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SKOLVERKET ARBETAR FÖR att öka elevers och 
barns intresse för naturvetenskap och teknik. Hur 
kan man inte vara intresserad av dessa ämnen, 
undrar jag? Vi föds ju nyfikna. Som knappt ettåriga 
testar vi tyngdlagen genom att experimentellt un-
dersöka om exempelvis skedar, gröt, mjölk, glas 
med mera faller nedåt, det vill säga om naturlagen 

är generell för all massa. 
Vad är det som under uppväxten lägger band på vår naturliga nyfi-

kenhet och gör att vi i många fall tappar intresset för naturvetenskap 
och teknik? Är det alla andra influenser, mänskliga interaktioner 
och krav från omgivningen som gör att vi helt enkelt inte har tid att 
fokusera och fördjupa oss tillräckligt mycket inom ett ämne för att 
faktiskt förstå det? 

DET ÄR JU när man äntligen 
begriper ett komplext sam-
manhang, som man växer 
och får en kick att fortsätta 
fördjupa sig. Är kunskaperna  
i skolan för ytliga? Inte till-
räckligt utmanande? 

En kollega frågade mig ny-
ligen ”Varför vill inte svenska 
ungdomar forska, det är ju så 
roligt! De kan lägga ner hur 
mycket tid som helst på att 
lära sig spela ett instrument, 
utöva en idrott eller spela da-
taspel, och bli väldigt bra på 
det, men väldigt få törs säga 
att matematik eller fysik är det 
roligaste de vet.” 

VI MÅSTE VÅGA uppmuntra även dessa talanger för att inte Sverige 
ska tappa en viktig del i vårt kunskapsbyggande för framtiden. Det 
är i alla fall glädjande att se att svenska gymnasier varje år skickar 
tävlanden till de svenska uttagningarna för de olika vetenskaps-
olympiaderna i matematik, biologi, kemi, fysik och informatik. Ser 
man på framgångarna internationellt är det Programmeringsolym-
piaden där svenska ungdomar är absolut mest framgångsrika, med 
flera guldmedaljer under årens lopp. 

Tyvärr uppmärksammas inte dessa insatser alls i svenska medier, 
vilket de naturligtvis borde. Jag vet inte om Genikampen kan göra 

någon skillnad, men man 
måste kanske nöja sig med att 
svensk tv inte bara har Idol 
och Let’s dance i utbudet? 

ÅSA RASMUSON LESTANDER 
DEKAN

TEKNISK-NATURVETEN- 
SKAPLIGA FAKULTETEN

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
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786 60 24.
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En forskargrupp vid Umeå universitet har lyckats fånga och beskriva en pro-
teinstruktur som hittills varit omöjlig att studera. Upptäckten banar väg för 
utveckling av designade enzymer som katalyserar nya kemiska reaktioner till 
exempel inom bioteknologiska tillämpningar.  Resultaten presenteras i den 
ansedda tidskriften Nature Communications.

6

Osynlig proteinstruktur 
förklarar enzymers slagkraft

Kunskaper på flera 
sätt i elevdiskussioner
HÅLLBARHETSFRÅGOR När gymna-
sieelever diskuterar hållbarhetsfrågor 
inom naturkunskapsämnet gör de två 
saker samtidigt. Dels skapar de ytterli-
gare förståelse om den specifika fråga 
de diskuterar. Dels arbetar de med att 
framställa sig själva och den värld de 
lever i på ett acceptabelt sätt, visar Ka-
tarina Ottanders avhandling vid Umeå 
universitet. 
Hon har studerat hur elever i små grup-
per diskuterar två hållbarhetsfrågor; 
världens matförsörjning och världens 
energiförsörjning. Diskussionerna stu-
derades utifrån hur hållbarhetsfrågorna 
blir begripliga för eleverna, hur de 
använder sina kunskaper i naturveten-
skap, samt hur demokratiskt deltagan-
de i samhället framställs.
Resultaten visar bland annat att 
eleverna belyser hållbarhetsfrågan från 
flera perspektiv i sina diskussioner och 
förhandlar om olika dilemman som 
uppstår, till exempel människans vilja 
att äta gott samtidigt som det kan ge 
en större miljöpåverkan.
– Att flera perspektiv kommer fram i 
undervisningen brukar pekas ut som 
en förutsättning för att eleverna ska 
få möjligheter att skapa sig en egen 
uppfattning i frågan, säger Katarina 
Ottander.

Drönare kan bli 
framtidens brevduva
FLYGANDE PAKET Lorenzo Davoli, 
forskarstudent på Designhögskolan i 
Umeå har tagit fram ett koncept för att 
hjälpa glesbygdsbor att lättare skicka 
och ta emot varor hemma. I samarbete 
med bybor i Floda, Botsmark, har han 
kartlagt hur paket åker med posten 
mellan byn och Umeå. Utifrån det har 
han kartlagt hur en lokal infrastruktur 
för brev och paket skulle kunna se ut i 
byn. En kartläggning som går att göra 
för olika glesbygdsområden.
− Drönare kanske inte är den slutgiltiga 
tekniska lösningen. Robotar kanske 
fungerar bättre. Men det här testet vi-
sar att det går att bygga upp ett bättre 
system för brev och paket i glappet 
mellan tätorterna, säger Lorenzo 
Davoli. 

Forskargruppen som lyckats fånga och beskriva en gäckande proteinstruktur består av Michael 
Kovermann, Elisabeth Sauer-Eriksson, Uwe Sauer och Magnus Wolf-Watz.          FOTO: JOHAN GUNSÈUS

ENZYMER ÄR fantastiska biokatalysato-
rer som kan påskynda påskynda cellulära 
kemiska reaktioner flera miljoner gånger. 
Denna hastighetsökning är helt nödvändig 
för allt biologiskt liv som annars skulle 
begränsas av långsam kemi. Nu har en fors-
kargrupp vid kemiska institutionen upptäckt 
en ny aspekt hos enzymer som till delar för-
klarar hur enzymer klarar av sitt jobb med 
oöverträffad effektivitet och selektivitet. 

Så kallade högenergitillstånd hos enzymer 
antas vara nödvändiga för katalys av kemis-
ka reaktioner. Ett högenergitillstånd är en 
proteinstruktur som endast uppstår tillfälligt 
och under kort tid och dessa faktorer sam-
verkar gemensamt till att dessa tillstånd blir 
osynliga för traditionella spektroskopiska 
metoder. Umeåforskarna har lyckats hitta ett 
sätt att hålla kvar ett högenergitillstånd hos 
enzymet adenylatkinas genom att mutera 
proteinet.

– Tack vare denna anrikning har vi kunnat 
studera både struktur och dynamik hos 
detta tillstånd. Studien visar alltså att enzy-
matiska högenergitillstånd är nödvändiga 
för kemisk katalys, säger Magnus Wolf-Watz, 
forskningsledare vid kemiska institutionen.

Studien pekar också på att det är möjligt 
att finjustera ett enzyms dynamik och denna 
möjlighet kan bli viktig för forskare som 
arbetar med att utveckla nya enzymer för 
katalys av nya kemiska reaktioner. 

– Forskning kring bioenergi är ett aktivt 
område vid Umeå universitet. En viktig 
praktisk användning för den nya kunskapen 
kan vara vid enzymatisk spjälkning av värde-
fulla molekyler från träråvara, säger Magnus 
Wolf-Watz.

UPPTÄCKTEN HAR kunnat göras tack vare 
ett brett vetenskapligt angreppsätt där ett 
flertal avancerade biofysikaliska metoder 
har använts. Framför allt har kärnmagnetisk 
resonans spektroskopi (NMR) och röntgen-
kristallografi varit de dominerande metodi-
kerna. 

– En av Umeå universitets styrkor är det 
öppna samarbetsklimatet med låga eller 
inga barriärer mellan forskargrupper. Det 
gör att spännande forskning kan göras i 
gränsytan mellan olika specialkompetenser, 
säger Magnus Wolf-Watz.  

INGRID SÖDERBERGH

Paket på väg in för landning. Kanske är 
drönare framtidens postleverantör?
FOTO: REDSTRÖM & DAVOLI
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De mest svårbehandlade bakteriella infektionerna är kroniska infektioner där 
bakterier bildat så kallade biofilmer. Biofilmer är beläggningar som skapas 
på en yta och består av tätt packade samhällen av bakterier omgivna av ett 
lager med ämnen som de själva utsöndrat. Kemisten Shoghik Hakobyan har  
i sin avhandling studerat vägar till att minska bakteriekoloniseringen.

Nya strategier för att  
minska bakterier på ytor

På alla typer av ytor, till exempel handfat, kan bakterier bilda beläggningar. Shoghik Hakobyan visar 
i sin avhandling på olika sätt att hindra bakterier från att kolonisera ytor.   FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG

ETT EXEMPEL på en biofilm är den slem-
miga beläggningen som kan bildas i avlopps-
röret från ett handfat. Biofilm kan bildas på 
alla typer av ytor och kan orsaka stora pro-
blem, särskilt inom hälso- och sjukvården. 

Bakteriella infektioner behandlas oftast 
med antibiotika, men tyvärr leder den ökan-
de antibiotikaresistensen till att medicinerna 
blir mer och mer verkningslösa. Dessutom 
är bakterier inuti en biofilm skyddade från 
antibiotika och överlever antibiotikakon-
centrationer som är upp emot 1 000 gånger 
starkare än vad som annars skulle ta död på 
dem. 

Därför är det lättaste sättet att bekämpa 
biofilm att förhindra att bakterier sätter sig 
fast på en yta och börjar bilda en biofilm. 
Det kan man göra genom att ladda upp en 
yta med antibakteriella substanser eller ge-
nom att skapa ytor som förhindrar bakteriell 
vidhäftning. 

Shoghik Hakobyan har i sitt avhandlings-

arbete bland annat använt små molekyler 
som kallas hydrazoner som antibakteriella 
substanser. De kan avväpna bakterier utan 
att döda dem. Därför anses risken för ut-
vecklande av resistens mot dessa substanser 
vara mycket låg. Hydrazonerna kan också 
binda till metalljoner, till exempel galli-
umjoner som kan ta död på både enskilda 
bakterier och bakterier i biofilm. 

EN DEL AV avhandlingen handlar om 
kemiska och biologiska egenskaper hos den 
förening som bildas mellan galliumjoner och 
hydrazoner. Shoghik Hakobyan studerade 
två av de mest biologiskt aktiva föreningarna 
och resultaten visar att de bildar mycket 
stabila föreningar med galliumjoner. 

– Dessutom hade komplexen intressanta 
biologiska effekter genom att de kunde 
minska bakteriers infektionsförmåga eller 
förhindra bakteriell biofilm, säger hon.

INGRID SÖDERBERGH

Johan  
Redström.

Hallå där!
Johan Redström, 
professor i design, 
har utsetts till ny 
rektor för Design-
högskolan vid 
Umeå universitet. 
Sedan 1 september 
leder han högsko-
lan tillsammans 
med en nytillsatt 
rektorsgrupp.

Grattis till uppdraget. Hur känns det?
Att få vara med och leda och utveckla 
en så fantastisk miljö som Designhög-
skolan är naturligtvis otroligt spän-
nande! Det är ett stort förtroende och 
en utmaning jag tar mig an med stor 
ödmjukhet. Design handlar allt mer om 
former av och för samarbete, och den 
nya ledningsstrukturen är på många 
sätt en respons på hur vi ser design-
området utvecklas

Vilka utmaningar har den nya led-
ningen för Designhögskolan? 
Vår viktigaste utmaning är, och förblir, 
att ge våra studenter den bästa tänk-
bara grunden för ett långsiktigt och 
utvecklande yrkesliv som industride-
signer. Att bedriva utbildning på hög-
sta internationella nivå är en utmaning 
som kräver ständig utveckling och 
eftertanke. 

Vilka ingår i ledningsgruppen?
Förutom mig är det Maria Göransdot-
ter, vice rektor, och de tre biträdande 
rektorerna Monica Lindh-Karlsson, 
Demian Horst och Niklas Andersson.

ANNA-LENA LINDSKOG

Unn är Årets IT-kvinna
ALUMN Unn Swanström, tidigare 
student på Civilingenjörsprogrammet 
i interaktion och design vid Umeå uni-
versitet, har utsetts till Årets IT-kvinna. 
Utmärkelsen delas ut av Universeum 
i samarbete med Tieto för att lyfta 
fram en kvinna som driver förändring, 
inte minst för kvinnors ställning inom 
IT-branschen. Unn Swanström arbetar 
i dag som designer för Netlight Con-
sulting. 
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Rinnande vattendrag är betydelsefulla källor till växthusgasen koldioxid, men 
varför är det så? Svaret på den frågan publicerar ett internationellt forskarlag 
lett från Umeå Universitet i den ansedda tidskriften Nature Geoscience.
– Det är väldigt viktigt att veta källan till koldioxiden i rinnande vattendrag 
och vilka processer som ligger bakom, säger Erin Hotchkiss, en av forskarna.

Viktig andning från vattendrag
En betydande del av den koldioxid som avges från vattendrag kommer från organismer som lever i 
vattnet, visar en studie som letts av forskare vid Umeå universitet.                       FOTO: ERIN HOTCHKISS 

ATT RINNANDE vattendrag avger betydan-
de mängder av växthusgasen koldioxid är 
sedan tidigare känt. Det finns därför oro för 
att utflödet av koldioxid från dessa vatten-
drag kan öka till följd av ett förändrat klimat, 
och att det kan påskynda ökningen av denna 
växthusgas i atmosfären. 

Var koldioxiden kommer från har varit 
en källa till debatt bland forskare under det 
senaste decenniet. Bäckar får sitt vatten 
från omkringliggande mark och den mest 
vedertagna idén har varit att koldioxiden 
som frigörs i bäckar har förts dit från mark i 
anslutning till bäcken. 

NU HAR ett forskarlag från Umeå universi-
tet, i samarbete med forskare vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet samt i USA vid Univer-
sity of Wyoming och University of Washing-
ton visat att en betydande del faktiskt kom-
mer från organismer som lever i bäcken.

– Även svampar och bakterier måste 

andas och när de gör det genom nerbryt-
ning av terrestert organiskt kol frigör de 
koldioxid, vilket utgör cirka 30 procent av all 
koldioxid som frigörs från bäckar och floder, 
förklarar Erin Hotchkiss, forskare vid institu-
tionen för ekologi, miljö och geovetenskap, 
Umeå universitet.

FORSKARLAGET HAR lyckats uppskatta 
hur mycket av koldioxiden som frigörs från 
andningsprocesser från de allra minsta 
bäckarna till stora system som Mississippi-
floden i kontinentala USA. 

De visar att andningsprocesser stödjer 
utflödet av koldioxid från även de minsta 
bäckarna, men också att den roll som and-
ningen har ökar med storleken på bäckar 
och floder. Att betydande mängder kom-
mer från andningsprocesser överraskar, då 
det betyder att nedbrytningen av terrestert 
organiskt kol i rinnande vattendrag går 
snabbare än vad man tidigare trott.

– Rinnande vattendrag är inte bara passiva 
ledningar av vatten och terrestert koldioxid, 
utan fungerar även som reaktorer som gene-
rerar och frigör koldioxid under transporten 
nedströms, säger Erin Hotchkiss.

ATT FÖRSTÅ mekanismerna bakom 
produktionen av koldioxid i rinnande vat-
tendrag är viktigt. Det ökar möjligheten 
att förutspå hur till exempel en förändrad 
markanvändning eller ett varmare klimat 
kan påverka källorna och de globala hal-
terna av växthusgaser i atmosfären.

– Det är väldigt viktigt att veta källan till 
koldioxiden i rinnande vattendrag och vilka 
processer som ligger bakom om vi skall 
kunna förstå vad som händer om miljön 
ändras, säger Erin Hotchkiss.

ANNA-LENA LINDSKOG

Bildas genom andning
VANLIG GAS Koldioxid bildas genom 
andning hos växter, djur, svampar och 
många mikroorganismer. I kroppen är 
koldioxid en restprodukt som bildas 
vid cellandningen, och lämnar kroppen 
med utandningsluften. 
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TEXT Ingrid Söderbergh FOTO Magnus Bergström

DE SENASTE FYRA åren har mycket 
hunnit hända. Man har gjort goda 
framsteg med att utveckla många av 
de enskilda komponenterna som be-
hövs för ett artificiellt blad.

– I somras lyckades vi i konstgjord 
fotosyntes-teamet sätta ihop en 

fungerande enhet med en verkningsgrad på nästan tio 
procent. Den består av tre komponenter, en solcell och 
två elektroder, som är anslutna med trådar. Vi är mycket 
glada över den utvecklingen!, säger Johannes Messinger, 
professor i biologisk kemi vid Umeå universitet.

JOHANNES MESSINGER KOMMER ursprungligen 
från Tyskland och har arbetat vid Umeå universitet i 
sju år. Han var en av de åtta professorer som samtidigt 
anställdes vid universitetet i en speciell satsning på 
kemiområdet.

Han leder den starka forskningsmiljön ”Solljus som 
bränsle” och är ett välkänt namn inom fotosyntesforsk-
ningen. I sitt labb håller han tillsammans med en grupp 
forskare – bestående av kemister, fysiker och fysiologer 
– på att utveckla ett membran som när det läggs i vatten 
och utsätts för solljus kan spjälka vattnet och bilda 
vätgas och syrgas. Detta har möjliggjorts med hjälp av 
femårigt anslag år 2011 från Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse på drygt 40 miljoner.

I korthet går metoden ut på att härma naturens foto-

syntes. Solljuset absorberas av pigment eller halvledare, 
som sedan skapar positiva och negativa laddningar från 
solljuset. 

Laddningarna ska sedan separeras så att de positiva 
samlas på den ena sidan och de negativa på den andra 
sidan, av membranet. När de positiva och negativa ladd-
ningarna träffar på katalysatorer på membranytan sker 
kemiska reaktioner som leder till att vattnet spjälkas och 
vätgas och syrgas bildas. 

DEN TVÅ KVADRATCENTIMETER stora fungerande 
enheten som tagits fram är en milstolpe inom den artifi-
ciell fotosyntes-forskningen. 

– Det finns tre fyra andra forskargrupper som nått 
ungefär lika långt och det betyder att vi är nära toppen 
av de som leder forskningen internationellt. I Sverige 
utmärker sig även Uppsala universitet inom området.

Det stora problemet med den framtagna enheten är 
att den har en begränsad livslängd på bara några tim-
mar. Dessutom är det en utmaning att ta fram en enhet 
med högre verkningsgrad.

– Vi behöver fortsätta studera reaktionerna i fotosyn-
tesen i detalj och ta fram fler pusselbitar. Det verkar 
pågå sidoreaktioner med elektronerna som gör att 
verkningsgraden sjunker och dessa sidoreaktioner vill 
vi kunna undvika. Den största utmaningen just nu att 
få alla delarna att arbeta effektivt tillsammans under en 
längre tidsperiod. Går det att få enheten att vara stabil 

Johannes Messinger och hans forskargrupp utvecklar ett lövliknande 
membran som ska förvandla solljus till miljövänligt bränsle i form av 
vätgas. Kanske kan det i framtiden bli en del av lösningen på världens 
energiproblem.

Ett konstgjort blad  
växer fram i labbet 

FORSKNING
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i veckor eller till och med månader?, säger Johannes 
Messinger.

Forskargruppen försöker också att arbeta med att 
utveckla katalysatorer av billiga material, såsom kobolt, 
järn och mangan. Om man i framtiden ska kunna skala 
upp metoden är detta en viktig faktor.

DE FOSSILA BRÄNSLENA är ändliga och det kommer 
att krävas mycket kreativt tänkande och beslutsamt age-
rande för att övergå till förnybara energialternativ och få 
den här ekvationen att gå ihop. En av många lösningar 
kan vara artificiell fotosyntes.

– Energin från solen är praktiskt taget oändlig. Om 
vi lyckas att skala upp metoden kan vi få ut ett bränsle 
som kan lagras i form av vätgas, eller omvandlas vidare 
till andra former, och den enda restprodukten är vatten. 
Cirkeln är sluten.○

”Energin från solen är praktiskt taget oändlig. Om vi lyckas skala upp 
metoden kan vi få ut ett bränsle som kan lagras i form av vätgas, eller 
omvandlas vidare till andra former, och den enda restprodukten är  
vatten. Cirkeln är sluten.”

Grundforskning – och nästa steg
SAMARBETE MED FYSIKER Johannes Messingers forskar-
grupps arbete är grundforskning om hur fotosyntesen fungerar, 
men parallellt med kartläggningen av den naturliga fotosynte-
sen arbetar alltså de med en artificiell process. Den framtagna 
solcellsenheten är resultatet av ett samarbete med fysikerna 
Thomas Wågberg och Ludvig Edman och deras forskargrupper. 
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UTBILDNING

I sitt första projektjobb får civilingenjörsstudenterna i teknisk fysik ett 
spännande uppdrag, där allt från 3D-utskrift till robotprogrammering 
ingår. Dessutom gäller det att kunna samarbeta under tidspress.

Rollspel med luftfärder

DET ÄR STYRGRUPPS-
MÖTE i den fiktiva stor-
koncernen Mirocorp. 
När förstaårsstudenter-
na kommer in i rummet 
har de programansva-
riga Maria Hamrin och 

Krister Wiklund iklätt sig rollerna som vd 
och tekniskt ansvarig i företaget och tonen 
är formell. Studenterna är projektledare för 
sina respektive företag och tävlar om upp-
draget att konstruera en landningsmodul till 
Mirocorp. Modulen ska med sjukvårdsma-
terial i lasten kunna släppas ned i katastrof-
områden, där autonoma robotar på marken 

transporterar utrustningen vidare. I uppdra-
get ingår också att programmera robotarna 
att hitta och ta hand om lasten.

PÅ MÖTET FÅR projektledarna ställa frågor 
om uppdraget: Hur vill teknisk support ha 
kontakt med företagen? Vilket material får 
man använda? Det gäller att komma i gång 
med jobbet snabbt, så nästa dag direkt efter 
terminens första tenta träffas Daniel Nils-
sons grupp.

– Jag tänkte att vi i dag bestämmer före-
tagslayout och ger alla ansvarsområden, 
inleder han. Så jag behöver hjälp av er nu, 
vad vill ni göra eller känner att ni är bra på?

Gänget kommer fram till att de behöver 
en grupp som designar modulen i CAD, en 
som programmerar och en som koncentre-
rar sig på fallskärmens utformning.

– Jag har hört av äldrekursare att fallskä-
men är bland det svåraste, säger en student.

I teknisk fysiks 3D-labb står några äldre-
kursare beredda att hjälpa studenterna. Det 
är de som byggt upp labbet och är experter 
på hur 3D-skrivarna funkar. 

Några dagar senare är det full aktivitet 
både i labbet och intilliggande grupprum. 
Felix Gustavsson och Daniel Folkesson har 
på datorskärmen en CAD-ritning av sin låda 
där nödutrustningen ska inrymmas.
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Profilerad utbildning
TEKNISK FYSIK Efter examen på det 
femåriga civilingenjörsprogrammet i 
teknisk fysik har studenterna breda 
kunskaper och verktyg att jobba såväl 
inom industrin som forskarvärlden, till 
exempel med IT, finansiell modelling, 
mätteknik och projektledning. De tre 
första åren läser man grundkurser i 
matema-
tik, fysik, 
datave-
tenskap 
samt 
bred-
dande 
ingenjörs-
kurser. De 
två sista 
åren for-
mar man 
sin egen 
utbildning 
utifrån 
valbara kurser eller någon av sex 
färdiga profiler. Den som väljer sjuk-
husfysik får dubbla examina.

Delarna ligger framför dem på bordet, 
utskrivna i grön plast. Deras företag har fått 
namnet Safety Engineering Solutions. Pro-
jektledaren Jonathan Dartland berättar att 
gruppen jobbat med projektet hela helgen.

– Det som tagit längst tid är att skriva ut 
delarna till lådan i 3D-printern. Vi hade 
kunna skapa lådan i något annat material, 
men vi var nyfikna på 3D-printningen och 
ville prova det, berättar han.

I LABBET FILAR Mattias Strindlund frigolit 
till sin grupps modul. Frigoliten ska klä 
lådan invändigt för bättre stötdämpning.

I datorsalen några våningar upp arbe-
tar Amanda Krantz med en broschyr som 
presenterar hennes grupps företag, Future 
Technology of Gaia.

– Jag är ganska bekväm i rollen som 
projektledare, efter gymnasiet jobbade jag 
i Oslo och var bland annat assisterande 
butikschef. Jag valde teknisk fysik för att det 
är en bred utbildning och jag vill gärna bli 
någon slags projektledare i framtiden. Där-
för är det här väldigt roligt och jag kommer 

att välja liknande kurser längre fram. 
Dagen därpå är det upp till bevis för 

studenternas företag. Projektledarna får 
tre minuter vardera att pitcha sin idé inför 
Mirocorps ledning. Sedan testas landings-
modulerna ingående. 

Med ett okokt ägg inuti som får symboli-
sera känslig last vägs och mäts lådorna och 
släpps först utan fallskärm från en halvme-
ters höjd. Därefter görs det stora testet med 
fallskärm, modulerna kastas ut från översta 
våningen i Naturvetarhusets ljusgård. 

Den första modulen flyger som en projek-
til genom luften och fallskärmen hinner inte 
fällas ut, så den smackar i ytterdörren med 
ett rejält splatt. För andra går testet bättre 
och gruppmedlemmerna applåderar lättade 
när modulerna pillas upp och det visar sig 
att ägget klarat luftfärden utan att gå sönder.

Nästa test är robotarnas funktion, hittar 
de modulerna på några meters avstånd och 
kan fiska upp lasten? Spänningen stiger 
innan vinnarna kan koras. Vinnade ur leken 
går till slut Future Technology of Gaia.

ANNA-LENA LINDSKOG

Hur konstruerar man en landningsmodul för 
sjukvårdsutrustning som kan släppas ned från 
luften i ett katastrofområde? Under en dryg 
vecka jobbar förstaårsstudenterna på civilin-
genjörsprogrammet i teknisk fysik med att lösa 
problemet. i fiktiva företag tävlar de om att 
ta fram en modul som storföretaget Mirocorp 
gillar. Som final testas prototypernas hållfasthet 
vid luftfärd.                FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG
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Kandidatprogrammet i Life Science ges på engelska 
och många av studenterna kommer från andra länder, 
både inom och utom Europa.

– Det blir en internationell miljö. Det är viktigt för 
alla, de flesta är inte engelskspråkiga i grunden, men 
här får de en bra utbildning i kemisk-molekylärbiologisk 
”forskningsengelska”. Jag tror det ger mer självförtro-
ende att sedan söka sig utomlands för vidareutbildning 
och forskning.

– När vi startade programmet var vi oroliga att engel-
skan skulle skrämma bort de svenska studenterna, men 
effekten är snarare tvärtom, säger han.

Koll på molekyler

TEXT Anna-Lena Lindskog FOTO Mattias Pettersson

Med föräldrar som är kemister och en uppväxt på Kemigränd i Umeå 
är vägen utstakad. Henrik Antti följde den och är en av universitetets 
nya professorer.  Hans forskning handlar om att göra molekylära kar-
tor över mängder av små molekyler i kroppen som kan spela roll vid 
sjukdom.

PORTRÄTTET

HAN ÄR MITT i en intensiv undervis-
ningsperiod. Som programansvarig 
för det treåriga Life Science-program-
met är det Henrik Anttis uppgift att 
se till att de nya studenterna får en 
bra start. De får labba med att fram-
ställa antibakteriella substanser. Un-

der temat ”Modern forensics” löser de fiktiva brott med 
molekylärbiologiska och kemiska metoder och när de 
utforskar blodets kemi i relation till diet och träning, får 
de trampa motionscykel och göra tester i Idrottslabbet 
på Universitetet. Dessutom gnuggas studenterna i pre-
sentationsteknik och statistiska metoder, ett nytt grepp.

– I år har vi också lagt in en repetitionsvecka med 
basal kemi, samt att vi för första gången testar examina-
tion av specifika praktiska kunskaper på labb. Vi jobbar 
mycket med att kurserna ska hänga ihop, så att studen-
terna har rätt bas för nästa kurs, säger Henrik Antti.

Han gillar att undervisa och har gjort det sedan dok-
torandtiden.

– Fast jag tycker vi tänker på ett annat sätt kring 
undervisning nuförtiden. Vi är mer fokuserade på 
studenternas lärande och att de själva ska kunna se sin 
utveckling. Det måste finnas en tydlig mening med varje 
övning, vad vi vill uppnå och varför.

Henrik Antti
Ålder: 45 år. 
Familj:  sambon Viktoria och döttrarna Vendla, 7 år, 

och Vera, 5 år. 
Bor: I hus i Täfteå utanför Umeå. 
Mig själv med tre ord: nyfiken, glad, omtänksam.
Okänd talang:  ”kalenderbitare” i musik, gillar mu-

siktävlingar och att sätta ihop egna 
musikquiz. 

Gör på fritiden: umgås med familjen, tränar, lyssnar på 
musik och läser.
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”Många har en negativ bild av kemi, de associerar till far-
liga kemikalier och miljöproblem. Jag tror att vi måste 
vända på steken och visa att vi som kemister kan lösa 
många problem med våra kemiska kunskaper.”

Henrik Anttis 
forskning handlar 
om att hitta 
samband mellan 
många små mo-
lekyler i kroppen 
som förändras vid 
sjukdom, bland 
annat cancer och 
neurologiska sjuk-
domar.

Henrik Antti inte bara forskar om kemin i blodet, han 
har den i blodet. Både mamma och pappa är oorganiska 
kemister, även om fadern senare blev läkare. När Henrik 
var åtta flyttade familjen till Piteå. Där var det fotboll 
och hockey i Piteå IF som gällde – och kemi.

– Jag tyckte mycket om skolan och hade lätt för mig. 
Jag var väldigt intresserad av kemi, men hade då inga 
tankar på att jag skulle bli något inom det.

HAN BÖRJADE LÄSA geoteknologi i Luleå, men upp-
täckte snabbt att det inte var hans grej. I stället flyttade 
han till Umeå och började läsa fristående kurser i kemi.

– På den vägen är det. Vi hade en kurs i kemometri, 
där vi hade Svante Wold som karismatisk och inspireran-
de föreläsare. Jag blev fascinerade av ämnet och valde 
senare att disputera inom det.

Idrotten har också följt honom. Hockeyn övergav han 
visserligen efter gymnasiet, men Henrik fortsatte spela 
fotboll i Täfteå IK även som doktorand.

– Det var jättebra, jag fick mycket kompisar där och 
fotbollen var ett andningshål, så att man inte bara var på 
universitetet. 

Henriks forskningsområden är i dag kemometri och 
metabolomik. Inom metabolomik mäter man och söker 
mönster i koncentrationer av jättemånga små molekyler 
i exempelvis blod, urin eller vävnader i kroppen.

– Vi mäter alltid i relation till någon sorts förändring. 
Det kan handla om en sjukdom, en träningssituation el-
ler respons på en medicinsk behandling. Säg att vi följer 
1 000 personer över tid och mäter över 1 000 molekyler i 
blodet hos dem, det blir enorma mängder data. 

Det är i arbetet med att få ut något vettigt ur alla 
siffrorna som kemometrin kommer in i bilden. Så kall-

lade multivariata statistiska metoder används för att 
analysera processer och förstå komplexa samband. 

– Vi försöker få fram molekylära ”kartor” som är lätta 
att tolka för att förstå kemin i det som händer i kroppen.

Henrik Antti har en rad forskningsprojekt i gång i sam-
arbete med läkare och medicinska forskare. De största 
handlar om cancer.

– Vi tittar på hur man kan ta fram mer specifika diag-
nosmetoder och skräddarsy behandlingar för individen.  

ANDRA PROJEKT RÖR neurologiska sjukdomar och 
infektioner. Oxford University har en enhet för tropiska 
sjukdomar i Vietnam och i samarbete med forskare där 
söker Henrik med medarbetare efter markörer i blodet 
som kan avslöja om en person bär på tyfoidfeber.

– Tyfoidfeber drabbar ofta barn och unga personer 
i områden med dåliga sanitära förhållanden och man 
kan bära på smittan utan att få symptom. A och O är  
att snabbt diagnosticera och gå in med rätt behandling. 
Hittar vi en markörpanel för sjukdomen har vi löst ett 
problem, då känner man att man gör något viktigt.

Att intressera fler ungdomar för kemi är en ständig ut-
maning. På många sätt är det en svårare nöt att knäcka 
än de problem forskningen ställer honom inför, tycker 
Henrik.

– Många har en negativ bild av kemi, de associerar 
till farliga kemikalier och miljöproblem. Jag tror att vi 
måste vända på steken och visa att vi som kemister 
kan lösa många problem med våra kemiska kunskaper. 
Visst, det finns kemikalier som gör oss sjuka och förstör 
miljön, men förstår vi kemi kan vi också hjälpa folk att 
bli friskare och förbättra miljön. Vi måste ändra riktning 
på debatten!
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Fysiker vid Umeå universitet har tillsammans med forskare vid UC Berkeley, 
USA, utvecklat en metod för att framställa ett nytt unikt material som liknar 
grafenremsor men i molekylär form. Materialet kan bli en viktig pusselbit i 
den fortsatta utvecklingen av organiska solceller. Resultaten har publicerats i 
den vetenskapliga tidskriften ACS Nano..

Molekylära remsor supersnabba

Bilden är schematisk och visar nanoremsor av 
PCBM, bestående av PCBM-molekyler organise-
rade sida vid sida. De grå sfärerna representerar 
fullerenmolekyler (varje molekyl består av 60 
kolatomer), och de förankrade sidoarmarna 
är karaktäristiska för PCBM-molekyler. De vita 
”linjerna” representerar förmågan hos nanorem-
sorna att utgöra höghastighetsmotorvägar för 
elektroner.

NANONREMSORNA ÄR uppbyggda av  
molekyler med den kemiska formeln 
[6,6]-fenyl-C61-butyrsyra metyl ester. Ett 
kort namn för molekylen är PCBM och i 
praktiken är det en fulleren-molekyl (en 
fotbollsformad kolmolekyl) med en sidoarm 
som fästs för att öka deras löslighet. PCBM-
molekyler används vanligen i organiska 
solceller eftersom de har god förmåga att 
transportera fria elektroner som genereras 
av solljus.

FORSKARNA VID Umeå universitet och 
UC Berkeley har nu utvecklat en metod att 
inordna dessa molekyler till tunna kristal-
lina nanoremsor som bara är cirka fyra 
nanometer breda. 

Nanoremsorna tillverkas i en lösningspro-
cess med högt utbyte och alla nanoremsor 
har en homogen, unik struktur med sick-
sackformade kanter.

– Det är ett enormt spännande material 
och metoden är väldigt enkel. Materialet 
påminner om de mer kända grafenremsorna 

men i vårt material är kolatomerna ”ersatta” 
med PCBM-molekyler, säger Thomas Wåg-
berg, docent på Institutionen för fysik vid 
Umeå universitet, som har lett studien.

UPPTÄCKTEN ÄR intressant av flera anled-
ningar; det är första gången som strukturer 
med så små dimensioner har tillverkats av 
den här typen av molekyler, och nanorem-

sornas storlek innebär att de bör vara ideala 
som ”höghastighetsmotorvägar” för elektro-
ner i organiska solceller. En organisk solcell 
består i huvudsak av två typer av material, 
ett som leder fria elektroner och ett som 
leder ”hålen”, det vill säga de tomma platser 
som blir kvar efter att elektronen fått en 
energikick från det infallande solljuset (man 
kan se transport av ”hål” ungefär som hur 
en tom plats rör sig bakåt i en bilkö som rör 
sig framåt).

DET ÄR ETABLERAT att en bra elek-
tronledare i en organisk solcell bör forma 
långa transportsträckor till elektroden men 
samtidigt vara tunnare än 10-15 nanometer 
(ungefär en tiotusendel av tjockleken på ett 
normalt hårstrå). De nya nanoremsorna av 
PCBM uppfyller dessa villkor.

– Tillsammans med professor Ludvig 
Edmans grupp på Institutionen för fysik un-
dersöker vi nu det här materialet ytterligare 
som komponent i organiska solceller, med 
förhoppningen att göra dem mer effektiva.

Studien är förstås också intressant av 
grundforskningssynpunkt eftersom den 
öppnar upp möjligheter att undersöka 
fysikaliska egenskaper hos material med 
dimensioner i nanometerområdet.

INGRID SÖDERBERGH

Thomas Wågberg, fysiker vid Umeå universitet.
                                          FOTO: MATTIAS PETTERSSON
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135
UNIVERSITETSLEKTORERNA vid den 
teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
elva institutioner är 135 till antalet. 
Av de övriga anställda är 81 professo-
rer, 84 adjunkter, 22 forskarassistenter, 
15 biträdande lektorer, 42 forskare, 38 
postdoktorer, 227 doktorander, 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 
grundnivå. 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 helårsstudenter, drygt 
200 forskarstuderande och en stark forskning. Elva 
institutioner 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 (5 år)
Receptarieprogrammet - nätbaserat (3 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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Hur kan en mask leva  
när den gått av?

SVAR: Det beror på var någonstans 
på kroppen en daggmask gått av 
om den kan fortsätta leva eller 
inte. Daggmaskar är uppbyggda av 
många små segment, likadana delar, 
som gör att masken ser ”randig” 
ut. I varje segment finns en samling 
nervceller som fungerar som en liten 
hjärna. Segmenten i maskens framända innehåller många organ som 
saknas i de bakre segmenten, till exempel njurliknande organ och hjärtan. 
Längst fram sitter också mun och en lite större hjärna. Om masken inte 
går av alltför långt fram på kroppen kan därför framänden överleva, men 
inte bakänden.

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

Globala Umeå 

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå

Posttidning 

PORTO BETALT

PORT PAYÉB

ALLT FLER NYSTARTADE Umeåföretag 
siktar direkt på en global marknad. 
För att lyckas söker de kompetens hos 
nyutexaminerade teknikstudenter från 
Umeå universitet. Det är studenter som 
med sina kunskaper hjälper företagen 
med programmering och utveckling av 

digitala tjänster och produkter.
Det här är företag som brukar kallas för born global-före-

tag. Från dag ett siktar de på en internationella tillväxt. Att 
lansera sig i Europa och USA är lika viktigt som att hitta en 
marknad i Sverige. 

Företagen ryms inom många olika branscher. Här finns 
företag som satsar på att utveckla tjänster för datacenter 
och molnhantering, som bidrar till bredbandsutbyggnad i 
USA eller hantering av videofilmer i stora mediehus. Men 
här finns också företag som vänder sig direkt till den vanlige 
konsumenten med tjänster som exempelvis gör det enkelt 
att berätta om barnens idrottande eller dela prylar med 
varandra. 

GEMENSAMT FÖR DESSA born global-företag är att de 
bygger sina affärer på en digital marknad. Därför behöver de 
programmerare, utvecklare och interaktionsdesigners. Och 
det är ofta som företagen finner dessa bland nyutexamine-
rade studenter från teknikutbildningar vid Umeå universitet.

Det har också inneburit att många företag gärna vill bygga 
en relation med studenterna redan under deras studier. 
Det märktes tydligt på den karriärdag som teknisk-naturve-
tenskapliga fakulteten arrangerade i september då hela 23 
företag kom för att träffa studenter inom datavetenskap och 
interaktionsdesign. För många studenter blev det en första 
möjlighet att hitta examensarbeten och framtida jobb.   

I UMEÅ ÄR dessa born global-företag ett nytt inslag som 
bidrar till att Umeå som stad blir än mer internationell. En 

guldsits för studenterna som 
med kunskap om program-
mering och interaktionsdesign 
därmed får större möjligheter 
att kunna stanna kvar i Umeå 
efter studierna. 
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Skicka ditt svar till anna-lena.lindskog@umu.se eller Anna-Lena 
Lindskog, Kansliet för teknik och naturvetenskap, Universitetstor-
get 16, 901 87 Umeå. Ange namn och adress. De tre först öppnade 
rätta lösningarna belönas med en biobiljett. 


