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ENLIGT UPPDRAG SKA jag skriva en krönika om att 
välja utbildning/att välja sin framtid och de svårighe-
ter, utmaningar och funderingar detta innebär. En 
inte trivial uppgift, speciellt då jag har min dotters 
ord ringande i huvudet. ”Pappa, du vet ingenting! 
Det är inte alls som då du växte upp”. Tufft utgångs-
läge minst sagt.

I dag har jag tre år kvar till pensionen, men då jag planerar att 
leva länge utan att bli gammal är jag nästan i samma situation som 
jag var 1971, då jag lämnade gymnasiet. Jag står inför den ständigt 
återkommande frågan: Vad ska jag göra när jag blir stor? Kanske inte 
helt jämförbara situationer men i och för sig är valet nog mer livsav-
görande nu än det var 1971.

VALET 1971 BESTOD egent-
ligen av två delar. Den första 
delen var enkel. JAAA, jag 
vill flytta hemifrån, men den 
andra delen: För att göra vad? 
Att fysik och matematik skulle 
vara centrala inslag var givet 
och naturligtvis skulle det leda 
till ett jobb och helst med en 
bra lön. 

Valet av utbildning är natur-
ligtvis viktigt, men efter 44 år 
har jag insett att valet kanske 
inte var så livsavgörande som 
jag trodde. Under de år som 
gått, har jag träffat på ett stort 
antal människor som inte job-
bar med det de utbildats för, 
av naturliga skäl inte lika vanligt inom akademin som utanför. 

Nästan lika viktigt som utbildningens innehåll är träningen att 
kunna ta fram, analysera och tillgodogöra sig kunskap. Det vill säga 
den verktygslåda som man plötsligt upptäcker att man utrustats med 
under utbildningens gång.

FÖR HUVUDDELEN AV vår fakultets utbildningar bedöms fram-
tidsutsikterna som mycket goda, om man ska tro alla prognoser och 
det är naturligtvis mycket glädjande. Men, frågan kvarstår: vilken ut-
bildning ska jag välja? Detta är en fråga som jag inte ens vill försöka 
besvara, men följande har livet lärt mig:

1. Du är inte skapad för enbart ett ”yrke”. Det till synes ointressan-
ta kan plötsligt visa sig väldigt 
intressant då man tränger in i 
området.

2. Arbetsmarknaden är 
viktig, men det du känner för 
är viktigast.

Så ett stort lycka till, till oss 
alla som ska göra ett vägval!

 

STAFFAN ANDERSSON 
PRODEKAN

Ansvarig utgivare Anders Lundin 
Adress Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Redaktion Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderbergh, teknisk-naturvetenskapli-
ga fakulteten, Umeå universitet
Omslagsfoto Johan Gunséus
Vad vill du läsa om? Hör av dig till Anna-Lena Lindskog, anna-lena.lindskog@umu.
se, 090-786 58 78, eller Ingrid Söderbergh, ingrid.soderbergh@umu.se,  
090-786 60 24.

Vad ska jag göra när jag blir stor?

TEMA Studenter i Örnnästet

4  SJÄLVSTÄNDIG MASKIN
 Nya vägar att lära roboten
5  BORRKÄRNA GER LEDTRÅDAR
 Gammalt DNA från sjöbotten 

berättar om historisk miljö
6 VARIFRÅN KOMMER KOLET?
 Fjällbäckar utforskas i projekt
8  ÖRNNÄSTE GRANSKAR IDÈER
 Studenter möter företagare
10 SAMARBETSVILLIG FORSKARE
 Malin har många projekt i gång

14  FÅR PENGAR OCH MENTOR
 Fysikern Piotr Matyba utsedd till 

Gunnar Öqvist Fellow

16  ROSTADE RESTER
 Torrefiering ger energirikt   

och hållbart bränsle

18  BREDD OCH SPETS
 Mångfascetterad fakultet

En grupp civilingenjörsstudenter i interaktion och design 
fick som final på en kurs i tjänstedesign sälja in sina idéer 
inför en panel av erfaret näringslivsfolk, allt efter modell 
från tv-programmet Draknästet. 
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”Valet av utbildning  
är naturligtvis  

viktigt, men efter  
44 år har jag  

insett att valet  
kanske inte var så  

livsavgörande  
som jag trodde.”

10

FÖRST OCH FRÄMST INNEHÅLL



TN Magasin • nr 1 • 2015 3

Svenska elever på gymnasiets naturvetenskapliga program är intresserade av 
kemi och uppskattar kemiundervisningen, speciellt om kemin knyts till var-
dagen och lärarna har en tydlig struktur i sin undervisning. Det visar Karolina 
Broman i sin avhandling vid Umeå universitet.

8

Vardagsnära kemi ökar 
elevers intresse för ämnet

Betongforskare 
dubbelt belönad
UTMÄRKELSER Bodil Hökfors, 
teknisk doktor vid Umeå universitet 
och projektledare på Cementa ABs 
utvecklingsavdel-
ning, utsågs på 
Betonggalan den 
13 november till 
Årets Betongfors-
kare 2014. Bara 
en vecka innan 
dess belönades 
hon med Jan 
Rydbergpriset 
för sin doktorsavhandling vid Umeå 
universitet. Avhandlingen har titeln 
Phase chemistry in process models for 
cement clinker and lime production. 
Bodil Hökfors har tagit fram ett data-
baserat simuleringsverktyg som ska 
göra cement- och kalktillverkning mer 
miljösmart samtidigt som kvaliteten 
behålls.
Studierna har utförts i nära samarbete 
med cement- och kalkindustrin och 
även återvinningsindustrin har sett nyt-
tan med det utvecklade verktyget.
– Det känns verkligen som att allt 
arbete jag lagt ned kommer till nytta, 
säger Bodil Hökfors.

INGRID SÖDERBERGH

Ökat behov av att  
skydda skogsvatten
FUTURE FORESTS En studie från 
forskningsprogrammet Future Fo-
rests visar att områden i skogen där 
grundvatten strömmar ut är extra 
skyddsvärda och har stor betydelse 
för många arter, däribland fisk. Lenka 
Kuglerová, doktorand vid institutionen 
för ekologi, miljö och geovetenskap, 
Umeå universitet, och hennes kollegor 
har tidigare visat att artrikedomen för 
växter är extra hög i dessa så kallade 
utströmningsområden. En ny studie 
visar nu att en rad andra organismer 
och ekologiska funktioner följer samma 
mönster. Förutom högre förekomst av 
kärlväxter och mossor lockar miljön 
även fåglar och däggdjur, förmodligen 
på grund av större tillgång på föda. 
Även under ytan finns ett mer varierat 
djurliv.
Utströmningsområdena kan även ha 
mindre positiva egenskaper. Kvick-
silver som faller ned från atmosfären 
omvandlas i våta miljöer lättare till en 
kemisk form som är giftig för levande 
organismer. Dessutom avges mer växt-
husgaser som koldioxid och metan från 
de våta områdena.
– Det är ytterligare anledning att und-
vika att störa marken genom att köra 
skogsmaskiner i dessa miljöer.  Genom 
att skydda utströmningsområdena, 
skyddar vi ett helt paket av ekosystem-
tjänster som är kopplade till relativt 
små ytor i den bäcknära zonen, säger 
Lenka Kuglerová.

INGRID SÖDERBERGH

Kemi uppskattas av gymnasieelever om ämnet knyts till vardagen, visar Karolina Bromans avhand-
ling vid Umeå universitet.                                                                                FOTO: MATTIAS PETTERSSON

KEMI ÄR ETT skolämne som generellt 
anses vara både svårt och ointressant för 
ungdomar. Trots att det finns ungdomar 
som uppskattar kemi, har de svårt att se sig 
själva som kemister och naturvetare. Att 
ungdomarna inte identifierar sig som natur-
vetare förklaras ofta av att de saknar positiva 
förebilder, något som tidigare forskning visat 
är oerhört viktigt för ungdomars inställning 
till ämnet.

Karolina Broman visar i sin studie att 
flertalet naturvetarelever har en positiv in-
ställning till kemi. Många tycker att ämnet är 
intressant och har valt att fortsätta läsa kemi 
efter den obligatoriska grundskolan främst 
med målet att studera vidare på universi-
tetsnivå, men också eftersom de specifikt 
uppskattar kemi.

– Gymnasieeleverna lyfter fram läraren 
som viktig och lärarstyrda kemilektioner 
anses positivt, speciellt om lärarna är 
strukturerade i sin undervisning. Eleverna 
vill också gärna sätta kemikunskaperna i sitt 
sammanhang, säger Karolina Broman.

Elevernas förslag för att förbättra skol-
kemin genom att sammankoppla kemin till 
vardagen låg till grund för hennes fortsatta 
forskningsinriktning. Vid kontextbaserade 
kurser utgår man från ett vardagligt sam-
manhang (en kontext), ofta något personligt 

eller samhälleligt, som 
ska vara relevant och 
intressant för eleven. 

MED HJÄLP AV enkäter, 
klassrumsobservationer, 
skriftliga kemiuppgif-
ter och intervjuer med 
både naturvetarelever och 
kemiprofessorer gjorde Karolina Broman 
en utförlig undersökning av denna typ av 
lärande.

Hon såg att när gymnasieeleverna möter 
mer öppna frågor som kräver förklaringar 
och resonemang är de ovana vid detta och 
uppfattar uppgifterna som komplicerade.

– Mina analyser av elevernas resultat är 
att dagens skolkemi tydligt fokuserar på att 
memorera faktakunskaper. Eleverna är vana 
att använda utantillkunskaper när de löser 
kemiuppgifter eftersom uppgifterna, enligt 
eleverna, efterfrågar ”det rätta svaret”.

Trots att uppgifterna uppfattades svårare 
att lösa, anser eleverna dock att kontexterna 
i uppgifterna både var intressanta och rele-
vanta, främst när en personlig anknytning 
var tydlig. Dessutom visade sig kontexterna 
i uppgifterna vara positiva för lärandet, inte 
en distraktionsfaktor.

INGRID SÖDERBERGH

Karolina Broman.
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Genom att inspireras av mänskliga minnesmodeller och människors sätt att 
lära sig nya färdigheter kan man konstruera robotar som kan lära nya sa-
ker snabbt och effektivt. Benjamin Fonooni har arbetat med utveckling av 
sådana robotar. Att instruera robotarna innebär en rad utmaningar, visar hans 
avhandling vid Umeå universitet. 

Nu ska roboten lära 
sig saker på egen hand

En ny trend har startat, bort från förprogrammerade robotar som utför väldefinierade uppgifter i 
välkontrollerade miljöer. Benjamin Fonooni visar i sin avhandling på nya vägar att lära robotar saker.

ROBOTAR BLIR allt mer vanliga och 
används inom en rad olika områden. Att 
programmera robotar för olika arbetsuppgif-
ter kostar mycket pengar och måste normalt 
göras av experter. Forskare arbetar därför 
med att hitta andra lösningar, baserade på 
människans naturliga sätt att lära sig saker: 
genom undervisning, imitation och andra 
sociala interaktioner. 

– En arbetsuppgift för en robot kan vara 
en mycket enkel sak som att ”plocka upp en 
kopp”, till en komplex uppgift som att efter 
en jordbävning assistera hjälparbetare med 
att leta efter offer som fastnat och behöver 
omedelbar hjälp. Roboten och hjälparbeta-
ren kan hjälpas åt med att flytta undan de 
föremål som täcker offret, säger Benjamin 
Fonooni.

ATT LÄRA robotar nya färdigheter så att 
de kan upprepa dem i nya situationer och 
miljöer, i rätt tid och på ett lämpligt sätt, 

innebär en rad utmaningar. Forskning på 
människor och djur visar att flera kognitiva 
förmågor är inblandade vid inlärning av nya 
färdigheter. Några av de mest anmärknings-
värda är förmågan att rikta uppmärksamhe-
ten på de relevanta aspekterna av demon-
strerat beteende, och förmågan att anpassa 
observerade rörelser till sin egen kropp.

– De metoder jag har arbetat med och 
utvecklat i mitt avhandlingsarbete fokuserar 
på att roboten ska förstå lärarens intentio-
ner, och identifiera relevant information. 
Jag har integrerat motorkommandon med 
begrepp, föremål och omgivningens tillstånd 
för att säkerställa korrekt upprepning av 
inlärda beteenden.

Benjamin Fonooni visar också metoder 
för att lösa tvetydigheter i demonstrationer, 
där lärarens intention inte är entydig, och 
flera demonstrationer är nödvändiga för att 
roboten ska kunna förstå på ett korrekt sätt. 

INGRID SÖDERBERGH

Mikael Hansson.

Hallå där!
Mikael Hansson 
är kommunikatör 
vid institutionerna 
för datavetenskap 
och informatik, re-
daktör för Infotech 
Umeå, skribent 
och föreläsare. 
Han sitter dess-
utom med i den 
rådgivande grupp 
som är knuten till 
Digitaliseringskom-
missionen utsedd 
av regeringen.

Varifrån kommer ditt intresse för 
IT-frågor?
Människor lär sig läsa, sjuka kan bli 
friska, lama kan gå, blinda kan se, döva 
kan höra, ensamma kan få tröst och 
stöd, allt med hjälp av avancerad it-
teknik och digitala verktyg. Digitali-
seringen ger oss enorma möjligheter 
att skapa gott, och jag kan inte annat 
än nyfiket och intresserat följa denna 
utveckling.

Hur förändras våra liv av internet, 
mobiler, digitala tjänster och IT? 
På ett sätt inte alls. Vi har blivit upp-
kopplade men fortfarande vill vi inte 
annat än att bli sedda, att bli hörda, 
att få vara nära någon, att bli berörda. 
Samtidigt är den yttre förändringen 
så enorm. Det sägs att vartannat barn 
som föds i Sverige i dag kommer att 
bli hundra år. Utan datorkraft och digi-
talisering skulle detta inte vara möjligt.

Vilka utmaningar står vi inför?
Vi står inför enorma utmaningar. Vi 
ser att några snabbt börjar använda 
digitala verktyg, medan andra känner 
sig utanför. Det är en klyfta som vi 
måste brygga över. Att ställa om indu-
strin till ökad automation är en annan 
utmaning. Robotisering är en tredje 
som påverkar både arbetsliv och vår 
vardag. En fjärde utmaning rör vården 
där it-stöd inte får bli en stoppkloss 
utan en väg till bättre hälsa. 
När digitaliseringen alltmer kommer 
in i våra kroppar, redan i dag opererar 
folk in chip i sina händer, kommer vi 
att ställas inför ytterligare en utmaning 
som rör människosyn och etik.

INGRID SÖDERBERGH

36 miljoner till virtuell 
fordonsforskning
ANSLAG Framtidens bilar och lastbilar 
ska kunna testas virtuellt långt innan 
fordonet är byggt. Det treåriga pro-
jektet Virtual Truck & Bus har tilldelats 
10 miljoner kronor från Energimyndig-
heten och 26 miljoner från industrin. 
Projektet bygger vidare på teknologier 
utvecklade vid UMIT Research Lab vid 
Umeå universitet inom det VINNOVA-
finansierade projektet Simovate.
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I en sex meter lång borrkärna från Uppsalasjön Ekolns botten söker forskare 
från Umeå universitet efter gammalt DNA i jakt på information om historiska 
miljöer. Sjösedimentet kan avslöja när djur och växter kom till Sverige för 
första gången och vilka sjukdomar som härjade vid den tiden.

Medeltida gener ger ledtrådar
Iförda vita dräkter och ansiktsmasker står en grupp forskare böjda över det sex meter långa sedimentprovet från sjön Ekolns botten. Skyddsutrustningen 
behövs för att inte kontaminera proverna som tas ut för DNA och A-DNA analys.                                                                                             FOTO: ROLF ZALE

NY TEKNIK GÖR det i dag möjligt att spåra 
DNA-rester från djur och växter som spolats 
ut och hamnat på sjöars botten. Dessa sedi-
menterade bottnar utgör på så sätt naturliga 
arkiv där genetisk information om vad som 
fanns och levde kring sjön för tusentals år 
sedan lagras. 

I en gemensam satsning tillsammans med 
forskare från Uppsala universitet har Umeå-
forskarna påbörjat den första studien av sin 
typ i Sverige.

– Vi ska undersöka om vi kan hitta genetis-
ka spår från tidigt jordbruk, vars historiska 
utveckling är väl kartlagt i området runt Ek-
oln. Med en sex meter lång borrkärna kom-
mer vi åtminstone tillbaka till medeltiden 
och kan då förhoppningsvis spåra sjukdo-
mar som till exempel pesten på 1300-talet, 
säger Rolf Zale, lektor vid institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå 
universitet.

Via A-DNA- och DNA-analyser av sedi-

mentprover kan Rolf Zale och hans kollegor 
förhoppningsvis identifiera vilka sjukdoms-
alstrande bakterier som kom ut via avlopps-
vattnet till Fyrisån och sedan ut i Ekoln.

KANSKE FINNS det i sedimentproven 
även svar på när och hur masken kom till 
Sverige. Att det finns maskar i marken vet de 
flesta, men att maskar inte alltid funnits i de 
svenska markerna är kanske mindre känt.

– Under nedisningen som avslutades för 
mer än 10 000 år sedan dog all maskar ut.  
I Nordamerika håller maskarna fortfarande 
på att försöka återinvandra på mark som 
isen lämnat efter sig, men i Sverige är de 
redan på plats. När de kom hit är dock inte 
klargjort, förklarar Rolf Zale.

FÖRHOPPNINGEN MED projektet är att 
Umeå universitet ska positionera sig som en 
av de starkaste aktörerna inom forsknings-
området som rör gammalt DNA i sjösedi-
ment.

– Vi har en lång tradition av att analysera 
sjösediment och göra genetiska analyser 
av djur och växter. Självklart vill vi också 
ligga i frontlinjen när det gäller att utveckla 
nya metoder för att analysera så här pass 
gammalt DNA, säger Pär Ingvarsson, profes-
sor vid institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap.

Förutom det vetenskapliga värdet om 
historiska miljöer är tanken att de metoder 
som nu utvecklas ska inkorporeras i Umeå 
universitets grundutbildning och öppna upp 
för nya studentgrupper som är intresserade 
både i mikrobiologi och naturhistoria.

INGRID SÖDERBERGH

Rolf Zale.Sjön Ekoln ligger utanför 
Uppsala.
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HÖGA HALTER AV löst organiskt 
material i bäckar är egentligen inget 
ovanligt. Men, då rör det sig oftast 
om bäckar i skogslandskap, omgivna 
av mycket växtlighet. Att man hittar 
det i bäckar som rinner genom karga 
fjällmiljöer är för forskarna en gåta.

– Vår hypotes är att den koldioxid och löst organisk 
material som vi ser i bäckarna kommer från nedbrutet 
kol som funnits ackumulerat i marken, och sedan nått 
bäckarna via grundvattnet. När det når vattendragen kan 
det frigörs och på så sätt bidra till växthusgasavgivningen 
i landskapet, säger Reiner Giesler, professor i terrester 
ekologi vid Umeå universitet.

ÄR DET GAMMALT kol från marken som frigörs, kan 
det vara ett tecken på att klimatförändringar påverkar 
det arktiska landskapet.

Den mängd kol som finns lagrad i de arktiska områ-
dena motsvarar ungefär dubbla mängden kol som finns 
i atmosfären, och det finns en utbredd oro för vad som 
kan hända om det arktiska kolet börjar frigöras.

Därför är det enligt Reiner Giesler mycket viktigt att 
hitta källan till det organiska materialet i fjällbäckarna, 
vilket också är ett av målen för det forskningsprojekt (se 
faktaruta) som nyligen fick 3 miljoner i stöd av Formas.

Enligt Reiner Giesler behövs en bättre bild av hur 
koldioxidutsläppen ser ut på landskapsnivå. Då är det 

viktigt att inkludera alla komponeter i landskapet som 
bidrar till koldioxidutsläpp.

TIDIGARE FORSKNING HAR enligt Reiner Giesler 
främst fokuserat på landmiljön. Han tror det beror på att 
bäckar ofta räknas som en mindre del av landskapet.

– Problemet är att om man bortser från de akvatiska 
miljöerna så underskattar man en stor källa till kol-
dioxid. Är det så att fjällbäckarna är en stor källa till 
koldioxidutsläpp i tundramiljöer, vilket vi tror, har det 
en betydelse för växthuseffekten.

Reiner Giesler hoppas att den information som forsk-
ningsprojektet får fram ska kunna användas av klimat-
modellerare för att ge bättre prediktioner för vad som 
kommer att hända i framtiden.

– Med bättre klimatmodeller kan man visa vilka konse-
kvenser mänskliga aktiviteter ger, risken är att vi annars 
spär på klimatförändringarna ytterligare.

CATHRINE BEIJER
TIDNINGEN EXTRAKT, FORMAS

WWW.EXTRAKT.SE

Forskare i Arktis är förbryllade. Under senare år har man uppmätt 
väldigt höga koncentrationer av koldioxid och löst organiskt material i 
fjällbäckar. Ett svenskt projekt ska försöka ta reda på var kolet kommer 
ifrån och därigenom kunna bidra till bättre globala klimatmodeller.

Koldioxid i fjällbäckar 
förbryllar forskare 

FORSKNING

Bilden till höger:
Professor Reiner Giesler är en av forskarna bakom projektet.  
Foto: Ive van Krunkelsven
Längst till höger:
Fältassistenten Albin Bjärhall installerar en logger för att 
kunna läsa av och lagra mätdata.  
Foto: Gerard Rocher Ros
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”Problemet är att om man bortser från de akvatiska miljöerna så  
underskattar man en stor källa till koldioxid. Är det så att fjällbäckarna  
är en stor källa till koldioxidutsläpp i tundramiljöer, vilket vi tror, har det 
en betydelse för växthuseffekten.”

Osynligt kol kartläggs
TREÅRIGT PROJEKT Projektet Det osynliga kolet- 
en tidig indikation på ekosystemförändring är finan-
sierat av Formas. Projektet kommer att under tre år 
tilldelas cirka tre miljoner kronor.
Projektet går ut på att kartlägga var kolet i fjällbäck-
arna kommer ifrån och hur det är kopplat till tundra-
landskapet. Hypotesen är att kolet har sitt ursprung 
i organiskt material som finns lagrat i mineraljorden 
på tundran.
Den mesta arktiska klimatforskningen är i dag främst 
inriktad på landmiljön, fortfarande finns begränsad 
kunskap om hur klimatförändringarna kommer att 
påverka koldioxidavgivningen från akvatiska miljöer 
som bäckar och sjöar.
Förutom Reiner Giesler deltar även Jan Karlsson från 
Umeå universitet samt Carl-Magnus Mörth och Steve 
Lyon från Stockholms Universitet. 
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UTBILDNING

Vad räknar du med för omsättning? Vem ska vilja köpa din tjänst? Civil-
ingenjörsstudenterna i interaktion och design får det hett om öronen 
när näringslivsföreträdarna i Örnnästet synar deras affärsidéer. 

Idéer grillas i Örnnästet

SCENEN ÄR ETT rum i Rex 
konferensvåning i gamla 
rådhuset. Äkta mattor, 
bröstpaneler och högt i 
tak för tankarna till sty-
relserummens värld. Det 
är där studenterna en och 

en får ”pitcha” sina idéer inför en panel av 
erfaret industrifolk. Två minuter får de på 
sig. Punkt. Sedan ställer panelen frågor i yt-
terligare några minuter.

Övningen är inspirerad av tv-programmet 
Draknästet och slutkläm på en kurs i Affärs-
mässig tjänstedesign och teknikutveckling 
som pågått under hela terminen. Studen-

terna har successivt utvecklat sina idéer, 
researchat marknaden och tagit fram en 
affärsplan.

Joachim Jillhed, regionchef vid Sigma 
Industry, är en av näringslivsföreträdarna i 
Örnnästet. Han tycker att det är spännande 
och intressant att få möta studenterna.

– Vi har jobbat tillsammans med universi-
tet i den här kursen i tre år nu och man kan 
se en stor utveckling. Studenterna blir bättre 
och bättre rustade för varje år, säger han.

Det är viktigt att näringslivet deltar i 
utbildningen, tycker han. Det bidrar till att 
göra studenterna bättre förberedda för yr-
keslivet. Morgondagens ingenjörer behöver 

mer än tekniskt kunnande inom sitt fält, det 
krävs också affärsmässigt tänkande.

Först att kliva in i Örnnästet är Martin 
Lärka. Hans idé handlar om ett digitalt 
brädspel, en kombination av dataspel och 
traditionellt sällskapsspel med spelplan på 
köksbordet att samlas runt. En surfplatta 
som läggs i mitten driver spelet framåt mer 
avancerat än en tärning.

Efter hans två minuter haglar frågorna: In-
vesteringskostnad? Omsättning? Hur funkar 
spelet, rent tekniskt? Vilka är målgruppen?

– Varför ska de vilja köpa spelet, vad är 
det som är grejen, undrar Tord Berggren, 
Struktur Design.
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– För att det är roligt och socialt, säger 
Martin Lärka. Vill man kan man köra solo-
spel också med sin Ipad, men helst ville jag 
ha ett spel där man samlas i en ring.

I EN KNUBBIG skinnsoffa utanför väntar 
Elin Nilsson på sin tur. Hon ska presentera 
”Lära”, en onlineplattform där vem som 
helst kan lägga upp kurser och instruktions-
videor, till exempel i hur man spelar gitarr. 
Användarna kan botanisera bland kurserna 
och betalar bara om de tycker kursen är bra.
Du ska snart presentera idén för företa-
garna, hur känns det?

– Väldigt roligt och lite nervöst. Det ska bli 
intressant att höra vad de tycker om idén, 
speciellt som jag har en betalningsmodell 
som kanske inte är så affärsmässig enligt det 
traditionella sättet att allt har ett bestämt 
pris.

Förmiddagen rullar på. Studenterna 
småpratar i sofforna eller vankar omkring, 
tyst repeterande sin pitch. De som kommer 
ut från Örnnästet är påtagligt lättade, stäm-
ningen blir mer och mer avslappnad. 

Mikaela Berg tar ett djupt andetag inför 

panelen och inleder sedan med en fråga:
– Visste ni att över 50 procent av de som 

har träningskort på Iksu ibland glömmer 
låset till skåpet?

HON OCH KURSKOMPISEN Anna Viklund 
har skissat på ett system där allt man 
behöver för sin träning finns i ett armband 
med rfid-tagg – inpassering, bokade pass, 
mätdata som puls under träningen och vilka 
vikter man använt i gymmet och låsning av 
skåp i omklädningsrummet. Efter presenta-
tionen är de nöjda.

– Jag tyckte det var roligt, säger Anna 
Viklund. Man är inte riktigt van att bli grillad 
på det sättet. Man fick vara lite kreativ och 
försöka hitta lösningar under tiden man 
svarade. De frågade mycket om grejer vi inte 
tänkt på.
Vad tycker ni om kursen som helhet?

– Verkligen bra! Man är van att fokusera 
på det tekniska, designen. Vi jobbar aldrig så 
här mycket med själva idén, affärsmodellen, 
hur man ska nå ut och marknadsföra och 
hur man ska ta betalt, säger Mikaela Berg. 
Hur föddes er idé?

– Vi började tänka på vad vi själva upplevt 
för problem på Iksu, säger Anna.

– Ja, man glömmer kortet och måste 
skriva ut lappar för bokade pass och bära 
runt på. Vi ville ersätta det med en enda 
grej, säger Mikaela.

Att idén har framtidspotential tycker de 
att de fått kvitto på i samtal med Iksu under 
projektet. De hade redan funderat på ett 
liknande system.
Tror ni att ni själva kommer att ta idén 
vidare?

– Det är så himla stora system, det är nog 
lite mycket för två nyutexaminerade att 
utveckla, säger Anna.

– Men, jag tror absolut att det här kom-
mer att bli stort i framtiden, det är bara en 
tidsfråga, säger Mikaela. 

Efter presentationerna överlägger Örnnäs-
tet. Vinnande ur leken går Anna Palmér och 
Lina Sundberg med sin idé om ett system för 
att koordinera tävlingsevent. Vill de kan de 
sedan få hjälp av näringslivsföreträdarna i 
panelen att vidareutveckla sin idé och pröva 
den i företagsidétävlingen Venture Cup. 

ANNA-LENA LINDSKOG

Längst till vänster: Anna Palmér presente-
rar sin idé, tävlingsplattformen Comtest. 
Överst: Thomas Mejtoft, programansvarig, 
förklarar turordningen i Örnnästet. Till 
vänster: Anna Viklund och Mikaela Berg 
är nöjda med sin presentation. 
Små bilder ovan: Elin Nilsson, Anna Pal-
mér, Martin Lärka.
FOTO: ULRIKA BERGFORS KRISTRÖM
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Efter disputationen fick hon fortsätta i Hammocks 
labb som post doc. Deras samarbete har sedan dess 
fortsatt. Malin talar med värme om sin mentor, en klok 
och framsynt forskare med näsa för idéer som kan flytta 
forskningsfronten framåt.

– Han är en stor auktoritet både vid sitt universitet och 
internationellt. Nyligen utsågs han till ledamot i National 
Academy of Inventors. Bara att vara under hans vingar 
öppnar upp för andra samarbeten.
Vad tror du han ser hos dig som forskare? Vad är det 
som gjort att han engagerat sig i ditt arbete?

– Han sade för några år sedan: ”Malin, you seemed to 

 Hon samarbetar 
över gränserna

TEXT & FOTO Anna-Lena Lindskog 

Alltid nyfiken och villig att samarbeta. Det är Malin Linder Nording  
i ett nötskal. Redan som doktorand knöt hon kontakter med framsynta 
forskare i USA. Nu löper trådarna kors och tvärs mellan forskargrupper 
i Umeå, hela landet och USA, dit hon och familjen snart flyttar. 

PORTRÄTTET

JAG VÄNTAR FÖRSTÅS på att få göra 
det stora genombrottet, men under tiden 
finns många andra sätt att komma framåt 
inom forskningen. Man ska inte under-
skatta att vi kan hjälpa varandra, i min 
forskargrupp har vi det som en uttalad 
målsättning. Det är en framgång i sig att 

hjälpa andra forskare, säger hon.
Umeå universitet har ett öppet och kreativt klimat, 

upplever Malin Linder Nording. Det är lätt att ta kontakt 
med kollegor inom andra fält och börja samarbeta. Dör-
rarna är alltid öppna.

Själv har hon ofta knackat på, inte bara i Umeå. På en 
av de första vetenskapliga konferenser hon fick åka till 
i USA som doktorand lärde hon känna professor Bruce 
Hammock vid University of California Davis. Det visade 
sig att hans välrenommerade labb hade forskning med 
beröringspunkter till Malins avhandlingsprojekt. Det 
handlade om att utvärdera nya biologiskt baserade 
tester för att kartlägga miljöföroreningar som dioxiner    
i gammal industrimark.

– Jag sökte pengar och åkte över till hans labb i om-
gångar. Där fick jag möjlighet att använda testmetoder 
för dioxiner som han och hans medarbetare utvecklat.

Malin Linder Nording
Ålder: 38 år. 
Kommer från: Bjurholm.
Bor: i Balsjö.
  Familj:  maken Anton, barnen Alvar, 9, Egon, 5, 
och Albert, 1.
På fritiden:  umgås med familjen, gillar skidåkning 
och friluftsliv.
Mig själv med tre ord: passionerad, glad och 
målmedveten.
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”Man ska inte underskatta att vi kan hjälpa varandra. 
Det är en framgång i sig att hjälpa andra forskare.”

Malins forskar-
grupp har som ut-
talad målsättning 
att samarbeta med 
och hjälpa andra 
forskare, bland 
annat genom de 
analysmetoder 
de utvecklar. 
Här i samspråk i 
labbet med Sandra 
Gouveia-Figueira, 
post doc.

be the one who had most fun in the lab”. Jag tror han 
såg att jag var där för att jag verkligen ville, på vinst och 
förlust. Att ha kul har faktiskt varit min drivkraft i de 
beslut jag tagit hittills under min karriär.

I DAG HANDLAR Malins forskning om hälsoeffekter av 
miljöföroreningar, främst på lungorna. Hon har ett nära 
samarbete med professor Thomas Sandströms forskar-
grupp vid lungkliniken i Umeå. Forskarna exponerar 
försökspersoner för olika luftföroreningar, till exempel 
dieselavgaser. Därefter analyseras bland annat lungskölj-
vätska och blodprover ur en rad olika aspekter.

Kärnan i hennes forskning är analysmetoderna och 
en viktig plattform är all apparatur och kompetens som 
samlats vid Swedish Metabolomics Centre – som lämpligt 
nog finns vid Umeå universitet.

– Min grupp analyserar proverna utifrån metaboliter, 
nedbrytningsämnen. Det är det som är Hammocks 
specialitet, fettsyrametaboliter. En grupp sådana ämnen 
kallas oxylipiner och bland dem ingår till exempel pro-
staglandiner. Deras roll i inflammation är rätt välkänd, 
men det finns likartade metaboliter som är nog så intres-
santa att studera. Vi tittar på mönster av dem, hur de 
skiftar och förhåller sig till andra kliniska markörer.

En annan typ av fettsyrametaboliter hon intresserar 
sig för är endocannabinoider, kroppens eget cannabis. 
Traditionellt har man trott att de har med till exempel 
stress, sömn och aptit att göra, medan oxylipinerna är 
kopplade till inflammation, till exempel i luftrören.

– Men, det har börjat visa sig att de inte lever sina 
separata liv utan interagerar med varandra.

Vid ett USA-besök sammanförde Bruce Hammock Ma-
lin med Daniel Nomura från Berkely, en av de forskare 
som i tidskriften Science bevisat kopplingen mellan 
oxylipiner och endocannabinoider.

– Han utbrast ”är du från Umeå, då samarbetar du väl 
med Christopher Fowler?”. Vem då, tänkte jag? Har jag 
missat någon guru på området? Ja, det hade jag!

SÅ FORT HON kom hem tog hon kontakt med honom, 
vilket resulterade i ännu ett givande och fortfarande på-
gående samarbete. Det är långtifrån det enda, när Malin 
sprudlande av entusiasm berättar om sin forskning leder 
trådar iväg åt alla möjliga håll. 

Ett relativt nytt spår handlar om respiratororsakade 
lungskador, vilket kan drabba patienter på intensiv-
vårdsavdelningar och i värsta fall orsaka dödsfall. Till-
sammans med lung- och IVA-forskare ska Malin under-
söka om man genom att mäta oxylipiner kan upptäcka 
lungskador i tid. Målet är också att utveckla metoder att 
förebygga och behandla skadorna. För det syftet har hon 
från Vetenskapsrådet beviljats ett fyraårigt International 
Career Grant. Det gör det möjligt för Malin och familjen 
att flytta till Kalifornien, så att hon i samarbete med 
Bruce Hammock kan nå genombrott i projektet.

– Det blir ett stort äventyr. Samtidigt är vi inte rädda 
för att ge oss in i det okända. Vår äldsta son var oväntat 
skeptisk först, men nu är han med på tåget och med-
verkar entusiastiskt med i processen att leta hus. Jag 
tror det är viktigt för barnen att de får vara med i alla 
förberedelser. 
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Professor Terry Bidleman, gästforskare vid kemiska institutionen vid Umeå 
universitet, var en av de första miljöforskarna som förstod atmosfärens vik-
tiga roll för transport av organiska miljögifter till akvatiska system. Han hyllas 
nu av den mest ansedda vetenskapliga tidskriften inom fältet, Environmental 
Science and Technology.

Han hyllas för viktig miljöforskning

Terry Bidleman, gästprofessor vid Umeå universitet, hyllas 
av den främsta forskningstidskriften inom sitt område.
Ekologiska konsekvenser av klimatförändringar i Östersjön 
är ett av hans forskningsämnen.
FOTO: KATARINA KONRADSSON

I EN ARTIKEL i tidskriften beskriver Envi-
ronmental Science and Technology, vilket 
genomslag hans upptäckter fått.

– Hyllningsartikeln värmde verkligen mitt 
hjärta. Det var helt oväntat och mycket upp-
skattat! Särskilt glad blev jag av att få reda på 
att artikeln under lång tid haft stor betydelse 
för att introducera studenter i frågor kring 
atmosfärisk deposition av organiska sub-
stanser, säger Terry Bidleman.

Resultaten som presenterades i Envi-
ronmental Science and Technology 1988 
innebar ett stort genombrott för forskningen 
inom miljögiftsområdet. Den har blivit ett 
standardverk vid studier av flyktiga organis-
ka ämnen i miljön. 27 år senare hyllas Terry 
Bidleman i samma tidskrift i vilken ett stort 
antal framstående forskare från olika delar 
av världen har skrivit om vilken betydelse 
artikeln från 1988 fått för forskningsfältet.

Bidleman har varit gästforskare vid 
Umeå universitet sedan 2011. Mats Tysklind, 
professor i miljökemi, hoppas på många års 
samarbete framöver. 

– Terry Bidleman har tillfört bred kunskap 
inom många relevanta forskningsområden 
till den miljökemiska forskningen i Umeå. 
Han är också mycket omtyckt för inspire-
rande diskussioner om olika forskningsfrå-
gor, inte minst bland yngre forskare och 
studenter, säger han.

TERRY BIDLEMAN HAR arbetat både 
inom forskningsprojektet React och i det 
strategiska forskningsprogrammet Eco-

change. Ecochange är ett tvärvetenskapligt 
forskningsprogram vid Umeå universitet i 
samarbete med Linnéuniversitetet, SLU och 
Naturhistoriska riksmuseet. Inom program-
met studeras de ekologiska konsekvenserna 
av klimatförändringar i Östersjön.

– Professor Bidlemans bidrag till Ecochan-
ge har varit mycket värdefullt, speciellt när 
det gäller de tvärvetenskapliga aspekterna 
av miljökemi och marin ekologi, säger Ag-
neta Andersson, professor och koordinator 
för Ecochange.

Terry Bidlemans samarbete med Umeå 
universitet påbörjades redan 1997, då Umeå-
doktoranden Karin Wiberg arbetade vid 
hans laboratorium i Kanada. 2001 bjöds han 
in till Umeå universitet för att organisera och 
genomföra en kurs om miljögifter i Arktis. 
Terry Bidleman och hans fru, Kathleen Ago-
sta, tyckte mycket om Umeå och har sökt 
efter möjligheter att återvända.

– Chansen dök upp 2011 då jag fick ett 
Marie Curie-stipendium för att undersöka 
atmosfärisk deposition av svårnedbrytbara 
bekämpningsmedel i de nordliga delarna 
av Östersjön. När stipendiet löpt ut fick jag 
möjlighet att fortsätta inom projekten React 
och Ecochange. 

INGRID SÖDERBERGH
KRISTINA VIKLUND
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det tar för en elektron att resa 
från ena sidan av en molekyl till 
den andra, säger Piotr Matyba. 
En sådan hög upplösning gör att 
vi kan se hur orienteringen på 
molekyler ändras, hur kemiska 
ändringar bryts och nya bind-
ningar skapas och vi bygger upp 
en förståelse för hur reaktioner 
sker och hur man kan kontrollera 
reaktioner på ytor.

OM MAN FÖRSTÅR hur man styr 
elektroniska och molekylära rörelser på ytor kan kataly-
tiska ytor med bättre egenskaper till gagn för specifika 
kemiska reaktioner utformas. Dessa nya material kan  
i framtiden användas i katalysatorer för att splittra vat-
ten till väte och syre eller katalysera kemisk återvinning 
av koldioxid.

Piotr Matyba fokuserar särskilt på molekylär dynamik 
och nya grafenmaterial för nästa generations katalysa-
torer.

– Jag kommer att ta itu med en av de stora utmaning-
arna i katalysvetenskapen. Man vet att vissa kemiska 
reaktioner kan initieras vid lägre temperaturer och 
med mycket högre effektivitet om molekyler linjeras 
upp på ytan med hjälp av laserljus. Det är inte klart hur 

Piotr tar sig an  
stora utmaningar

TEXT Ingrid Söderbergh FOTO Johan Gunséus

Fysikern Piotr Matyba utsågs strax före jul till Gunnar Öquist Fellow 
av Kempestiftelserna. Det innebär tre miljoner till forskning och ett 
personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade 
forskaren Gunnar Öquist blir dessutom hans mentor.

DET ÄR EN stor ära! Jag har nyligen 
börjat arbeta på institutionen för 
fysik och labbet ekar tomt. Därför 
ger utnämnandet verkligen min själv-
känsla en skjuts och jag har fått stora 
ekonomiska möjligheter att starta 
upp min forskningsverksamhet, säger 

Piotr Matyba, forskarassistent vid institutionen för fysik 
vid Umeå universitet.

Piotr Matyba har en unik forskningsprofil och stude-
rar dynamiken hos elektroner och molekyler på ytor 
med hjälp av röntgenlaser. Nästan alla kemiska reaktio-
ner sker på ytor. De molekylära detaljerna vi fram till  
i dag ”vet” om olika reaktionsförlopp bygger på beräk-
ningar och olika spektroskopiska metoder, men med 
hjälp av röntgenlaser kan man få en djupare experimen-
tell inblick i mekanismen.

INTERNATIONELL FORSKNING inom laserområ-
det har gått framåt under de senaste två decennierna 
och i dag finns avancerade röntgenlasrar i småskalig 
bordsuppställning med vilka man kan fånga dynamiska 
”ögonblicksbilder” av elektroner och atomer. 

Röntgenlaserns våglängd är väldigt kort och varje 
ljuspuls varar en miljondel av en miljarddels sekund 
eller ännu kortare.

– Detta är extremt snabbt! En puls motsvarar den tid 

Piotr Matyba.

FORSKNING
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sådana upplinjerade molekyler reagerar och skapar 
nya bindningar och jag ska undersöka det med hjälp 
av ultrakorta röntgenpulser som fångar stillbilder av 
reaktionsstegen.

PIOTR MATYBA KOMMER närmast från en postdok-
tortjänst, finansierad av Vetenskapsrådet, på JILA, ett 
gemensamt institut vid University of Colorado och 
the National Institute of Standards and Technology in 
Boulder.

– Det var där jag började fördjupa mig inom röntgen-
laser. Forskargruppen jag ingick i är de stora hajarna på 
området. Nu får jag möjlighet att ta med denna spets-
kunskap till Umeå universitet och med det nya anslaget 
kan jag börja bygga upp mitt eget labb med forskare och 
experimentutrustning.

Utvecklade nya ljusemitterande celler
EXPERIMENTELL FYSIKER Piotr Matyba föddes 1982 i Wrocław, 
Polen. År 2007 tog han en magisterexamen i experimentell fysik vid 
Umeå universitet. Därefter påbörjade han sina doktorandstudier vid 
institutionen för fysik vid Umeå universitet. 
Han disputerade 2011 inom organisk fotonik och elektronik med Lud-
vig Edman som handledare. Under sin doktorandtid var han med och 
utvecklade nya ljusemitterande elektrokemiska celler tillsammans med 
fysiker från Umeå universitet, Linköpings universitet och Eindhoven 
tekniska högskola vilket resulterade i flera högt citerade vetenskapliga 
artiklar och två patent. 
Åren 2011–2014 var Piotr Matyba postdoktor vid JILA, University 
of Colorado at Boulder och the National Institute of Science and 
Technology, USA, en tjänst finansierad av Vetenskapsrådet. I juli 2014 
rekryterades han som forskarassistent till institutionen för fysik vid 
Umeå universitet.

”Det var i Boulder jag började fördjupa mig inom röntgenlaser. Forskar-
gruppen jag ingick i är en av de stora hajarna på området. Nu får jag 
möjlighet att ta med denna spetskunskap till Umeå universitet.”
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Torrefierat material framställs framgångsrikt av Umeå universitet  
och partners i pilotskala. Linda Pommer, kemist och verksam inom  
Bio4Energy vid Umeå universitet, ingår i en forskningsgrupp som  
arbetar med att utveckla tekniken vidare.

”Grönt kol” av skogens rester

DET HAR GÅTT bra för 
oss! Vi har kunnat utveck-
la våra idéer om torre-
fiering från labbskala till 
kommersialisering i indu-
striell skala i samarbete 
med utvecklingsbolaget 

BioEndev. Det har varit en mycket intressant 
och utvecklande resa, säger Linda Pommer, 
förste forskningsingenjör vid institutionen 
för tillämpad fysik och elektronik. 

Torrefiering anses vara en mycket intres-
sant teknik för storskalig implementering av 

biomassa för såväl förnybar elproduktion 
som för kostnadseffektiv produktion av mil-
jövänliga drivmedel och kemikalier.

Torrefiering innebär att man i en syrefri 
miljö vid 200-300ºC omvandlar biomassan 
till ett biokol. Utgångsmaterial kan vara 
sågspån och flisade restprodukter från 
skogen: grenar, toppar liksom gallrings- och 
röjningsvirke som inte används för massatill-
verkning.

– Man kan säga att biomassan ”rostas” 
ungefär som i en modern kolmila med 
undantaget att processen är kontinuerlig. 

Resultatet är en förädlad fast produkt med 
flera förbättrade egenskaper jämfört med 
obehandlat trä, säger Linda Pommer.

DET TORREFIERADE materialet har högt 
energiinnehåll och är motståndskraftigt 
mot biologisk nedbrytning. Det är vatten-
avstötande och kan i bästa fall lagras öppet 
utomhus. Produkten är också spröd, vilket 
medför besparingar i samband med mal-
ning. Vid malningen bildas ett pulver som 
har förbättrade matningsegenskaper jämfört 
med träpulver. 
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Genom att kombinera torrefiering med 
pelletering eller brikettering kan biomas-
san komprimeras och uppnår då en högre 
energidensitet vilket gör att kostnaderna 
för transporter och miljöeffekter sänks 
betydligt.

JUST NU UTFÖR Linda Pommers forskar-
grupp tillsammans med forskare vid SLU 
en studie som handlar om att optimera 
pelletens kvalitet. Pelleten ska kunna trans-
porteras utan att falla sönder och ha högt 
energiinnehåll per volymsenhet. 

För att utvärdera vilka parametrar som 
är avgörande görs försök där temperatur 
och tid varieras i torrefieringspiloten och 
där matrislängd, fukthalt och pulverstorlek 
varieras vid pelleteringen.

De analyserar också gasavgång från pel-
lets vid lagring. Vid lagringen bildas både 
kolmonoxid och koldioxid och syret i luften 
förbrukas till viss del.

– De uppmätta halterna är i samma 
storleksordning som vid lagring av traditio-
nella träpellets. Vad gäller avgång av flyktiga 

organiska ämnen så skiljer sig sammansätt-
ningen av ämnen åt, vilket också kan kännas 
på lukten från materialet. Det är viktigt att 
ventilera utrymmen vid frakt och lagring då 
hälsofarliga halter kolmonoxid kan bildas, 
precis som för ”vanliga” träpellets.

ÅR 2009 BYGGDES den första pilotanlägg-
ningen för torrefiering i Umeå och under 
följande år har forskarna arbetat med att 
utveckla och förbättra tekniken med flera 
patenterade lösningar som följd. 

I mars 2013 invigdes en uppskalad pilotan-
läggning som är placerad i anslutning till 
Umeå universitet. Den ägs av BioEndev (ett 
företag som avknoppats ur forskningsmil-
jön), Umeå universitet, Umeå Energi AB, SCA 
och SP Processum. 

Den uppskalade pilotanläggningen har va-
rit ett viktigt led i att föra forskningen framåt 
och skala upp tekniken. 

– Uppskalningen innebar att vi kunde 
gå från en kapacitet på 20 kilo råmaterial 
i timmen till 150 kilo i timmen. Det ger up-
pemot 2-3 ton torrefierat material per dygn 

beroende på vald inmatningshastighet och 
grad av torrefiering.  

UNDER VÅREN STARTAS en industriell 
demonstrationsanläggning i Holmsund som 
ett nästa steg på väg mot kommersialisering. 

Enheten är dimensionerad för en produk-
tion av 16 000 ton svarta pellets per år. 
Huvudfinansiärer för investeringen är Ener-
gimyndigheten, Umeå Energi och SCA.

Torrefiering har potential att ge ett bety-
dande bidrag till en utvidgad råvaruportfölj 
för biobränsleproduktion inom Europa och 
i strävan efter att minska utsläppen av växt-
husgaser är torrefierat material ett intres-
sant alternativ till fossila bränslen. 

– Det producerade biokolet kan sameldas 
med kol i kolkraftverk, ersätta fossilt kol och 
koks inom stålindustrin, men även förga-
sas för vidare produktion av förnyelsebara 
drivmedel. 

INGRID SÖDERBERGH

Vid torrefiering ”rostas” flis eller annat 
restmaterial från skogen i en syrefri miljö 
vid 200-300 grader till biokol. 
Längst till vänster: Torrefieringsanlägg-
ningen vid Umeå universitet. Överst, till 
vänster: Linda Pommer, förste forsknings-
ingenjör. 
FOTO: MATTIAS PETTERSSON, LINDA POMMER
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227
DOKTORANDERNA vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens elva 
institutioner är 227 till antalet. 
Av övriga anställda är 81 professorer, 
135 universitetslektorer, 84 adjunkter, 22 
forskarassistenter, 15 biträdande lektorer, 
42 forskare, 38 postdoktorer, 163 övrig 
forskande personal, 92 administratörer 
och 107 tekniker. Totalt har fakulteten  
1 006 anställda.

Utbildningar i allt från 
farmaci till energiteknik
VI ERBJUDER 23 utbildningar på grund-
nivå. Om du saknar behörighet i något 
naturvetenskapligt ämne kan du läsa in 
detta på vårt basår.

Högskoleprogram (2 år)
Naturguide 
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 (3 år) 
Byggteknik
Elektronik och datorteknik
Elkraftteknik - nätbaserad 
Energiteknik
Maskinteknik

Kandidatprogram (3 år)
Biologi och geovetenskap
Datavetenskap
Fysik och tillämpad matematik
Life Science

Miljö- och hälsoskydd
Industridesign
 
Civilingenjörsprogram (5 år)
Bioteknik
Bioresursteknik - nyhet!
Energiteknik
Industriell ekonomi
Interaktion och design
Teknisk datavetenskap
Teknisk fysik
Öppen ingång

Arkitektprogrammet (5 år)
Apotekarprogrammet - nätbaserat (3 år)
Receptarieprogrammet - nätbaserat (5 år) 
 
Magisterprogram (1 år)
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, Model-
lering av levande system, Proteiners dynamik, struktur 
och funktion, samt Solljus som bränsle. Självklart finns 
välrenommerad 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 23 
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   
i Universitetskanslersämbetets utvärdering, och apote-
karprogrammet är nätbaserade.

Fakulteten arbetar aktivt för att ge studenterna insyn 
i deras framtida yrkesroller och på så sätt öka möjlighe-

terna till anställning efter examen. Bland annat erbjuds 
särskilda kurser i samarbete med företag, gästföreläs-
ningar 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 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 är ett civilingenjörsprogram 
i bioresursteknik som startade hösten 2014. Fakulteten 
arbetar också för en stark teknikvetenskaplig forskning, 
vilken växer i snabb takt då strategiska satstningar på 
nyrekrytering av forskare görs. 

INGRID SÖDERBERGH
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Kan en tornado snurra  
åt olika håll?

SVAR: En tornado är en liten intensiv 
virvel av luft som antingen kan snurra 
motsols eller medsols. Vilket håll den 
snurrar åt avgörs redan då den bildas, 
kanske av en extra vindstöt åt ena eller 
andra hållet. När en tornado väl börjar 
snurra ändrar den inte riktning. Ibland 
sägs det att en liten luftvirvel eller en 
vattenvirvel skulle ändra riktning om 
den passerade ekvatorn, från ett halv-
klot till det andra. Det stämmer inte i 
verkligheten. Men, de stora lågtryck 
som bestämmer vårt väder är också luftvirvlar och de har olika rotations-
riktning beroende på om de bildas på norra eller södra halvklotet.

Källa: Frågvis, Den levande frågelådan, Foto: freepics.com 

Vad är roligast 
– forska eller undervisa?

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå

 

PORTO BETALT

PORT PAYÉ

NU HAR JAG varit student, lärare och 
forskare på universitet i 35 år och jag kan 
fortfarande inte bestämma mig för om 
det är roligast att forska eller undervisa. 
Det betyder att jag försöker hinna med 
båda aktiviteterna och det är ju precis 
som det ska vara eftersom det till och 

med står i lagen att forskning och undervisning ska ha ett 
nära samband på våra universitet och högskolor.

Men, det är inte så enkelt att leva upp till den lagen. Forsk-
ning och undervisning är till sin natur ganska olika aktiviteter 
och kan vara riktigt svåra att kombinera. 

Trots det är min erfarenhet att jag har blivit en bättre fors-
kare av att undervisa. Flera av mina bästa forskningsidéer 
har jag fått när jag har planerat ett nytt kursmoment. Jag blir 
också en bättre lärare av att forska. För att vara en bra fors-
kare måste jag hålla mig uppdaterad om forskningsutveck-
lingen inom mitt eget och närliggande områden. Då märker 
jag att ämneskunskaper verkligen kan vara en färskvara, 
särskilt inom mitt eget område, biologi. Den insikten jag tar 
med mig till klassrummet – att det som var sant i går är oftast 
inte giltigt i morgon. Det är ju bland annat därför vi har den 
där lagen om det nära sambandet mellan undervisning och 
forskning.

DÄRFÖR ÄR DET så konstigt att vi i Sverige har gjort det så 
svårt för våra lektorer och professorer att kombinera de två 
aktiviteterna. Men alltfler inom den svenska högskoledebat-
ten har faktiskt börjat förstå hur viktigt det här är. Det är bra!

Här på Umeå universitet och vår egen teknisk-naturveten-
skapliga fakultet har vi också börjat diskutera vad forsknings-
anknytning av undervisningen kan och borde betyda. Det är 
spännande! Vi är många som har kunskap om och erfarenhe-
ter av hur undervisning och forskning skulle kunna samverka 

bättre. Det bäddar för livliga 
diskussioner och utveckling av 
verksamheten på vår fakultet 
– på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet – precis 
som det också ska vara på ett 
universitet.

KRISTIN PALMQVIST
PROFESSOR

INSTITUTIONEN FÖR EKOLOGI 
MILJÖ OCH GEOVETENSKAP 

PÅ SISTA RADEN ... FRÅGELÅDAN

TÄVLING ETC

Har du koll på vad du läst i TN Magasin? Svara 
rätt i vår frågetävling och vinn en biobiljett!

1.  I sediment från botten av en svensk sjö söker fors-
kare medeltida DNA för att få veta mer om hur vi 
levde då. Vad heter sjön?

 1.  Eken
 X. Ekoln
 2. Tåkern

2.  Vad forskar kemisten Malin Linder Nording om?
 1.  Hälsoeffekter av miljöföroreningar
 X.  Klimatförändringarnas effekter på Öster-

sjön
 2. Dynamiken hos elektroner

3.  När började professor Terry Bidleman samarbeta 
med forskare vid Umeå universitet?

 1.  1988
 X. 2001
 2. 1997

Skicka ditt svar till anna-lena.lindskog@umu.se  
eller Anna-Lena Lindskog, kansliet för teknik och 
naturvetenskap, Universitetstorget 16, 901 87 Umeå. 
Ange namn och adress. De tre först öppnade rätta 
lösningarna belönas med en biolbiljett.


