på studenterna och 
vice versa. Tillsammans skapar vi ett starkt 
nätverk som sträcker sig runt hela jordklo-
tet, berättar Maria Göransdotter. 

För många potentiella studenter är place-
ring i rankningar, och synlighet i designtäv-

lingar, ett par av faktorerna som spelar in 
vid valet av studieort. 

– Rankningar och prestationer i tävlingar 
visar vi att upprätthåller en hög kvalitet och 
kontinuitet över lång tid i våra utbildningar, 
men det är inte det som driver våra studen-
ter och oss som skola, säger Thomas Degn, 
programansvarig vid masterprogrammet       
i avancerad produktdesign. 

UTBILDNINGARNA BYGGER på den skan-
dinaviska designtraditionen med respekt för 
människor och användare. 

– Den synen kombinerar vi med innovativ 
teknik och nya idéer. I stället för att fråga 
vad som kan designas ställer vi frågan: ”Vad 
ska designas?” Det är en idealistisk syn 
som gör att vi under utbildningen funderar 
mycket över vad som skulle kunna utveck-
las och produceras i framtiden, fortsätter 
Thomas Degn. 

Red Dot är en av de äldsta och mest pre-
stigefyllda designorganisationerna i världen. 
Den rankar varje år designutbildningar           
i Europa, Nord- och Sydamerika, samt en se-
parat ranking för Asien. Rankningen baseras 
på resultatet av de senaste fem åren i Red 
Dots Design Concept Award.

 
ANNA-LENA LINDSKOG

2,5 miljoner kronor
till utvärdering  
av reningstekniker 
AVLOPPSVATTEN Forskare från Umeå 
universitet, KTH, Uppsala universitet 
och Göteborgs Universitet får stöd av 
regeringens satsning på bättre och 
mer avancerad rening av avloppsvatten 
med avseende på läkemedelsrester. 
Jerker Fick, forskare vid kemiska insti-
tutionen, Umeå universitet, ska tillsam-
mans med sina kollegor studera läke-
medelsutsläpp och reningsmöjligheter  
i stor skala vid Knivstas reningsverk.

– Vi är mycket glada över att ha till-
delats över två miljoner till vårt projekt. 
Det blir spännande att genomföra 
analyser i verkliga förhållanden i ett 
reningsverk, säger han.

Forskargruppen kommer att följa 
upp reduktionen av läkemedelsrester 
i reningsverkets avloppsvatten och 
planerar även att studera effektbilden 
i miljön med status före, under och 
efter ozonbehandling. Med ozon bryts 
föroreningar ned genom kraftig kemisk 
oxidation.

 INGRID SÖDERBERGH

Händig ingenjör 
blir hedersdoktor
UTMÄRKELSE Elektronikingenjören 
Lars Lundmark har för sin kunskap och 
engagerande undervis-
ning i kemisk instru-
mentering och inte 
minst sitt altruistiska 
arbete i utvecklings-
länder, utsetts till årets 
hedersdoktor vid den 
teknisk-naturvetenskap-
liga fakulteten på Umeå 
universitet. Hans händighet och unika 
förmåga att få utrangerade analysin-
strument i fullt fungerande skick upp-
märksammades i mitten av 1980-talet 
av SIDA, på vars uppdrag han började 
stödja uppbyggnaden av en FN-initie-
rad analysverksamhet i Mekong-deltat. 
Uppdragen innebar installation och 
service av instrumentering och annan 
utrustning i Thailand, Laos, Kambodja 
och Vietnam. För mottagarna hade gå-
vorna av stort värde och bidrog bland 
annat till att Kambodjas president i fjol 
förärade Lundmark ”the Royal Order of 
Sahametrei”.

Sju nya studenter 
i Brasiliensatsning
STIPENDIATER I fjol tog sex studenter 
från Brasilien chansen att plugga under 
ett år vid Umeå universitet genom 
stipendier från brasilianska staten och 
satsningen Science Without Borders.  
I år har antalet vuxit till sju studenter. 
De anlände i somras, fick en intensiv-
kurs i engelska och läser nu indu-
stridesign, robotik- och reglerteknik, 
arkitektur samt folkhälsovetenskap. 
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UTBILDNING

På en utbildning där skogens gröna guld står i centrum, faller det sig 
naturligt att studenterna inleder sin första laboration med att gå ut  
i skogen och hugga asp och gran att ta med in i labbet för olika analyser.

Från skogen till labbet

HÖSTSOLEN VÄRMER 
GOTT när de 13 första-
årsstudenterna på civil-
ingenjörsprogrammet 
i bioresursteknik följer 
forskarna David Hall 
och Anders Fries ut i en 

skogsdunge intill Sveriges Lantbruksuniver-
sitet. Forskarna visar tekniken att ta ut en 
borrkärna ur en gran för att kunna studera 
vedens egenskaper. Några studenter får 
greppa sågen och hugga ett par smågranar, 
sedan vandrar de vidare genom dungen för 
att hitta aspar.

– Här är ett fint exemplar, säger Anders 

Fries. Hör så fint löven rasslar i vinden, det 
är speciellt för aspen.

Innan hela gänget beger sig till labbet får 
de också stifta bekantskap med en ”hitman”, 
ett instrument för att mäta träds densitet. 
Två don slås in i stammen på olika höjd, 
sedan knackar man på det nedre donet och 
det elektroniska instrumentet mäter hur 
lång tid det tar för ljudvågorna att fångas 
upp av det övre. Ju högre vedtäthet, desto 
snabbare går ljudet.

I labbet fortsätter studenterna att mäta 
densitet med andra metoder efter att ha 
klyvt asp- och granbitarna i mindre stycken 
och torkat dem i ugn. En känslig elektronisk 

våg, en bägare med vatten att sänka ned 
träbitarna i och stor noggrannhet är vad 
som behövs. Sara Ölmelid får hjälp av dokto-
randen Prashant Pawar. Det gäller att hålla 
handen som för nedprovbiten riktigt stilla 
precis under vattenytan. 

SARA HAR FLYTTAT en bra bit för sin utbild-
ning, hennes familj bor i Bryssel. ”Riktig” 
vinter och en nyfikenhet på norra Sverige 
lockade henne till Umeå. Förstahandsvalet 
var att läsa till läkare, men där kom hon 
inte in, civilingenjör i bioresursteknik var 
alternativ två. 
Varför kändes bioresursteknik intressant?
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Ingenjörsprogram 
med framtidsblick
BIORESURSTEKNIK är ett femårigt 
civilingenjörsprogram anpassat efter 
skogsindustrins och den kemiska in-
dustrins framtida behov, att utveckla 
nya biobaserade material, kemikalier 
och bränslen. De 
tre första åren är 
gemensamma 
för alla studenter 
och innehåller 
en blandning av 
kurser i teknik- 
och ingen-
jörsvetenskap, 
naturvetenskap 
och matematik. 
Utbildningen 
sker i nära samarbete med närings-
livet, men anknyter också till flera 
starka forskningsmiljöer vid Umeå 
universitet och Sveriges Lantbruksu-
niversitet. År 4 och 5 väljer studen-
terna inriktning; grön kemi eller växt- 
och skogsbioteknik.

– Jag är intresserad av hållbar utveck-
ling och då kändes det här spännande, att 
använda trä för att hitta på nya material, 
kemikalier och energi.

Hur känns det hittills?
– Alltså, jag har just insett att vi kommer 

att hålla på med trä i fem år, skrattar Sara. 
Jag hoppas att det blir riktigt, riktigt intres-
sant, annars vet jag inte om jag har tålamod.  

HENRIK MÖLLER FRÅN Sunne är mer 
säker på att han hamnat rätt. Han gick ett 
marinbiologiskt program i Lysekil på gym-
nasiet och har alltid varit intresserad av allt 
som har med natur att göra.

– Jag vill jobba med något avancerat som 
har med växter att göra och då är det per-
fekt att den här utbildningen är inriktad på 
växt- och skogsbioteknik.
Tycker du att utbildningen är som du 
trodde när du valde?

– Det har faktiskt varit lite överraskningar, 
jag trodde att det skulle vara mindre i utbild-
ningen av det jag ville ha, så det är jättebra!
Kommer du direkt från gymnasiet?

– Ja, jag kände att om jag stannar upp och 

jobbar i ett år nu kommer det att bli mer än 
ett år, säger Henrik Möller. Jag lade inte ner 
jättemycket jobb på gymnasiet, så jag kän-
ner att jag har mer att ge, jag är inte utsliten 
liksom.

LABORATIONEN MED GRAN- och aspbi-
tarna fortsätter i flera dagar. Studenterna får 
göra en rad olika experiment med veden. 
Ett moment är att förbränna ved i ett slutet 
system, för att sedan jämföra aska och 
energienergiinnehåll hos de två träslagen. 
De maler också sönder ved och använder 
enzymer för att bryta ned cellulosan i veden 
till glukos. 

– Vi höll på en hel eftermiddag och fick 
till slut fram en droppe glukos, berättar Sara 
Ölmelid.

Hemicellulosan och ligninet i veden 
bryts i labbet ned med andra metoder och i 
slutänden får studenterna använda bakjäst 
för att jäsa fram etanol. När de är klara har 
de börjat få inblick i trädets olika bestånds-
delar och dess egenskaper. 

ANNA-LENA LINDSKOG

Från vänster: Josefin Forsell gör i ordning ett 
vedprov för förbränning, Diana Reyes guidar 
genom processen. Evelina Wickbom fäller en 
asp med David Halls hjälp, Sara Ölmelid och 
Rashant Pawar i labbet. Ovan: Professor Stefan 
Jansson föreläser om genmodifierade grödor, 
Viktor Andersson och Henrik Möller räknar på 
veddensitet och Anders Fries förklarar för Jo-
sefine Forsell hur prover kan tas utan att skada 
skogen.                       FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG
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nien och USA kände jag inte för, jag åkte inte för att bli 
bättre på engelska utan för att uppleva något nytt. Då 
dök Indien upp som ett spännande alternativ.

VALET FÖLL PÅ privata SRM University i sydöstra 
Indien som Umeå universitet har ett utbytesavtal med. 
Jesper var först på plan, ingen annan umestudent hade 
tidigare utnyttjat möjligheten att åka dit.

– Så det fanns ingen utstakad väg. Jag fick lägga ner 

Omvälvande resa

TEXT & FOTO Anna-Lena Lindskog

En åttamiljonersstad. Ett campus med drygt 40 000 studenter. Överallt 
människor, ständigt nyfikna på honom. En ny kultur och uppskruvad 
studietakt. Umeåstudenten Jesper Dejby fick ett omtumlande halvår 
som första svenska utbytesstudent i Chennai, Indien. 

PORTRÄTTET

NÅGRA DAGAR FÖRE  jul i fjol damp 
Jesper Dejby ner i Chennai och 
plockades upp av universitetsperso-
nal på flygplatsen. Efter en hejdlös 
bilfärd i zickzack mellan filerna på en 
våldsamt övertrafikerad motorväg, 
blev han visad runt på universitetet 

och fick flytta in i ett lägenhetskomplex för internatio-
nella studenter en bit från campus. 

– Det kom att bli min fasta punkt, så ganska snabbt 
började jag försöka navigera den sociala scenen på 
hostelet. En av de första jag lärde känna var en katolsk 
pastor från Tanzania, utsänd av sin biskop för att läsa till 
ingenjör. Han tog mig under sina vingar och vi firade fak-
tiskt jul tillsammans, han tog mig med till olika kyrkor 
där han brukade hjälpa till och vi träffade kristna indier.

Jesper Dejby gick ett engelskspråkigt program på 
gymnasiet och hade siktet inställt på att läsa hela sin 
universitetsutbildning utomlands. Så blev det inte, han 
började i stället plugga till civilingenjör i Umeå, men 
såg genast chansen att läsa åtminstone en termin på ett 
utländskt universitet.

– Jag tittade på Europa först, men insåg att man måste 
kunna språket i det land dit man åker. Men Storbritan-

Jesper Dejby
Ålder: 23 år. 
Kommer från: Halmstad. 
Studerar:  fjärde året på civilingenjörsprogrammet   

i industriell ekonomi, Umeå universitet. 
Aktuell: har precis avverkat en termin utomlands 

som utbytesstudent vid SRM University 
i Chennai (tidigare Madras) i sydöstra 
Indien.

Fritidsintressen: segling/friluftsliv, musik (spelar 
saxofon), bridge, judo, engagerad i stu-
dentlivet på campus (Studentorkestern 
Snösvänget, Umespexet, Medicinarspex-
et, Umestudenters debattklubb). 
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”Ny kultur, ny mat, nytt väder, precis allt var nytt. Om 
mitt liv var en pannkaka så vände jag på den i stekpan-
nan och fick värme på helt andra punkter än jag tidigare 
var van vid.”

Jesper Dejby valde 
att läsa en termin 
av sitt civilingen-
jörsprogram i 
Chennai i sydöstra 
Indien.

ganska mycket arbete på att lösa alla praktiska problem 
med antagningsbesked, inbetalning av avgifter, bostad 
och vilka kurser jag skulle läsa.

Han valde att läsa datavetenskapliga kurser inriktade 
på statistik, hantering av stora datamängder och moln-
tjänster. Kurserna lästes parallellt och tentades av under 
några intensiva veckor i maj.

– Det var mycket att hålla i huvudet, det var en ny 
erfarenhet som var väldigt nyttig. Det är mer fokus på 
teoretiska kunskaper i Indien och man måste lära sig 
mycket utantill. Jag märkte väldigt fort att arbetsmora-
len är starkare i Indien. I Sverige kan man nöja sig med 
godkänt, i Indien får du inte jobb efter utbildningen då. 
Det gäller att spetsa betygen.
Så det var bara att kavla upp armarna och jobba?

– Ja, men det var väldigt roligt att känna flåset lite 
grann och också inse att det är ett privilegium vi har att 
kunna läsa på universitet oavsett vilken samhällsklass 
man kommer ifrån. Så är det ju inte i Indien, på mitt 
universitet rörde jag mig bland överklass och övre med-
elklass, där främst föräldrar betalade för utbildningen.

FÖRSTA MÅNADEN i Chennai var stentuff. Jesper 
Dejby var beredd på en kulturchock, men inte på hur 
total den skulle bli. 

– Ny kultur, ny mat, nytt väder, precis allt var nytt. Om 
mitt liv var en pannkaka så vände jag på den i stekpan-
nan och fick värme på helt andra punkter än jag tidigare 
var van vid. Det var lite fritt fall från början, man gjorde 
bort sig kulturellt och var till exempel oförskämd mot 
lärare utan att inse det. I Indien är läraren är en absolut 

auktoritet och ska adresseras med ”sir” eller ”madam” 
och så kom jag som glömde det ibland och ställde frågor 
som om vi var på samma nivå. Det var inte okej.

SAMTIDIGT KUNDE Jesper i många situationer komma 
undan med att vara en främmande fågel och bli ac-
cepterad trots sociala fadäser. Han mötte också enorm 
nyfikenhet på sin person, precis överallt han rörde sig.

– Ja, det var något man fick lära sig leva med, att hela 
tiden stå till förfogande för andra och ha någon som ville 
prata med en. Jag är ganska utåtriktad med svenska mått 
mätt, hade med mig saxofonen och gick med i universi-
tetets musikklubb och engagerade mig verkligen för att 
lära känna folk, så på det hela taget var det väldigt roligt. 
Men ibland blev det för intensivt och det var ganska 
skönt att ha sitt rum att gömma sig i litegrann.

Jesper fick många nya vänner, främst bland andra 
internationella studenter, men också indier. Studierna 
gick bra, han klarade sina tentor och kunde återvända 
hem rik på erfarenheter.

– Jag har fått perspektiv på världen och Sverige. Och 
arbetsmoral, tidigare har jag nog varit lite lat. Nu har jag 
sett hur hårt man kan arbeta och att om jag nu fått en 
sådan chans som jag fått, då gäller det att ta vara på den. 
Kulturellt har det också varit lärorikt, att få lära sig mer 
både om hinduism, islam och andra kristna inriktningar.
Vad skulle du säga till andra studenter som funderar 
på att plugga i ett land utanför västvärlden?

– Våga åka! Det är värt det, men förbered dig och ge 
det en chans även om det är jobbigt i början. Du kom-
mer att få utmana allt du tycker är normalt.
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”Var ihärdig!” Det rådet gav professor Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 
2013, när han träffade studenter vid sitt besök i juni vid Umeå universitet. 
Levitt föreläste inför en fullsatt hörsal i KBC-huset med inspirerande power-
pointbilder, mycket humor och glimten i ögat.

Nobelpristagare i kemi på besök

Under besöket i Umeå fick Nobelpristagaren bland annat smaka på kokkaffe med 
kaffeost och renkött i kåtan vid samevistet på Gammlia. Guiden Ante Grundström be-
rättade om de renskötande samernas nomadliv och traditioner. Från vänster univer-
sitetslektor Uwe Sauer, professor Pernilla Wittung-Stafshede och professor Michael 
Levitt.                                                                                      FOTO: MATTIAS PETTERSSON

MICHAEL LEVITT talade om hur hans 
forskningsområde, beräkningskemi och bio-
informatik, uppstod och utvecklades. Han 
berättade också om sin egen karriär som tog 
fart i Israel i slutet på 1960-talet hos profes-
sor Schneior Lifson, varefter han erhöll en 
doktorandtjänst i Cambridge. Hans fortsatta 
ihärdiga arbete ledde många år senare till ett 
prestigefullt Nobelpris.

Michael Levitt var också personlig och re-
flekterade över hur det är att vara forskare. 
En viktig egenskap enligt honom är nyfiken-
het och breda intressen, inte bara för sitt 
eget forskningsfält. Man behöver inte arbeta 
hela tiden – man ska ta sig tid att reflektera – 
en bra idé är värd tusentals arbetstimmar.

PÅ FRÅGAN om han ångrat något i sitt liv 
svarade han att han varit nöjd med hur hans 
liv format sig både professionellt och privat, 
men att han hade önskat att han börjat mo-
tionera tidigare i livet. Först i 60-årsåldern 
kom Levitt i gång med vandring, paddling 
och friluftsliv. Han betonade hur viktigt det 

är att inte begrava sig i sitt arbete utan även 
ha ett aktivt liv på sidan om.

Michael Levitt har alltid haft ett ganska 
lågt antal, handplockade medarbetare i sin 
forskargrupp. De doktorander han anställt 
har han känt till på ett eller annat sätt. ”Hur 
ska man då komma vidare i sin karriär om 
man inte har kontakterna?” undrade en 
student i publiken.

– Var ihärdig! Gå till professorn och pre-
sentera dig! Mejla din förfrågan inte bara en 
gång utan två och även tre gånger för att visa 

att du verkligen vill detta och är intresserad, 
sade Levitt.

Under dagens övriga aktiviteter i Umeå 
blev Michael Levitt väl omhändertagen av 
sin värd Uwe Sauer, universitetslektor vid 
kemiska institutionen, vän och forskarkol-
lega sedan femton år tillbaka.

Michael Levitt lämnade ett sommargröns-
kande Umeå med minnen från möten med 
forskare, studenter och gymnasieelever, en 
kajaktur på havet och ett löfte om guidning i 
de svenska fjällen från besöket på Gammlias 
sameviste.

INGRID SÖDERBERGH

FAKTA Nobelpriset
KRAFTFULLA DATORMODELLER 
Forskarna Michael Levitt, Martin 
Karplus och Arieh Warshel lyckades 
i början av 1970-talet att förena 
metoder ur den klassiska fysiken och 
kvantfysiken för att simulera kemiska 
reaktioner. Med hjälp av kraftfulla 
datorprogram och verklighetstrogna 
datormodeller är det därför i dag 
möjligt att designa antikroppar och 
åskådliggöra blixtsnabba kemiska re-
aktioner, till exempel hur reaktioner i 
fotosyntesen i växter går till eller hur 
ett läkemedel hittar sitt målprotein   
i människokroppen.
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Forskningsprogrammet Ecochange gör det möjligt att för första gången ge 
en sammantagen bild av vilka effekter klimatförändringar kommer att ha på 
Östersjön vad gäller näringsvävsstruktur, produktion och fördelning av miljö-
gifter.
– De nya kunskapen är av avgörande betydelse för vår beredskap och våra 
åtgärder för att skydda havet, säger Agneta Andersson, professor i pelagial 
ekologi och koordinator för forskningsprogrammet.

Ecochange – forskningsprogram    med fokus på hela Östersjön

– Den tekniska personalen vid Umeå marina forsk-
ningscentrum och våra andra marina laboratorier 
har varit en ovärderlig resurs när forskare lagt ut 
sina fältförsök, från Bottenviken i norr till västkus-
ten i söder, säger Agneta Andersson.

VI KAN FÖRVÄNTA oss en mängd olika 
förändringar i Östersjöns ekosystem som en 
följd av klimatförändringar. 

Högre temperaturer och ökad neder-
börd medför att inflödet av organiskt kol, 
humusämnen, från markområden ut till 
älvar ökar. 

När detta bruna sötvatten når havet kan 
solen inte tränga igenom havsytan lika bra 
som innan och det får konsekvenser för 
växtplankton som behöver solljus till sin fo-
tosyntes. Detta kommer att ge en markant 
ekosystemeffekt i norra Östersjön, det vill 
säga i Bottniska viken.

Bakterierna, som livnär sig på det orga-
niska kolet, blir då i stället den viktigaste 
näringsbasen. Detta leder till ett skifte i 
basen av näringsväven genom att produk-
tionen av växtplankton hindras och bakte-
rieproduktion främjas. 

– Lägre antal växtplankton gör att det 

blir färre djurplankton, vilket i sin tur kan 
leda till färre fiskar, exempelvis strömming, 
som livnär sig på djurplankton. En annan 
konsekvens av minskad produktion av växt-
plankton är att bottenlevande djur, såsom 
vitmärlan, som lever av nedfallande döda 
växtplankton, också kan komma att minska, 
säger Agneta Andersson.

ETT MYCKET INTRESSANT och samtidigt 
förvånande resultat är att endast 20 till 30 
procent ökad nederbörd kan orsaka stora 
ekologiska förändringar i Bottniska viken. 
Ett annat viktigt resultat är att kvicksilver 
som tillförs kustområdena via landavrin-
ning har en mycket hög tillgänglighet för 
bioackumulering. Ökad landavrinning kan 
därför förväntas leda till ökad ackumulering 
av kvicksilver i plankton och bottenlevande 
djur. 

En del av denna forskning har nyligen 

publicerats i den ansedda tidskriften Nature 
Communications.

Forskningen inom Ecochange har också 
lett till insikter i komplexiteten av förore-
ningssituationen i Östersjön. Förmågan hos 
lösta organiska föreningar att adsorbera 
olika organiska miljögifter har visat sig skilja 
i olika delar av Östersjön. Vissa organiska 
miljögifter binder specifikt till det organiska 
kolet som kommer från land. 

– Miljögifterna kan därmed transporteras 
uppåt i födoväven via bakteriell aktivitet, 
men det är också möjligt att humusämnena 
”håller kvar” miljögifterna och att organis-
merna i födoväven skonas i högre usträck-
ning. Vi planerar att studera detta mer i 
detalj, säger Agneta Andersson. 

Agneta Andersson.



TN Magasin • nr 2 • 2014 17

Ecochange – forskningsprogram    med fokus på hela Östersjön

FÖRHÅLLANDENA I ÖPPET hav och kust 
påverkar varandra eftersom ekosystemen 
är sammanlänkade, bland annat genom 
fiskars in- och utvandring, berättar Agneta 
Andersson.

– Små djurplanktonätande fiskar, exem-
pelvis spigg, som under våren simmar från 
havet in till kustområdena för lek, kan på-
verka kustlevande rovfiskar som abborre och 
gädda negativt då de äter upp rovfiskarnas 
nykläckta yngel. Vi ser alltså att bytesfiskar 
äter rovfiskens yngel!

I framtiden kommer Ecochange framför 

allt fokusera på processer i kustområdet, 
som utgör mycket viktiga livsmiljöer för 
många djur och växter. 

– Hittills har vi kunnat påvisa att åter-
ställning av våtmarker kraftigt ökar antalet 
gäddor i kustområdena, genom att deras 
lekplatser utökas. Vi har också funnit att 
gäddan har ett snävt levnadsområde, vilket 
leder till att reproduktion mellan olika 
geografiska områden förhindras. Det är 
värdefull kunskap för ett långsiktigt hållbart 
kustfiske.

INGRID SÖDERBERGH

FAKTA Ecochange
STRATEGISK SATSNING Ecochange 
har beviljats ett bidrag på 35,4 mil-
joner kronor för åren 2010-2014 ur 
regeringens satsning på strategiska 
forskningsområden. Umeå universitet 
och Linnéuniversitetet är partners i 
forskningsprogrammet i nära samarbete 
med Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Naturhistoriska Riksmuseet. Ecochange 
omfattar ett 30-tal projekt och ett 50-tal 
forskare..

Växtplankton kommer att minska i antal på grund av försämrade ljusförhållanden i havet.
                                                                                                                                                                FOTO: SIV HUSEBY

F
O

TO
: K

A
TA

R
IN

A
 K

O
N

R
A

D
S

S
O

N
, K

R
IS

T
IN

A
 V

IK
LU

N
D

, M
IK

A
E

L 
M

O
LI

N
, J

O
N

A
S

 W
E

ST
E

R

FOTO: KATARINA KONRADSSON



TN Magasin • nr 2 • 201418

223
DOKTORANDERNA vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens elva 
institutioner är 223 till antalet. 
Av de övriga anställda är 93 professorer, 
147 universitetslektorer, 85 adjunkter, 23 
forskarassistenter, 13 biträdande lektorer, 
35 forskare, 38 postdoktorer, 133 övrig 
forskande personal, 97 administratörer 
och 118 tekniker. Totalt har fakulteten  
1 005 anställda.

Utbildningar i allt från 
farmaci till energiteknik
VI ERBJUDER 25 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, drygt 200 
forskarstuderande och en stark forskning. Elva institu-
tioner samlar fakultetens forskning och utbildning inom 
kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, 
lärarutbildning 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.

Fakultetens utbildningar kännetecknas av närhet till 
forskning, god pedagogik och en avspänd stämning. 
Förutom ett tekniskt-naturvetenskapligt basår erbjuds 25 
olika nybörjarprogram för blivande ingenjörer, desig-
ners, arkitekter, naturvetare och farmaceuter. Kandidat-
programmen 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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Hur vet man   
att kartan är rätt?
Hur vet man säkert att det är rätt det 
som kartorna visar? Ändras inte någon-
ting på jorden varje dag?

SVAR: De nya kartor som finns att köpa 
i dag är ganska exakta och användbara 
för de flesta ändamål. Gamla kartor kan 
förstås visa tokigheter – till exempel 
trodde man länge att det fanns en stor 
landmassa vid Nordpolen och ritade in 
den fastän ingen hade satt sin fot där. I 
naturen är förändringarna ganska lång-
samma, i varje fall om vi tittar på en världskarta, medan kartor som visar 
städer, vägar och nationsgränser måste ändras relativt ofta. Det har blivit 
enklare att rita om kartor eftersom man nuförtiden använder flygbilder 
och satellitbilder som underlag och skapar kartorna digitalt i datorer.
Källa: Frågvis, Den levande frågelådan 

Att växa upp 
akademiskt

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå PORTO BETALT

PORT PAYÉ

JAG HAR ALDRIG planerat att göra akademisk 
karriär. Det har bara blivit så. Jag drivs av 
spänningen i att upptäcka nya saker och att 
testa mina gränser. Jag behöver bevisa min 
kapacitet för mig själv hela tiden genom att 
våga anta nya utamaningar. Det positiva med 
detta är att jag hela tiden får saker gjorda. Jag 

reflekterar en hel del på min väg just nu eftersom jag är med 
och arrangerar en ledarskapsutbildning vid fakulteten för 
våra unga forskare. Det är en ny utbildning, vi är först med 
den i Sverige. 

Jag minns när jag började som assistant professor på 
Tulane i New Orleans 1999. Jag var klart mer naiv än alla de 
personer jag nu intervjuat för ledarskapskursen. Jag hade 
ingen aning om vad det innebar att jobba som professor, jag 
bara tyckte det lät coolt. Det första jag fick göra var att bära 
bort livsfarliga kemikalier från mitt labb så att jag kunde sitta 
där, för jag hade inget kontor. Jag undervisade 200 studenter 
i kemi – med mikrofon. Att få tyst på killarna längst bak var 
inte lätt. Min första rekrytering var ren impuls, men är fort-
farande min bästa. Under mina första tio år som självständig 
forskare fokuserade jag på forskning, anslag och publikatio-
ner. Kanske det är därför jag inte saknar mina amerikanska 
universitet särskilt mycket? 

DET BLEV ANNORLUNDA när jag kom till Umeå universitet 
2008.Jag blev tvungen att växa upp (akademiskt i alla fall)      
– nu var jag plötsligt en senior forskare. Det tog mig ett tag att 
smälta, men sen blev det en spännande utmaning att tänka 
på ett större plan. Hur kan jag påverka systemet och hjälpa 
mina närmaste kollegor? Institutionen? Universitetet? En 
kombination av min ständiga önskan om nya mål och av att 
faktiskt ha värdefulla (till och med unika) erfarenheter gjorde 
detta till ett naturligt kall. Men, det är lätt att bli frustrerad 
när man kämpar på ett större plan och efter många hårda 

väggar behöver jag ny energi. 
Därför är nästa utmaning att 
nästa termin åka på sabbatical 
till Caltech i Pasadena, USA. 
Jag vet inte vad jag kommer att 
göra därborta. Men jag vet att 
jag säkert kommer tillbaka med 
nya idéer och intryck.

PERNILLA WITTUNG STAFSHEDE
PROFESSOR

KEMISKA INSTITUTIONEN 

PÅ SISTA RADEN ...
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FRÅGELÅDAN

TÄVLING ETC

Sänd din lösning på sudokut till Anna-Lena Lindskog, Kansliet för teknik 
och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå eller anna-lena.lind-
skog@umu.se. Sista inlämningsdag 15 november 2014. Ange din adress. De 
fem första öppnade rätta svaren vinner en biobiljett. 


