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VÅRAR KAN VARA lite vemodiga. Ofta har man 
höga förväntningar inför framtiden och om de 
inte uppfylls leder det till besvikelser. Speciellt 
i år känns det kluvet. Jag ska lämna ett nioårigt 
uppdrag att leda fakulteten och efter midsom-
mar gå tillbaks till att ”bara” vara professor. 
Leda och leda förresten, lärare/forskare är inte 

så lätta att leda, det är lite som att försöka valla katter – men så ska 
det ju vara på ett universitet med hög grad av frihet. 

FÖR EN DEKAD år sedan (2007) sa den dåvarande dekanen Staffan 
Uvell: ”Har man sagt A (att bli prodekan) så får man säga B (att ställa 
upp i dekanvalet) ”. Det kändes då alldeles för tidigt, men eftersom 
jag varit prefekt, suttit i fakultetsnämnden och ingått i diverse styrel-
ser och utredningar, så fanns 
inget att skylla på. 

Som ny dekan ska man ju 
ha en vision och olika mål att 
försöka uppnå, en del som 
man talar högt om och andra 
som man skriver ner på pap-
per för sig själv. 

IBLAND HAR ARBETET varit 
långsiktigt, som målet att få 
de allra starkaste forskande 
professorerna att ta på sig pre-
fektuppdraget, vilket i slutän-
dan skulle kunna medföra att 
vi kunde skrota FFT-systemet i 
dess nuvarande form. 

Men trots att jag misslycka-
des med mitt långsiktiga mål, 
så måste jag ändå säga att jag 
är mycket nöjd med fakulte-
tens prefekter. Andra mål har 
till viss del uppfyllts, som att försöka fördela budgeten på ett mer 
transparent och förutsägbart sätt och att få en mer jämställd lärar-
stab. Men många ambitioner har också runnit ut i sanden, på grund 
av motstånd i organisationen. ”Culture eats strategy for breakfast” 
har jag lärt mig, alltså att vi inte är särskilt utvecklingsbenägna trots 
att ett universitet nog borde vara det.  

SAMMANFATTNINGSVIS KAN JAG säga att det har varit en 
väldigt rolig tid i mitt liv, som 
jag med saknad kommer att se 
tillbaka på. Jag vill passa på att 
tacka alla fantastiska männ-
iskor som arbetar i och för 
fakulteten och önska er och 
framför allt min efterträdare 
lycka till med att förverkliga 
era visioner!

ÅSA RASMUSON LESTANDER 
DEKAN
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Vad som styr när den unga laxen beslutar sig för att vandra ut till havet har 
varit ett debatterat ämne under årtionden. Nu visar ett forskarlag från Umeå 
universitet att laxens vilja att vandra begränsas av rädsla. Resultaten är publi-
cerade i tidskriften Nature Communications.

Glada laxar simmar bättre

Arktiskännare får 
kunglig professur
MILJÖVETENSKAP Arktiskännaren 
och Grönlandsexperten John Ander-
son, professor vid Loughborough 
University i England, har utsetts till 
innehavare av H. M. Konung Carl XVI 
Gustafs professur i miljövetenskap 
2017–18. Värdar blir Institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap och 
Climate Impacts Research Centre vid 
Umeå universitet. 
Genom att undersöka sjöars bottense-
diment och dess välbevarade lager från 
tusentals år tillbaka i tiden, försöker 
John Anderson förstå hur sjöar har 
påverkats – och kommer att påverkas 
– av miljöförändringar i omgivningen. 
Han fokuserar på biogeokemiska 
förändringar i sjöar, främst när det 
gäller hur kolet cirkulerar, och hur stora 
mängder som lagras eller släpps ut – 
förändringar som orsakats av naturliga 
och mänskliga faktorer tusentals år 
bakåt i tiden.

INGRID SÖDERBERGH

Massiv satsning  
på autonoma system
ANSLAG Kempestiftelserna har beviljat 
två års finansiering för åtta postdok-
torala forskare i en stor satsning på 
autonoma system 
vid Umeå univer-
sitet. Autonoma 
system består av 
programvara och 
fysisk infrastruktur 
som tillsammans 
med människor 
skapar ökad funk-
tionalitet, uthållig-
het, tillförlitlighet och 
effektivitet, till exempel självkörande 
bilar, industrirobotar och socialt intel-
ligenta datorsystem som kan hjälpa 
människor i vardagen.
– Vi står inför en dramatisk förändring 
av industri och samhälle, en föränd-
ring som förväntas bli lika stor som 
1900-talets industrialisering, säger Erik 
Elmroth, professor i datavetenskap vid 
Umeå universitet och huvudansvarig 
för satsningen.

INGRID SÖDERBERGH

Mindre vatten än  
väntat i sjöarna
GRUNDARE SJÖAR Umeåforskaren 
David Seekell, CIRC, och amerikanska 
medarbetare visar med matematisk 
analys att världens sjöar är grundare än 
man tidigare trott. 
De innehåller 190 000 kubikkilome-
ter vatten. Som jämförelse innehåller 
haven över en miljard kubikkilometer 
vatten.  
– Vår studie understryker den relativa 
bristen på sjövatten och hur snabbt 
mänskliga aktiviteter kan ändra kvalitet 
och kvantitet av denna knappa resurs, 
säger David Seekell.

Forskarna har studerat hur små laxar vandrar nedströms. Den här fullvuxna hoppande laxen är emel-
lertid på väg uppströms.                                                                                            FOTO: STEFAN ÅGREN

LAXEN ÄR EN fiskart med mycket stor eko-
logisk och ekonomisk betydelse. Att vandra 
från uppväxtplatsen i älven ut till havet är 
ett kritiskt steg i varje ung atlantlax liv och 
ett måste för att laxen ska växa sig stor. Fors-
kare har länge försökt förstå vilka faktorer 
som påverkar den unga laxens beslut att 
vandra ut till havet. Att miljöfaktorer som 
temperatur, ljus och vattenflödesförhållan-
den påverkar har man sett i tidigare studier, 
men en stor del av variationen i vandringbe-
nägenhet är fortfarande oförklarad.

Den aktuella studien från Umeå univer-
sitet visar att laxens benägenhet att vandra 
delvis begränsas av laxens rädsla för det 
okända nedströms.

– Genom att behandla laxen med ångest-
dämpande läkemedel kunde vi se att de gla-
dare laxarna vandrade längre och snabbare 
än obehandlad lax, säger Gustav Hellström 
en av forskarna bakom studien.

Forskargruppen utförde studien både i 
en laborativ miljö, där lax fick vandra i ett 

konstgjort vattendrag, och i ett naturligt 
bäcksystem utanför Umeå. I båda dessa mil-
jöer kunde forskarna konstatera att lax som 
behandlats med ångestdämpande läkemedel 
vandrade nästan dubbelt så fort som lax 
som inte utsatts för denna behandling. Upp-
täckten är inte bara viktig för vår förståelse 
av laxvandring utan ökar även förståelsen 
för vad som styr djurs migration i allmänhet.

Studien är även relevant ur ett förore-
ningsperspektiv då de halter av ångestdäm-
pande läkemedel som laxen utsattes för var 
låga, så låga att de understiger halter som 
uppmäts i vissa avloppsvatten.

– I Sverige har vi inte lax i de system som 
är starkt påverkade av avloppsvatten, så här 
är det inte troligt att detta är ett större mil-
jöproblem i nuläget. Man ska dock komma 
ihåg att det finns många vandrande fiskarter 
som lever i kraftigt förorenade vatten, men 
om och hur dessa påverkas vet vi inte i dags-
läget, säger Gustav Hellström.

INGRID SÖDERBERGH

Erik Elmroth.
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Är nordliga arter som lavskrika och taigablåstjärt borta om 50 år? Risken är 
stor eftersom klimatet de behöver för att häcka bedöms försvinna. Ytterligare 
sex arter hotas och kommer att kräva särskilda naturvårdsinsatser för att 
överleva, enligt Anouschka Hof, tidigare forskare vid Institutionen för ekologi, 
miljö och geovetenskap, Umeå universitet, som utvecklat en ny analysmetod.

Klimatförändring hotar  
fåglar i nordliga områden

Myrspoven är en rödlistad art som enligt forskarna kommer att kräva särskilda naturvårdsinsatser 
för att överleva i ett varmare klimat. Utbredningsområdet i dag omfattar de nordligaste delarna av 
Norge, Sverige, Finland, Ryssland samt Alaska.                                                         FOTO: LARS EDENIUS

DRYGT VAR TIONDE  fågelart som häckar 
i de kyliga klimatområdena i norra Europa 
kommer att trängas undan om klimatet blir 
varmare, till exempel lavskrika och taigablå-
stjärt, säger hon.

I samarbete med amerikanska forskare 
har hon och andra forskare i Umeå under-
sökt 180 arter som i dag häckar i subarktiska 
och arktiska områden genom att analysera 
deras sårbarhet för nya klimat och deras 
livsegenskaper. Enkelt beskrivet har det 
gjorts genom att studera hur de lever i dag; i 
vilka miljöer och i vilka klimat. Denna infor-
mation har sedan tillämpats på modellerade 
framtida klimat.

– Genom den analysen kan vi förutsäga 
vilka arter som är mest hotade och varför, 
säger Anouschka Hof.

 Att naturens mångfald hotas när klimatet 
blir varmare är de flesta forskare eniga 
om, men få undersökningar visar i vilken 
omfattning detta kommer att ske. De flesta 
bedömningar tar bara hänsyn till hur arter 
påverkas av förändringar i sina lokala mil-
jöer, utan hänsyn till hur känsliga de är för 
globala förändringar. Sannolikheten för att 
arter eller populationer minskar eller dör ut 

på grund av klimatförändringar beror även 
på arternas generella känslighet och deras 
kapacitet att överleva under nya förhål-
landen. Samspelet mellan arter och andra 
biotiska faktorer har också varit förbisedd 
men får ökande uppmärksamhet.

METODEN SOM FORSKARNA har använt 
identifierar de arter som är i särskilt behov 
av övervakning och bevarandeåtgärder för 
att överleva. Metoden visar att sex av de un-
dersökta arterna – dubbelbeckasin, fjällvråk, 
rödstrupig piplärka, tornseglare, berglärka 
och myrspov – som redan nu är rödlistade, 
kommer att kräva särskilda naturvårdsinsat-
ser för att överleva i ett varmare klimat.

– Sådana insatser kan till exempel handla 
om att ändra eller avveckla pågående mark-
användning, säger Anouschka Hof.

Resultaten av forskarnas analyser pekar 
på vikten av att vid bevarandeåtgärder se 
bortom den direkta exponeringen för kli-
matförändringar. Även om en art har möjlig-
het att utvidga sin utbredning generellt sett, 
kan den duka under på grund av att någon 
av dess livsmiljöer försvinner.

INGRID SÖDERBERGH

Varmare klimat 
ger mindre fisk
AVHANDLING Per Hedströms av-
handling vid Umeå universitet visar 
att produktionen av fisk i sjöar i norra 
barrskogsbältet påverkas negativt av 
den pågående klimatförändringen. Det 
gäller både antalet fiskar och den totala 
biomassan. 
Ett framtida varmare klimat med mer 
nederbörd medför att temperaturen i 
våra vattensystem höjs och att inflödet 
av organiskt kol från land till sjösyste-
men blir större. Det kan medföra att 
både antalet, biomassan och produktio-
nen av fisk kan komma att minska.
Den förhöjda vattentemperaturen gör 
att energibehovet hos fiskar ökar för att 
de ska kunna upprätthålla grundläggan-
de kroppsfunktioner. Den ökande avrin-
ningen organiskt kol minskar samtidigt 
produktionen av bottenlevande djur, 
som är viktig föda för fiskens tillväxt 
och reproduktion.
– Om produktionen av föda i sjön inte 
ökar lika mycket så minskar fiskens net-
tointag av energi, både individuellt och 
som population för fiskar. I stället går 
energin helt enkelt till att hålla sig vid liv, 
säger Per Hedström.
Den ökande mängden organiskt kol för-
mörkar miljön på botten, även i grunda 
system, och förhindrar därigenom den 
viktiga fotosyntesen hos bottenlevande 
växter.
– Om primärproduktionen minskar har 
ju djur högre upp i näringskedjan min-
dre föda vilket innebär att fiskproduk-
tionen blir lägre. I princip allt levande är 
beroende av fotosyntesens produkter, 
säger Per Hedström.
Även överlevnaden på vintern sjunker 
med förhöjda nivåer av organiskt kol. 
Under vintern får fiskarna det svårare 
att hitta föda på grund av att vattnet 
blir mörkare via de kolföreningarna som 
finns i vattnet.
– Det visade sig i mina experiment både 
i mängden mat som fiskarna hade i 
magen och i en sämre kroppskondition. 
När svälten är svår är det de små indi-
viderna som dör först, detta kan leda 
till att sommarens produktion av yngel 
också minskar, säger Per Hedström.

Per Hedström har utfört sina experi-
ment i bassänger med olika vatten-
temperatur på försöksanläggningen i 
Röbäck, Umeå.         FOTO: PER BYSTRÖM
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Den klimatuppvärmning som förväntas de närmaste 80 åren kan leda till stora 
störningar i ekosystemen i högt belägna bergslandskap, till exempel genom 
ändrad balans mellan kväve och fosfor. Det visar ett internationellt forskarlag 
lett från SLU i en studie i tidskriften Nature. Från Umeå universitet har Maja 
Sundqvist, forskare inom Climate Impact Research Centre, CIRC, deltagit.

Värme påverkar bergslandskap

Vegetation nära trädgränsen i nationalparken Nelson Lakes på Nya Zealand. Här utförde Maja Sund-
qvist vegetationsanalyser, samlade in prover på växternas blad för mätning av näringsinnehåll och 
tog markprover för analys av rötternas näringsinnehåll och jordens egenskaper. FOTO: JORDAN MAYOR.

BERGSLANDSKAPENS EKOSYSTEM 
är så kallade ’hot spots’ för biodiversitet. 
Våra resultat indikerar att en pågående och 
eventuella framtida migration av växtarter 
uppför bergssluttningar, som ett svar på 
ökade globala temperaturer, kan leda till en 
markvegetation med högre mängd närings-
ämnen i sina blad och potentiellt ökande 
näringscykler, säger Maja Sundqvist, Institu-
tionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Globalt sett är de ekosystem som finns på 
höga berg mycket temperaturkänsliga och 
därför ömtåliga om klimatet blir varmare. 
Synliga tecken är att trädgränsen förflyttas 
uppåt i bergssluttningarna och att vege-
tationen förändras, både ovan och nedan 
trädgränsen. Många forskare har anlagt ex-
periment för att försöka förstå hur stigande 
temperaturer påverkar bergsekosystem, 
men problemet är att klimatdrivna effekter 
sker över mycket längre tidsskalor än det 
som befintliga experiment mäter. 

I stället för experiment över kortare 
tidsperioder har den internationella forskar-
gruppen med SLU i spetsen utnyttjat höjd-
gradienter på berg, både ovanför och under 
trädgränsen. Höjdgradienter är samtidigt 

temperaturgradienter (det blir kallare högre 
upp på berget) och om 80 år förväntas en 
viss höjd ha samma temperaturförhållanden 
som i dag råder 300 meter längre ner. På 
detta sätt kan forskarna förutspå effekter av 
varmare klimat i verkliga bergsekosystem, 
utan de problem som vanliga experiment 
innebär. Man kan säga att forskarna använ-
der höjdgradienter i bergsområdena som 
”naturliga klimatlaboratorier”.

FORSKARNA GJORDE upprepade höjd-
gradienter i sju olika tempererade regioner 
i världen: Centraleuropa, Hokkaido i Japan, 
östra Australien, Nya Zeeland, Colorado i 
USA, British Columbia i Kanada och Patago-
nien i Sydamerika.

När de studerade hur tillgången på 
växtnäring förändrades med höjden över 
havet fann de ett återkommande mönster i 
alla sju regioner. Ju lägre ner på höjdgradi-
enten, desto större var markens innehåll av 
växttillgängligt kväve, vilket betyder att vi 
kan förvänta oss att växterna får tillgång till 
större mängder av detta näringsämne i ett 
varmare klimat.

Växternas tillgång till fosfor styrdes 

däremot inte på samma sätt av en tempera-
turförändring med höjd. På höga höjder var 
balansen mellan kväve och fosfor (mätt som 
kvoten mellan mängderna kväve och fosfor i 
växters blad) likartad i alla sju regioner, men 
på lägre höjd skilde sig förhållandet mellan 
kväve och fosfor avsevärt mellan regionerna. 
Detta betyder att balansen mellan närings-
ämnena begränsas av den låga temperatu-
ren på hög höjd, men på lägre höjd – eller i 
ett varmare klimat – blir regionala faktorer 
och skillnader mellan regioner viktigare för 
näringsbalansen.

DET ANMÄRKNINGSVÄRDA i studien är 
just att effekterna av ökande temperatur i de 
sju vitt spridda bergsregionerna var så pass 
jämförbara. Dessutom visade studien att 
dessa förändringar, åtminstone delvis, äger 
rum oberoende av var trädgränsen går. Ett 
varmare klimat kommer alltså att påverka 
ekosystemen oavsett eventuella träd som 
kan tänkas migrera upp på bergssluttning-
arna när det blir varmare.

Ekosystemens växtkraft, motståndskraft 
mot störningar och förmåga att återhämta 
sig kan bli mer föränderliga och svårare att 
förutsäga. Mycket återstår att ta reda på om 
hur ett varmare klimat kommer att påverka 
jordens ekosystem i det långa loppet och i 
större geografisk skala.

INGRID SÖDERBERGH

Maja Sundqvist.
FOTO: MATTIAS  
PETTERSSON
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TEXT Ingrid Söderbergh

DET HUVUDSAKLIGA MÅLET med 
NASAs projekt ”Trash-to-Gas” är 
att utveckla och optimera termiska 
behandlingsmetoder för omvandling 
av avfall till gas och kol. Bemannade 
rymdfärder genererar en hel del av-
fall, som mestadels består av matför-

packningar (papper, polyetenplast, aluminiumfolie samt 
oäten eller fastkletad mat), kläder (byts när de börjar 
lukta och slängs då i avfallet), handdukar, mänskligt av-
fall, och pappersprodukter.

– Det känns otroligt spännande och lite overkligt säger 
Stina Jansson, universitetslektor på Kemiska institutio-
nen vid Umeå universitet, om sitt uppdrag.

Vid kortvariga rymdresor eller vid rymdaktiviteter re-
lativt nära jorden (exempelvis vid internationella rymd-
stationen, ISS) kan avfallet samlas i en behållare som 
brinner upp vid återinträdet till jordens atmosfär. Men 
vid den planerade resa till Mars som NASA förbereder sig 
för kan man inte ha den strategin utan måste utveckla 
tekniker som omvandlar avfallet till en resurs.

Stina Jansson kom i kontakt med forskarna vid NASA 
i samband med att hon besökte University of Central Flo-
rida (UCF) i Orlando i fjol för att diskutera möjligheterna 
till en längre forskningsvistelse vid en icke-akademisk 
institution, finansierad av Vinnova via programmet 
VINNMER Mobility for Growth.

– Tanken att åka på en gästforskningsvistelse utom-

lands har funnits ganska länge men det 
var inte förrän vi besökte släktingar i 
Orlando som idén att åka just hit väck-
tes. Jag tog kontakt med forskare vid 
universitetet och genom diskussioner 
med dem och under mitt besök på UCF 
och NASA/KSC i februari så insåg vi att 
vi hade många gemensamma forsk-
ningsintressen, och projektplanerna 
klarnade.

PROJEKTETS TITEL ÄR ”Termisk 
behandling av avfallsmaterial till kolmaterial och gasfor-
miga bränslen” och kommer att fokusera på omvandling 
av avfall till användbara resurser som gas (som kan 
användas som bränsle) och kol (som odlingsmedium 
exempelvis).

Stina Jansson kommer att tillföra två tekniker – torre-
fiering och mikrovågsassisterad pyrolys – till den metod-
utvärdering som redan påbörjats inom ’Trash-to-Gas’. 
Projektet kommer även, i samarbete med Swedish Space 
Corporation (SSC), att undersöka hur avfallsbehandlings-
teknikerna beter sig i tyngdlöshet. Den teknik som NASA 
hittills fokuserat mest på i sina tester fungerar nämligen 
inte utan gravitation.

Det är inte bara avsaknaden av gravitation som är en 
utmaning. Rent allmänt är det svårt att uppnå en effektiv 
process i liten skala. Den eller de processer NASA väljer 

Miljökemisten Stina Jansson har fått medel från Vinnova för att forska 
sex månader vid NASAs labb på Kennedy Space Center, KSC, i Florida. 
Hennes arbete är kopplat till det större projektet ”Trash-to-Gas” som 
NASA driver som en del av förberedelserna inför resan till Mars.

Kemist får Marsuppdrag 

FORSKNING

Stina Jansson.
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att använda sig av måste även fungera med minimal 
insats från astronauterna, och de får naturligtvis inte ge-
nerera giftiga gaser/material eller på annat sätt medföra 
en risk för besättningen. Detta ska om möjligt göras utan 
gasreningstekniker.

– Det ligger även en stor utmaning i att på ett bra 
sätt nyttja dessa komplexa utgångsmaterial. De flesta 

Vid kortvariga rymdresor kan avfallet samlas i en behållare som brinner 
upp vid återinträdet till jordens atmosfär. Men, vid den planerade resan 
till Mars som NASA förbereder måste man utveckla tekniker som om-
vandlar avfallet till en resurs.

Dryg miljon från Vinnova
MOBILITETSPROJEKT Vinnova VINNMER ”Marie 
Curie Academy Outgoing mobility” har beviljat Stina 
Jansson ett anslag på 1,445 miljoner kronor för ett 
mobilitetsprojekt med NASA/KSC som värdorgani-
sation och i samarbete med UCF och SSC, med start 
20170401.
Projektets namn är ”Termisk behandling och hy-
gienisering av avfall till kolmaterial och gasformiga 
bränslen”.

småskaliga termiska processer körs på mer homogena 
material och på endast en typ av material. I det här fal-
let är den totala avfallsmängden en mix av olika typer 
av avfall.

Sist men inte minst är astronauternas allmänna 
välmående mycket viktigt vilket gör att dålig lukt från 
avfallet och den hanteringsmetod man använder sig av 
inte får förekomma.
Vad är målet med forskningen och utbytet för dig 
personligen?

– För mig som forskare och i det här skedet i min kar-
riär så är det här en fantastisk möjlighet att ytterligare 
vidga mitt nätverk och knyta nya kontakter. NASA har 
ett flertal intressanta miljötekniska forskningsprojekt 
som skulle vara intressant att få lära sig mer om och 
kanske tillämpa på svenska problemområden inom 
miljöområdet, exempelvis förorenad jord eller sedi-
ment. Anslaget från Vinnova täcker alla kostnader för 
forskningsutbytet, även kostnader för att familjen ska 
kunna följa med mig.

○

Inför framtida bemannade marsfärder är det viktigt att kunna 
omvandla förpackningar, matrester och annat avfall som astro-
nauterna genererar till kol och gas. I ett samarbete med NASA 
ska kemisten Stina Jansson utveckla tekniker för detta.
FOTO: NASA
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UTBILDNING

Med smarta glasögon på huvudet kan tandläkaren till exempel titta på 
röntgenbilder och tala in uppgifter i journalen – utan att lämna patien-
ten.  Bakom idén står blivande civilingenjörer i interaktion och design.

Ny teknik för tandläkare

NÄR STUDENTERNA  
REDOVISAR sitt arbete 
för personal i folktand-
vården i Västerbotten 
har Fredrik Johansson 
iklätt sig rollen som tand-
läkare. 

Han har på sig ett par hololens-glasögon 
och kan genom att peka, svepa och nypa i 
tomma luften framför sig öppna journaler, 
granska röntgenbilder, konferera med en 
annan tandläkare om vården eller ta fram en 
offert på vad patientens behandling kommer 
att kosta. 

Genom glasögonen ser han all datorin-

formation framför sig som hologrambilder 
– men andra ser inte vad han ser.

De fem studenterna i gruppen går sista 
året på civilingenjörsprogrammet i interak-
tion och design. Inom ramen för en projekt-
kurs har de undersökt hur hololensteknik 
skulle kunna ge tandläkare teknikstöd i 
patientarbetet – och utvecklat en applikation 
för detta.

HOLOLENSTEKNIKEN ÄR SÅ ny att den 
inte finns på marknaden i Sverige ännu.  
Glasögonen har Eva Mårell-Olsson, forskare 
i tillämpad utbildningsvetenskap, tagit hem 
från USA i forskningssyfte. 

– Jag forskar om smarta glasögon och 
tillämpningen av dem i olika verksamheter 
och har handlett studenterna under höst-
terminen. Det är ett experimentellt projekt, 
största utmaningen för studenterna har 
varit att tekniken är så i framkant att det inte 
finns så mycket stöd för att utveckla den, 
inga communities på nätet där man kan få 
råd och hjälp. De har fått kämpa på själva 
och testa sig fram.
Kommer vi i framtiden att se människor 
med hololensglasögon som går omkring 
och pekar på saker framför sig i luften?

– Tekniken är ju väldigt ny och det finns 
oanade möjligheter, säger Eva Mårell-Olsson.  
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Snabb utveckling  
av kroppsnära teknik
SMARTA OCH BÄRBARA Wearable 
technology eller kroppsnära teknik, 
är datorbaserad teknik inbyggd i 
bärbara produkter, till exempel kläder, 
klockor och andra 
accessoarer. Tekni-
ken kommunicerar 
i regel trådlöst 
med smartphones 
och annan utrust-
ning som bärs med. Trenden började 
med träningsarmband, sedan kom 
smarta klockor. Apple iWatch är ett 
exempel på en klocka med kropps-
nära teknik. Smarta ögonlinser och 
smarta glasögon tillverkas redan av 
till exempel Google och Microsoft, 
men är än så länge ganska dyra. 
Några områden där kroppsnära teknik 
kan ge nytta är medicin, transport, 
lärande och musik. Den kroppsnära 
teknikens huvudsyfte är att få in prak-
tisk teknik i vardagslivet på ett sådant 
sätt att den inte stör. 

– Utvecklingen går framåt och framöver 
kommer glasögonen att bli lättare och nät-
tare, säger hon. Google håller till exempel 
på att utveckla smarta kontaktlinser. Inom 
utbildning ser jag stora möjligheter att 
använda tekniken, men egentligen inom alla 
typer av verksamheter där man behöver 
teknikstöd och samtidigt ha sina händer fria.

Fredrik Johansson tycker att det varit väl-
digt spännande att i sin utbildning fått nosa 
på teknik under utveckling. 

– Det ger en väldigt bra språngbräda till 
arbetslivet inom den här tekniken, säger 
han.

FREDRIK GÖR JUST nu sitt examensarbete 
och undersöker även där hololensteknik.

– Mitt projekt är inriktat på smarta 
butiker. Tanken är att du går in i en butik, 
tar upp en produkt och ser att det finns 
mer digitalt innehåll att interagera med. Till 
exempel på Ica, du tar en burk sylt och vill 
få mer information om innehållet. Då får du 
det direkt framför dig, bredvid produkten 
du håller i handen.

Per Tidehag arbetar på folktandvården 
i Västerbotten. Vilka möjligheter ser han 
att använda den teknik studenterna har 
utvecklat?

– När vi ska titta framåt och försöka bygga 
världens smartaste tandklinik är det många 
delar man vill implementera, säger han. 
Till exempel att inte behöva titta i en dator 
för att läsa journal och se på röntgenbilder. 
I framtiden ser jag också att vi kan kom-
municera med varandra mellan rummen på 
kliniken och att sköterskan inte alltid måste 
vara i rummet eller att vi tar digitala avtryck 
av tänder med en hololensliknande apparat.
Vad tycker du är bäst av det studenterna 
har utvecklat?

– När man släpper in studenter i tand-
vårdsmiljön så tänker de på ett helt annat 
sätt än vi gör själva som jobbat i tandvården 
under många år. Vi är som så fast i gamla 
cirklar medan de ser helt nya lösningar 
och det är det mest värdefulla, säger Per 
Tidehag.

ANNA-LENA LINDSKOG

Studenterna Fredrik Johansson, David Bergvik, 
Elin Hörnfeldt, Christian Fischer och Mattias 
Edin har arbetat med projektet. Eva Mårell-Ols-
son, tillämpad utbildningsvetenskap, längst till 
höger på bilden till vänster har handlett dem. 
I projektet ingår Folktandvården i Västerbot-
ten, it-företaget CGI och Digsum vid Umeå 
universitet
FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG
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nu ska jag berätta om mina resultat för årskursen nästa 
vecka.
Femte terminen går mot sitt slut. Vad tycker du är bra 
med Arkitekthögskolan i Umeå?

– Att de inte undervisar på ett konventionellt sätt och 
det är just vad jag behöver! Vi experimenterar mycket 
med olika material och vi studenter får mycket frihet 
och tid att testa våra idéer i verkstaden. Det handfasta 
fördjupar förståendet tycker jag. Det är inte som hemma 
där resurserna är begränsade. Jag tycker också om att 
vi har många internationella föreläsare om ger olika 
perspektiv på arkitektur och att vi får personlig hjälp av 

Design för bättre liv

TEXT !ngrid Söderbergh FOTO Per Melander

För ett år sedan hade arkitektstudenten Lynda Mutesi Rwanyarare ald-
rig hållit en såg i sin hand. I dag har hon nya färdigheter och driver en 
blogg om allt hon konstruerar och bygger. Lynda vill använda sina nya 
kunskaper i praktisk och social arkitektur i sitt hemland Uganda.

PORTRÄTTET

IENKEL VIT TRÖJA och med stort halsband 
runt halsen, gör Lynda ett lugnt och eftertänk-
samt intryck. Hon berättar med inlevelse om sitt 
terminsprojekt som handlar om att konstruera 
skyddande trästrukturer för nyfödda kalvar på 
bondgårdar på den afrikanska landsbygden.

– Att designa för att hjälpa fattiga människor i 
Uganda till ett bättre liv, det känns meningsfullt, säger 
Lynda Mutesi Rwanyarare, masterstudent år två på Arki-
tekthögskolan vid Umeå universitet.

De första 30 dagarna i en kalvs liv är avgörande. 
Många kalvar dör i lunginflammation eller annat och 
många bönder har inte råd att bygga rejäla ladugårdar i 
dyr betong. Med detta i åtanke har Lynda har intervjuat 
ett antal småbönder med boskap i Uganda och lyssnat 
på deras behov, idéer och funderingar.

– Min tanke är att använda trävirke. Jag har konstru-
erat skydd som förvisso inte är permenenta byggnader, 
men de är funktionella och hälften så dyra och kalvarna 
får vila i skydd mot sol, vind och regn och behöver inte 
ligga i det fuktiga gräset.

Som modellgård har hon fått använda sin pappas 
ranch.

– Det är häftigt att utföra ett socialt byggprojekt från 
scratch, testa sina idéer i ett riktigt sammanhang, och 
se de goda resultaten. Jag kom just hem från Afrika och 

Lynda Mutesi Rwanyarare
Ålder: 28 år. 
Kommer från: Uganda. 
Gillar: Enkelheten i svensk arkitektur. 
Konstigt i Sverige: Fika! När som helst är fika-tajm. 

(”hemma dricker vi kvällste”) 
Intressen: Sy, blogga, läsa, träna på Iksu. 
På nattygsbordet: Make vision board work for you av 

Terri Savelle Foy. 
Favoritarkitekt: Dansken Bjarke Ingels.
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”Inga fler projekt med lyxvillor eller shoppingcentra för 
mig! Mitt senaste projekt har inspirerat mig och jag 
skulle vilja fortsätta i en mer social riktning.”

Vid den egna 
arbetsplatsen på 
Arkitekthögskolan 
föds många krea-
tiva idéer. 

läraren i våra enskilda projektarbeten. I Uganda fanns 
ingen tid för det.

LYNDA MUTESI RWANYARARE hade aldrig hållit en 
såg i sin hand innan hon kom till Umeå. Numera är hon 
praktiskt taget bosatt i skolans verkstad, där hon också 
uppskattar att finns teknisk personal till hands.

– Nu fixar jag att såga, skära och bygga och jag har till 
och med startat en blogg där jag skriver om grejer som 
jag har designat och byggt.

Lynda har en kandidatexamen i arkitektur från Make-
rere University i Uganda. Det är ett av de äldsta och mest 
prestigefyllda universiteten i Afrika. Det ligger nära Kam-
pala, huvudstaden i Uganda med 1,5 miljoner invånare.

Efter sin grundexamen jobbade hon som arkitekt på 
en liten privat arkitektbyrå i Kampala. På byrån ägnade 
sig de tre anställda dagarna åt att rita familjehus, ofta i 
amerikansk stil, och stora pompösa gårdar i kolonialstil 
till rika människor.

EFTER TVÅ ÅR började jobbet kännas ganska menings-
löst och Lynda började fundera på att byta jobb eller 
gå vidare med studierna och läsa en masterutbildning 
i arkitektur. Av en händelse kom hon att besöka Umeå 
försommaren 2012.

– En vän till min man tog sin masterexamen i folkhälsa 
så vi kom hit för festligheterna och på så sätt fick jag se 
Umeå universitet och även besöka Konstnärligt campus 
och denna fantastiska byggnad i lärkträ. Därefter åkte vi 
till Stockholm en vecka och jag besökte KTH som också 
verkade toppen.

Väl hemma fortsatte sökandet efter masterutbild-

ningar i arkitektur. Kanske i Norge eller England? Men 
Lyndas positiva minnen av Umeå dröjde kvar och hon 
tittade igenom programbeskrivning och skolans mål 
på webben. Beslutet började gro och hon sökte Umeå 
i första hand, kom in och satte sig åter på skolbänken 
hösten 2015.

ÄVEN OM SKOLAN har en internationell prägel är 
Lynda just nu den enda studenten på skolan från ett 
afrikanskt land. Hon tycker om Umeå och upplever 
miljön som fridfullt och lugn. Det hon saknar mest från 
Uganda är värmen, solen (att sitta i skuggan av den) och 
att hänga med vännerna utomhus i folkvimlet. 

– Ibland känns det lite ensamt här, särskilt på loven. 
Då har jag å andra sidan tid att plugga, vara i verkstaden 
eller träna på Iksu. Jag är en riktig Iksu-holic. Om jag är 
riktigt uttråkad kan jag vara där två gånger samma dag!

Nästa termin stundar examensarbete och Lynda kom-
mer att fortsätta utveckla sitt byggprojekt för att hjälpa 
köttbönder. Hon har börjat fundera på hur man kan 
utveckla mjölkplatser och utfodringsställen för kor.
Vilka framtidsplaner har du?

– Jag skulle vilja åka hem till Uganda, men inga fler 
projekt med lyxvillor eller shoppingcentra för mig! Mitt 
senaste projekt har inspirerat mig och jag skulle vilja 
fortsätta i en mer social riktning och se hur långt jag kan 
komma. Socialt entreprenörskap verkar vara min grej. 
Den största delen av befolkningen i Uganda är bönder 
så det borde finnas en marknad för den här typen av al-
ternativa byggnationer. Jag visste inte förut att arkitekter 
kunde jobba med sånt!
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Andraårsstudent Sofia Elldin Mårtensson från Stockholm tycker att det bästa 
med att läsa på Arkitektprogrammet är den ständiga utmaningen – ingen 
uppgift är den andra lik. Man uppmuntras till att finna sitt personliga uttryck, 
och kombinera det konstnärligt tänkande med logisk problemlösning.

”Jag får forma mina projekt själv”

Sofia Elldin Mårtensson går andra 
året på Arkitektprogrammet. I bak-
grunden kurskamraterna Gabriella 
Magnusson och Jonatan Urpiala.
FOTO: PER MELANDER

SOFIA GICK DET naturvetenskapliga pro-
grammet med bildprofil på gymnasiet, och 
fick upp ögonen för studier som kombinerar 
vetenskap och konstnärligt skapande. Efter 
studenten arbetade hon ett kort tag hemma-
vid, och flyttade sedan till London. Under 
de år som hon bodde där arbetade hon som 
visual merchandiser, butiksinredare, som 
även det innebär en kombination av struktur 
och kreativitet.
Hur var det att flytta från London till 
Umeå?

– Jag var lite nervös inför omställningen 
när jag kom in här. Men efter att ha bott i 
en mångmiljonstad så känns det nu ganska 
mysigt att bo i en mindre stad som Umeå. 
Det är väldigt skönt att kunna ta sig överallt 
med cykeln, i stället för att behöva trängas 
på en buss eller tunnelbana. Skolan ligger 
fint beläget vid älven, stort plus att kunna 
promenera hem längs med den.
Nu har du pluggat i snart två år – vad är 
dina intryck?

– Jag blev positivt överraskad över hur 

kreativ utbildningen är här på Arkitekthög-
skolan! Kanske inte så konstigt i och med 
att skolan har en konstnärlig profil, men jag 
blev väldigt glad av att få komma i kontakt 
med min skapande sida igen. Värt att nämna 
är kanske är utbildningen är på engelska 
också, en bra förberedelse om man funderar 
på att göra sin master utomlands. Jag har 
möjlighet att både lägga upp arbetstiden 
så som det passar mig bäst, samt att forma 
mina projekt efter det som intresserar mig. 
Det kan även innebära långa skoldagar, när 
jag har möjlighet att sitta kvar och skissa på 
mitt projekt så länge jag vill.

FÖRUTOM DE EGNA arkitektprojekten 
under terminen, gillar Sofia teorikurserna. 
Där får studenterna lära sig om tankarna 
bakom arkitekturen och dess förhållande till 
omvärlden, och även reflektera över sin roll 
som framtida arkitekter.
Vad tycker du om lärarna?

– De är fantastiska. Flera av våra lärare 
har flyttat hit till Umeå från utlandet speci-

ellt för att lära ut på skolan, vilket märks i 
deras engagemang. Skolans tekniker är ock-
så väldigt värdefulla under skolgången. De 
har ett oändligt tålamod när det kommer till 
att lära oss att använda olika modellverktyg, 
hitta specifika material eller bra lösningar 
till de galna idéer som vi kommer med.
Har du några råd till ungdomar som 
drömmer om att bli arkitekt?

– Ett tips är att börja utforska ämnet, 
kanske genom att följa några aktuella 
arkitektsidor eller läsa arkitekturtidningar 
för att se vad arkitektur är och handlar om 
i dag. På så vis kan man även lista ut vad 
som är ens egna intressen inom arkitektur. 
Jag tror inte att man behöver vara konst-
närlig per se – men kreativt tänkande är 
en stor del av utbildningen i alla fall här på 
Arkitekthögskolan i Umeå. Men det behöver 
inte innebära att du måste vara bra på att till 
exempel rita, utan kanske har andra starka 
sidor så som skrivande, videoskapande med 
mera som du kan använda för att uttrycka 
dina idéer med.
Tror du att du blir kvar i Umeå eller räk-
nar du med att flytta?

– Jag kommer att flytta. Umeå är en härlig 
stad att studera i, men efter studierna vill jag 
gärna resa och få nya intryck. 

INGRID SÖDERBERGH
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87
PROFESSORERNA vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens elva 
institutioner är 87 till antalet. 
Av de övriga anställda är 150 universi-
tetslektorer, 81 adjunkter, 15 forskaras-
sistenter, 12 biträdande lektorer, 40 
forskare, 47 postdoktorer, 180 dokto-
rander, 142 övrig forskande personal, 94 
administratörer och 93 tekniker. Totalt 
har fakulteten 941 anställda.  
 
(Källa: Verksamhetsberättelse 2016)

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 helårsstuderande, drygt 
250 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 större universitet 
med cirka 32 000 studenter. På campus fnns de fyra 

fakulteterna för teknik och naturvetenskap, humaniora, 
medicin och samhällsvetenskap samt Lärarhögsko-
lan 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-



TN Magasin • nr 1 • 2017 15

Högskoleingenjörsprogram (3 år) 
Byggteknik
Elektronik och datorteknik
Elkraftteknik - nätbaserad 
Energiteknik
Maskinteknik

Kandidatprogram (3 år)
Biologi och geovetenskap
Datavetenskap
Life Science
Miljö- och hälsoskydd
Industridesign

Civilingenjörsprogram (5 år)
Bioteknik
Bioresursteknik 
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 14 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 byggas på med en tvåårig masterexa-
men.

Fakulteten har mångårig erfarenhet av att ge utbild-
ning på andra orter och nätbaserad utbildning. Både re-
ceptarieprogrammet, apotekarprogrammet och högsko-
leingenjörsprogrammet i elkraftteknik 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. Många 
studenter gör sina examensarbeten i samarbete med 
företag i regionen.

VID UMEÄLVEN ligger Designhögskolan och Arkitekt-
högskolan på universitetets konstnärliga campus. Design-
utbildningen rankas högst i Europa och västvärlden, 
vilket bevisas av studenterna som gång på gång kammar 
hem priser i internationella designtävlingar. Arkitektut-
bildningen startade 2009 med siktet inställt på att skapa 
en utbildning med internationell prägel och inriktning 
mot hållbart byggande.

Tekniska högskolan samlar fakultetens ingenjörspro-
gram. Två av de femåriga civilingenjörsprogrammen, 
i interaktion och design respektive teknisk fysik, fick 
högsta betyg i Universitetskanslersämbetets senaste 
kvalitetsgranskning.

INGRID SÖDERBERGH
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Varför faller stjärnorna 
i ett ”stjärnfall”?

SVAR: Det som ibland kallas för ”stjärn-
fall” är egentligen meteorer. Det är inga 
stjärnor utan små gruskorn eller stenar 
som kolliderar med jorden och brinner 
upp i atmosfären. När gruskornen eller 
stenbitarna går i sina banor i solsyste-
met kallas de meteoroider. Ljusskenen 
som uppstår när de brinner upp i 
atmosfären kallas för meteorer. Om inte 
hela hela stenen brinner upp utan en 
bit av den når jordytan, kallas den biten 
för en meteorit. Meteoriter är bra att studera när man vill veta hur solsys-
temet såg ut för flera miljarder år sedan, eftersom de inte har påverkats 
så mycket under alla år som gått sedan dess.
Källa: Frågvis, Levande frågelådan 
Foto: NASA 

Kritiskt tänkande 
synar skitsnacket

KANSKE ÄR DET viktigaste vi lär oss inom 
utbildning och forskning inte kunskapen i 
sig utan kritiskt tänkande. Det ger oss ett 
för-bra-för-att-vara-sant-larm och en kom-
passnål som betvingar känslor och hjälper 
oss att hålla kurs i en annars svårnavigerad 
informationsvärld. För som känslan leder 

den vilsne i cirklar i skogen, når sanningssökaren sällan fram 
utan att rannsaka känslan. 

Kritiskt tänkande hjälper oss att syna både villfarelser och 
rent skitsnack. Medan villfarelser är resultatet av nödvän-
diga förenklingar av världens komplexitet är skitsnack att 
avsiktligt försöka förvränga verkligheten genom att spela på 
känslorna. 

ETT KLASSISKT EXEMPEL på en villfarelse från kartornas 
värld är länders relativa storlek. På en vanlig världskarta ser 
Grönland lika stort ut som Afrika, men en sfärisk jordglob av-
slöjar att Afrika faktiskt är 14 gånger större. Genom att flytta 
länder på thetruesize.com till ekvatorn blir det tydligt hur 
Mercator-projektionen förvränger storlekar nära polerna. 
Kanske ser vi annorlunda på Afrika när vi inser att det är 
större än USA, Kina, Indien och merparten av Europa tillsam-
mans? 

Ett exempel på ren lögn är när brittiska barn under före 
seklet lärde sig om imperiets välde i The Childrens’ Encyclo-
paedia. Enorma unionsflaggor skapar avsiktligt illusionen att 
imperiet dominerar världen (wikipedia.org/wiki/Cartograp-
hic_propaganda). Helt enkelt för bra för att vara sant – och 
skitsnacket fortsätter. Hur många stapel- och linjedigram har 
inte fått sina axlar kapade för att blåsa upp storleksskillnader 
eller ökningar över tid i syfte att legitimera skitsnack?

ATT SÅ MÅNGA som möjligt lär sig syna skitsnack är vårt 
hopp för att inte den som skriker högst till känslorna ska 

få diktera sanningen. Med en 
Hans Rosling färre på jorden 
kan det kännas uppgivet, men 
lyckligtvis är det många som 
är beredda att fortsätta hans ar-
bete. Mina forskarkollegor Carl 
Bergstrom och Jevin West på 
University of Washington har 
lanserat uppmärksammade cal-
lingbullshit.org. Vem blir först 
med något liknande i Sverige?

MARTIN ROSVALL, FYSIKER

PÅ SISTA RADEN ... FRÅGELÅDAN

BILDEN ETC

Nu längtar vi efter sommaren när campus grönskar och studenterna 
njuter i solen kring dammen.                          FOTO: MATTIAS PETTERSSON


