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JAG HAR VERKLIGEN njutit av de senaste veckornas 
soliga väder som ger både energi och glädje. De enor-
ma snöhögarna smälter och naturen står i väntan på 
att explodera i praktfull grön ståtlighet. Våra blivande 
studenter, som nyligen gjort sina val, går också i vän-
tan på besked om de kommer in på de universitets-
utbildningar de valt. Att gå i väntans tider kan ha sin 

speciella tjusning, då inget ännu är bestämt och möjligheterna kan 
kännas obegränsade.

ATT VÄLJA STUDIEVÄG är för vissa svårt och för andra helt 
odramatiskt. Själv valde jag en allmänbildande samhällsvetenskaplig 
gymnasielinje. Efter gymnasiet jobbade jag ett år, i väntan på att jag 
skulle mogna i ett beslut om vad jag ville fortsätta utbilda mig till. Jag 
landade i att jag ville läsa en 
utbildning med stora inslag av 
matematik – ett av mina favorit-
ämnen. I bläddrandet bland 
möjliga tekniska utbildningar 
hittade jag Matematikerlinjen 
och valde att söka den utan 
att veta så mycket om vad det 
kunde innebära för framtida 
jobb. Umeå var mitt naturliga 
förstahandsalternativ då jag 
hade många goda minnen från 
min tidiga uppväxt i Umeå. Jag 
kom in på Matematikerlinjen 
i Umeå som visade sig passa 
mig mycket bra. Ämnena var 
intressanta och Umeå en ljuvlig 
studentstad, glad, öppen och 
tillåtande, med massor av trevliga aktiviteter både på och utanför 
campus. Jag stormtrivdes då och gör det fortfarande!

JAG TROR JAG kunnat välja många olika utbildningar inom min 
intressesfär av teknikutbildningar och trivts bra. Min ledstjärna har 
varit att ämnena måste vara för mig inspirerande, och om man en-
gagerar sig så brukar mycket bli roligt. Vår fakultet erbjuder många 
intressanta utbildningar med helt olika karaktär, och våra studenter 
är eftertraktade på arbetsmarknaden. Jag känner mig ytterst privile-
gierad som får befinna mig i den kreativa miljö som vårt universitet 
utgör, där ständigt ny kunskap utvecklas och förmedlas mellan yt-
terst kompetenta lärare, forskare och studenter. 

TILL ALLA VÅRA blivande 
studenter som börjar våra 
utbildningar i höst, varmt 
välkomna! Vi vill ta hand om 
er på bästa tänkbara sätt och 
hoppas att ni har hittat rätt 
och får njuta av både studier 
och alla andra aktiviteter som 
Umeå har att erbjuda.     

SARA SJÖSTEDT DE LUNA 
PRODEKAN

Ansvarig utgivare Åsa Boily 
Adress Kansliet för teknik och naturvetenskap, Universitetstorget 16, 901 87 Umeå.
Redaktion Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderbergh.
Omslagsfoto Mattias Pettersson
Vad vill du läsa om? Hör av dig till anna-lena.lindskog@umu.se eller ingrid.soder-
bergh@umu.se.
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Matematikern Eric Libby modellerar med evolutionen i sin 
forskning på IceLab vid Umeå universitet.
FOTO: MATTIAS PETTERSSON
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Av miljöskäl tog han nattåget från nobelfestligheterna i Stockholm till Umeå. 
På Luciadagen besökte en av 2017 års nobelpristagare i kemi, Jacques Dubo-
chet, Umeå universitet. Förutom att föreläsa om sin revolutionerande forsk-
ning fick han möta media, forskarkollegor och svara på frågor från intresse-
rade skolelever.
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Öppen och vital pristagare 
besökte Umeå universitet

Stort projekt utforskar 
våra digitala saker
MILJONANSLAG Vad är skillnaden 
mellan en hammare och en app på din 
smartphone? Nästan allting. Vad de har 
gemensamt är att båda är designade 
ting. Hammaren behåller dock sitt 
utseende och sina egenskaper medan 
appen på din telefon samlar in data, 
uppdateras och anpassas efter ditt an-
vändande. När vi inte längre kan ”titta 
under huven” på alla de digitala ting vi 
använder i vår vardag, hur vet vi då vad 
de här sakerna faktiskt gör? Och varför 
verkar de veta så mycket om oss? Ett 
nytt anslag från Marianne och Marcus 
Wallenbergs Stiftelse på 4,5 miljoner 
har tilldelats Heather Wiltse och Johan 
Redström på Designhögskolan vid 
Umeå universitet för att försöka svara 
på dessa frågor.
– Allt medan mer ”traditionella” 
produkter får digitala dimensioner 
ser vi också att digitala tjänster som 
exempelvis smartphone-appar mer 
och mer kan likna vanliga saker och 
verktyg, åtminstone sett till hur vi 
använder dem för att få saker gjorda. 
Men vilka egenskaper har egentligen 
dessa digitala ting som existerar i ett 
snårigt nätverk av datadrivna, sam-
mankopplade produkter och system? 
Vad innebär dessa förändringar för hur 
vi utformar och använder saker kring 
oss? Det vill vi försöka förstå.”, säger 
Heather Wiltse, forskarassistent. 

INGRID SÖDERBERGH

Medborgarforskning 
får tio miljoner i stöd
WEBBPORTAL Vinnova beviljar ett 
treårigt nationellt projekt drygt 10 
miljoner för att skapa en gemensam 
plattform och erbjuda verktyg för att 
möjliggöra medborgarforskning. Från 
Umeå universitet deltar forskaren Keith 
Larson från Climate Impacts Research 
Centre, CIRC.
– Det känns roligt! Anslaget ger oss 
stora möjligheter att bygga upp en 
webbportal där alla svenska medbor-
garprojekt finns samlade, säger han.
Medborgarforskning innebär forsk-
ning som genomförs med ett aktivt 
deltagande av allmänheten, det vill 
säga andra än professionella forskare. 
Det handlar ofta om projekt där en stor 
mängd data ska samlas in och hante-
ras, till exempel samla in och identifiera 
fossiler, räkna antal och notera före-
komst av fåglar och fjärilar eller mäta 
vattenkvalitet i bäckar.

INGRID SÖDERBERGH

På Umeå Core Facility for Electron Microscopy fick kemipristagaren Jacques Dubochet träffa andra 
forskare och senare under dagen skolelever.                                                  FOTO: MATTIAS PETTERSSON 

JACQUES DUBOCHET fick Nobelpriset för 
utvecklingen av kryoelektronmikroskopin. 
Med hjälp av metoden kan man numera ta 
fram bilder av livets molekyler på atom-
nivå.  Hans besök i Umeå hängde ihop med 
att här finns ett av landets två centrum för 
kryoelektronmikroskopi, Umeå Core Facility 
for Electron Microscopy, UCEM. Centrets 
samordnare, Linda Sandblad, var hans värd 
under besöket.

Dubochet växte upp i den fransktalande 
delen av Schweiz. Han var den första i sin 
kanton att få diagnosen dyslexi. Hans betyg i 
skolan var dåliga och blev sämre och sämre. 
En stark drivkraft att förstå saker ledde 
emellertid till en vändpunkt i tonåren och 
studierna började gå bättre. Han sökte så 
småningom in på universitetet, blev fysiker 
och slog därefter in på en forskarbana i bio-
fysik. En lång livsresa som nu belönats med 
ett Nobelpris.

DET VAR EN engagerad, vital och öppen-
hjärtlig 75-åring som besökte Umeå. Ett di-
gert dagsprogram startade klockan tio med 
en pressträff i UCEMs lokaler på Kemiskt 
Biologiskt Centrum.

– Jag älskar vetenskap och vill i dag lära 

mig mer om forskningen som görs här, 
berättade Jacques Dubochet för reportrarna. 
Jag hoppas också att få se norrsken i kväll.

DÄREFTER FICK Jaques Dubochet chansen 
att samtala med en grupp forskare under 
en dryg timme. Sedan fick han en välbehöv-
lig paus och kunde avnjuta skönsång med 
Umeå Studentkårs Luciatåg i aulan.

Efter lunch föreläste han i en nästan full-
satt Aula Nordica under titeln: ”The science 
that gave me a Nobel prize and the science 
that didn’t” och efter föreläsningen fick 
inbjudna skolelever från naturvetenskapliga 
programmet i Umeå och Skellefteå ta en 
gruppbild med nobelpristagaren följt av fika-
mingel och frågestund. De nyfikna eleverna 
ville bland annat veta mer om hans uppväxt, 
hur en vanlig dag på jobbet ser ut och hur 
det var på Nobelfesten.

Jacques hade ett gott öga till ungdomarna 
och gav dem råd på vägen:

– Sträva inte bara efter höga betyg och att 
bli bäst i klassen, utan försök hitta det du är 
intresserad av och satsa på det. Och att hitta 
sin talang, det är inte lätt utan kan ta tid.

INGRID SÖDERBERGH
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Umeåforskaren László Veisz har tillsammans med tyska kollegor utvecklat en 
avancerad laser med så extremt korta och intensiva ljusblixtar att den saknar 
motstycke. Den nya lasertekniken öppnar dörren för att i realtid kunna filma 
elektroners rörelser i de innersta elektronskalen av en atom med attosekun-
ders upplösning. Resultaten är publicerade i tidskriften Optica.

Den heliga gralen inom  
attosekundfysik är i sikte

Två fotoner från en XUV attosekundpuls absorberas (lila klot) av kärnelektroner i gasen xenon 
(atomkärna med grönt moln) och resulterar i emission av fyra elektroner (gröna klot). Denna icke-
linjära process som upptäckts på labb utgör grunden för att filma elektrondynamik i xenon.

INGEN FORSKARGRUPP HAR tidigare 
lyckats generera attosekundpulser med 
den fotondensitet som krävs i det extrema 
ultravioletta (XUV)spektrumet för att filma 
elektroner, säger László Veisz, professor på 
Institutionen för fysik vid Umeå universitet 
som lett studien.

En attosekund varar i exakt en milliardel 
av en milliardels sekund. Det är de kortaste 
ljus- och elektronpulser som någonsin 
skapats.

DET FORSKARTEAMET har gjort är att 
skala upp en redan existerande attosekund-
teknik, och för det syftet utveckla de en 
laser som skickar ut 100 gånger fler fotoner 
per puls än ett konventionellt lasersystem.

I de första experimentserierna skickas 
attosekundpulserna genom xenongas. Här 
kunde forskarna se att två fotoner intera-
gerade och joniserade innerskalelektroner. 
I tidigare attosekundexperiment har det 

bara varit möjligt att observera interaktion 
mellan innerskalelektroner och en ensam 
XUV-foton.

– Experiment där det är möjligt för in-
nerskalelektroner att interagera med två 
XUV-attosekundpulser kallas ofta för den 
heliga gralen inom attosekundfysik. Anled-
ningen är att fenomenet gör det möjligt att 
filma elektroners rörelse utan att störa deras 
dynamik, säger László Veisz.

ATTOSEKUNDLASERTEKNIK möjliggör 
studier med extrem tidsupplösning som kan 
ge unik information om materia och kontrol-
lera reaktioner inuti materia. Studierna för-
väntas kunna flytta fram forskningsfronten 
inom områden som optisk elektronik och 
strukturbestämning inom biomedicin.

 László Veisz är föreståndare för RElati-
vistic Attosecond physics Laboratory (REAL) 
vid Umeå universitet.

INGRID SÖDERBERGH

Mats Falck.

Hallå där!
Mats Falck, 
samordnare på 
Enheten för externa 
relationer, Umeå 
universitet, och 
projektledare för 
nya Umevatoriet. 
Aktivitetscentret 
för barn och ung-
domar kommer att 
slås samman med 
Sliperiet på Konst-
närligt campus och 
det byggs en ny 
domteater. Det nya 
centret beräknas 
stå klart våren 
2019. 

Hur känns det att projektleda nya 
Umevatoriet?
Det känns jättespännande och roligt. 
Det finns otroligt många möjligheter, 
samtidigt som det givetvis finns utma-
ningar med att slå ihop två verksam-
heter med delvis olika inriktningar. 
Personalen vid både Sliperiet och 
Umevatoriet liksom de verksamhetsut-
vecklingstankar som finns är centrala 
kuggar för att få själva bygget rätt från 
början. Även om jag ska försöka hålla 
ihop processen finns det alltså viktiga 
delar som andra primärt ansvarar för.

Hur kommer det nya Umevatoriet se 
ut? Blir det några nyheter? 
Syftet är att gifta ihop den pedagogis-
ka verksamheten som i dag pågår vid 
Umevatoriet med den innovationsmiljö 
som finns vid Sliperiet. Det kommer att 
kunna resultera i till exempel nya typer 
av interaktiva läranderesor. Men det 
som givetvis kommer att märkas mest 
är den domteater för interaktiva och 
omslutande vetenskapliga visualise-
ringar som rent fysiskt ska byggas vid 
Sliperiet.

Kommer nya Umevatoriet fortsätta 
att fokusera på naturvetenskap och 
teknik? 
Eftersom Umeå universitet är ett 
bredduniversitet kommer alla ve-
tenskapsområden att få plats i den 
utvecklade verksamheten även om 
framför allt naturvetenskap, teknik och 
medicin givetvis kommer att vara cen-
trala delar utifrån dagens verksamhet 
och det uppdrag som finns från skolan. 
Involveringen från alla fakulteter kan till 
exempel ske genom att de veten-
skapliga visualiseringarna kommer att 
beröra ämnesområden och samhällsut-
maningar som är tvärvetenskapliga.

Vilka är målgrupperna för nya Ume-
vatoriet? 
Barn och unga, lärare som kan få 
fortbildning, forskare och studenter 
som får en ytterligare utvecklad miljö 
för forskning och utbildning, näringsliv 
och samhälle som får en plats för sam-
verkan med akademin, samt allmänhe-
ten som får ett intressant besöksmål 
i Umeå. 
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I Nordamerika är spridningen av europeiska daggmaskar ett vedertaget 
miljöproblem eftersom några av dessa arter har visat sig kapabla att förändra 
hela skogsekosystem. I Sverige har vi en positiv syn på daggmaskar och inga 
regleringar kring spridningen av dem i de svenska nationalparkerna. En studie 
från Umeå universitet visar att den svenska synen kan behöva förändras.

Behöver fjällen avmaskas?
Studenten Adrian Wackett inventerar daggmask i de svenska fjällen.                   FOTO: KYUNGSOO YOO

VI BLEV MYCKET förvånade av att se hur 
bra några av de daggmaskarter som vi anser 
vara ”ekologiska värstingar” i USA överlever i 
de svenska fjällen, säger Jonatan Klaminder, 
docent vid Institutionen för ekologi, miljö 
och geovetenskap, och ledare av forsknings-
studien.

I länder som Kanada och USA upptäckte 
man under 1990-talet att spridningen av 
daggmask från jordbruk och trädgårdar 
förändrade växtligheten i de amerikanska 
skogarna med negativa konsekvenser för 
vissa trädslag och hjortbestånd. Det har 
lett till hårda riktlinjer för hur maskar får 
hanteras och böter vid överträdelser inom 
nationalparker.

Från ett svenskt perspektiv låter detta 
kanske förvånande med tanke på att vi från 
tidig skolålder får lära oss att maskar är jord-
förbättrare och bra för miljön. Inventeringar 
av daggmaskbestånd i de svenska fjällen 
runt Padjelanta, Stora sjöfallet och Abisko 

visar dock att den 
synen kan behöva 
förändras.

STUDIEN VISAR 
nämligen att många 
av de arter som 
förändrat ekosystem 
i Nordamerika nu 
sprids ut från fjäll-
stugetomter, tidigare 
jordbruksfastigheter 
och forskningsstationer rakt ut i skyddade 
nationalparksmiljöer runt de studerade om-
rådena. Det stora antalet daggmaskar som 
förekommer visar att de stortrivs i fjällbjörk-
skogar och ängsmarker i fjällen.

Att människan är den vanligaste spridaren 
av daggmaskar beror på att maskarna själva 
sprider sig mycket långsamt på egen hand. 
Under istiden tros alla daggmaskar ha dött 
ut över stora områden i norra Europa och 

USA. Den långsamma självspridningen gör 
att återkoloniseringen av tidigare istäckta 
områden fortfarande pågår och att de 
svenska fjällen är ett av de sista områdena i 
Europa dit många daggmaskarter ännu inte 
hunnit.

– Från studier i USA ser vi att daggmask-
populationer på egen hand kan förflytta sig 
5–10 meter per år, vilket gör att de aldrig 
på egen hand skulle ha hunnit komma till 
de svenska fjällen efter istidens slut, säger 
Adrian Wackett, student vid University of 
Minnesota, USA, och medarbetare i studien.

DEN STORA frågan för forskarna är nu vad 
de nya daggmaskarterna gör för åverkan på 
den svenska fjällmiljön.

– Det är lite för tidigt att lyfta fram detta 
som ett betydande miljöproblem då vi inte 
vet de ekologiska konsekvenserna, men har 
maskarna en gång etablerat sig är de i stort 
sett omöjliga att bli av med. Det gör att det 
är svårt att ångra sig om vi senare kommer 
fram till att detta ställer till det för fjällmil-
jön, säger Jonatan Klaminder.

Studien är publicerad i tidskriften Biologi-
cal Invasions.

INGRID SÖDERBERGH

Daggmasken är en ny art i fjällmiljön, men den 
kan bli svår att bli av med.  FOTO: KYUNGSOO YOO

Jonatan Klaminder.
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TEXT Ingrid Söderbergh

DE TRE FÖRSTA efter doktorsexamen 
har varit väldigt arbetskrävande, 
säger Nils Skoglund, forskare på insti-
tutionen för tillämpad fysik och elek-
tronik vid Umeå universitet.

Han har deltagit i många mindre 
projekt parallellt för att få ihop till en 

heltid. Det har betytt jobb periodvis sju dagar i veckan 
för att hinna med forskningsuppgifterna och samtidigt 
ägna sig åt ett målinriktat ansökningsarbete om forsk-
ningsmedel. Den medvetna satsningen gav med tiden re-
sultat. Mot slutet av förra året damp det ner inte bara ett 
utan två stora anslag; från Vetenskapsrådet och Formas 
på sammanlagt över sju miljoner kronor. Nils Skoglund 
börjar att se ljuset i tunneln och en stabilare tillvaro som 
forskare, åtminstone de närmaste fem åren.

FORSKNINGSMEDLEN GER honom möjlighet att 
genomföra större egna projekt och han kommer att 
kunna ha egna doktorander. De nya projekten innebär 
att han tidvis kommer att arbeta utomlands, på Techni-
cal Universität i Wien och Lawrence Berkeley National 
Laboratory i USA.

– Det blir spännande! I Wien, dit jag åker redan om 
två månader, finns ett avancerat röntgendiffraktionsla-
boratorium. Jag hoppas att arbetet där kommer att ge 
inspiration och att jag kan ta hem nya idéer till Umeå. I 
Berkeley finns en synkrotronanläggning där jag kan un-
dersöka om fosfater och tungmetaller i aska är bundna 
tillsammans. Vi har tidigare sett att vi kan påverka 
fosfaterna som bildas i aska så att de blir mer tillgängliga 
för växter – nu ska jag studera om det även innebär en 
risk för att tungmetaller kan frigöras när växterna bryter 
loss fosfor.

Var är du i karriären om fem år?
– Då bör jag ha avverkat alla pengar 

jag fick nu, skrattar Nils Skoglund. 
– Jag tror att jag fortfarande jobbar 

med strukturkemi och näringsämnen 
och spårämnen i aska, men att vi också 
kopplat det till kväveflöden i samhäl-
let. Jag hoppas att vi har en Norrländsk 
community för synkrotronanvändning 
och att det finns en stark användarbas 
här vid Umeå universitet.

NILS SKOGLUNDS forskning handlar om nya metoder 
för att använda ”svår” biomassa eller restströmmar för 
energiproduktion, med inriktning mot att integrera åter-
vinning av näringsämnen och viktiga grundämnen direkt 
ur processen. Med svår biomassa eller restströmmar 
avses i det här sammanhanget energigrödor, rester från 
odling av mat, eller slam från framställning av biogas. 
En gemensam faktor för den här typen av material är ett 
högt askinnehåll och ofta relativt högt fosforinnehåll. 
Det har då blivit naturligt för Nils Skoglund att arbeta 
med hur man redan i energiomvandlingen kan möjlig-
göra att askorna passar för att odla ny biomassa för 
energi eller mat. 

Nils Skoglund flyttade från inlandskommunen Dorotea 
till Umeå 2001 och började som frikursare vid univer-
sitetet plocka kurser i kemi, biologi och geovetenskap 
och märkte att kemi passade honom bäst. Möjligheten 
att arbeta med röntgenbaserade analysmetoder under 
utbildningen fick honom att fastna för att gå en forskar-
utbildning. Han började som doktorand i energiteknik 
med inriktning mot termisk processkemi hösten 2008.

– Att det blev just röntgenbaserade metoder är lite av 

Det börjar lossna för den målmedvetne strukturkemisten Nils Skoglund 
på flera plan. Med två stora forskningsanslag från Vetenskapsrådet och 
Formas, en liten bebis hemmavid och stundande gästforskning i Wien 
och Berkeley kan han inte vara annat än nöjd. Men vägen dit har varit 
mödosam.

Livet efter avhandlingen 

FORSKNING

Nils Skoglund.
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en slump, men jag fick under min forskarutbildning möj-
lighet att både arbeta med strukturkemi och synkrotron-
baserade metoder. Det är fascinerande att själv kunna se 
hur världen omkring oss sitter ihop på en atomär nivå 
med hjälp av de här metoderna. Att få fortsätta att titta 
genom det fönstret, och lägga ett atomärt pussel som 
ingen löst tidigare genom att lösa kristallstrukturer för 
viktiga fosforföreningar, var en drivkraft för att bestäm-
ma mig för forskarbanan. 

Nils Skoglunds doktorsavhandling är redan välciterad 
av andra forskare. Här finns grundkoncepten i hans 
forskning.

Efter disputationen arbetade Nils Skoglund två år som 
postdoktor på Luleå Tekniska Universitet, LTU. Att han 
sökte sig dit berodde delvis på täta samarbeten med 
forskare i Luleå tidigare genom åren. Han byggde ut sitt 
akademiska nätverk med samarbeten med SLU och även 
inom forskningsmiljön Bio4Energy. Efter postdoktorpe-

”Som postdoktor är det viktigt att meritera sig och börja söka egna 
medel. Jag skulle vilja stötta unga forskare i den här delen av karriären 
eftersom det är synd att tappa duktiga människor redan i detta steg.”

FAKTA Nils Skoglund
Kommer från: Holmsjö utanför Risbäck i Dorotea
Bor: i Vännäsby
Fritidsintresse: Har ingen fritid, blev nyligen pappa
Gillar: fiske och jakt
Oanad talang: Så kallad ”Ordained minister” – har 
varit vigselförrättare i USA.

rioden flyttade han tillbaka till Umeå för en tjänst som 
förste forskningsingenjör vid Umeå universitet. Och i 
höstas fick han en tjänst som forskare.

TROTS ATT MAN inte har trygghet i ett längre per-
spektiv i den akademiska världen, till exempel finns en 
ständig press att få in medel till sin forskning, kanske 
måste man byta bostadsort ofta och familjebildning 
kan bli krångligare, stortrivs Nils Skoglund med sitt 
yrkesval.

– En annan aspekt som jag tycker är rolig med mitt 
forskningsområde är det stora från intresset från indu-
strin. Flera av de projekt som jag tidigare arbetat inom 
har haft medfinansiering från industrin. Vi får fram-
ställa teoretiska problem för industrins representanter 
och visa att vi har kompetens att lösa det. Efter många 
och långa dagar på labb får vi komma ut till industri-
partnern och testa våra lösningar i industriell skala. Det 
betyder att jag tillbringar en hel del av min arbetstid 
utanför campusområdet.
Många väljer bort en akademisk karriär efter dispu-
tationen, vilka tips på vägen skulle du vilja ge?

– Som postdoktor är det viktigt att meritera sig och 
börja söka egna medel. Jag skulle vilja stötta unga fors-
kare i den här den delen av karriären eftersom det är 
synd att tappa duktiga människor redan i detta steg. Vi 
måste bli bättre på att ta hand om de unga med talang! 
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UTBILDNING

Ofräsch köttfärs och mjölk som stått framme och ledsnat. När studen-
terna på kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd labbar handlar 
det om bakterier som kan göra oss sjuka när de hamnar i maten vi äter.

Labb med bakterier i mat

MIMI ÖBERG LYF-
TER på locket till en 
agarplatta och ryggar 
instinktivt tillbaka. Det 
luktar inte gott alls. 
Förstaårsstudenterna 
har odlat e-coli, stafylo-

coccus aureus och bacillus cereus på agarplat-
tor med blod som näring sedan några dagar. 
Nu ska de dels odla proverna vidare med 
specialsubstrat som gynnar respektive bak-
terie, dels färga bakterier så att de vid nästa 
labbtillfälle kan kika på dem i mikroskop. De 
får också jämföra utseendet med bakterier 
som är harmlösa i mat.

Tina Tornéus och Emelie Johansson Krau-

se håller upp sina plattor mot ljuset och ser 
att kolonierna med bakterierna börjar breda 
ut sig ordentligt som mörka fläckar mot det 
röda. De gör noteringar i sina labbprotokoll.

– Det har varit jättekul, tycker Tina om de 
första terminerna på programmet. Jag läste 
först basåret eftersom jag tänkte bli civilin-
genjör, men så ville jag inte det längre. Då 
testade jag biologi och geovetenskap, men 
det kändes inte bra heller. Nu känner jag att 
jag hittat rätt!

TVÅ VECKOR SENARE är tredjeårsstuden-
terna i labbet. De går en kurs i livsmedelssä-
kerhet och ska undersöka mjölk och köttfärs 
som stått framme ett antal timmar. Vilka 

bakterier har börjat växa där? Jennie Nystedt 
och Rebecka Kjellin har valt att analysera 
mjölk. De gör först olika spädningar av sitt 
prov. 

De pytsar sedan ut lite på agarplattorna 
och fyller försiktigt på med flytande agar 
som liknar buljong. Locket sätts på och 
sedan förs plattan runt i en åtta på bordet 
för att provet ska fördelas i agarn medan 
den stelnar.

– Jag valde det här programmet därför 
att jag tycker det är otroligt viktigt att vi tar 
hand om vår natur, men också människors 
hälsa för kommande generationer, säger 
Rebecka Kjellin.

Vanessa Boateng och Lina Åberg är lite 
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Bidra till att skapa  
ett hållbart samhälle
BRED UTBILDNING Kandidatpro-
grammet i miljö- och hälsoskydd tar 
avstamp i aktuella samhällsproblem 
kopplade till globala miljö- och 
hälsofrågor. Det ingår kurser i ex-
empelvis miljörätt, förvaltning, kemi, 
ekologi och om hur miljöförändring-
ar påverkar naturen och människan. 
Man kan fördjupa sig inom olika 
områden som miljö, arbetsmiljö, 
djurskydd och livsmedelssäkerhet.
Arbetsmarknaden finns både inom 
närings-
liv och 
offentlig 
sektor med 
aktuella 
miljö- och 
samhälls-
frågor, till 
exempel 
som hållbar-
hetskonsult, 
inspektör 
och miljö-
strateg.

osäkra på hur de ska göra spädningarna 
av sitt mjölkprov och frågar doktoranden 
Franzi Frank om råd innan de jobbar vidare. 
Lina Åberg har redan tagit examen från 
programmet och arbetar som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör på Ragunda kommun 
i Jämtland.

– Det är brist på folk med livsmedelskun-
skap hos oss, så jag är tjänstledig nu för att 
komplettera med det.

NÄR JAG BÖRJADE på programmet tänkte 
jag att jag skulle bli livsmedelsinspektör, 
men nu under tredje året har jag börjat 
intressera mig mer för byggnader, inomhus-
miljö och miljöcertifiering av byggmaterial, 
berättar Vanessa Boateng. Jag hoppas få 
jobb som konsult med miljöcertifiering av 
byggnader.

Anna Zackrisson fördelar noggrant olika 
koncentrationer av sitt och labbkompisen 
Frida Burströms prover med köttfärs i en 
rad med provrör som de märkt upp.

– Från början valde jag programmet för 
att jag ville jobba med djurskydd, berättar 
Anna.

Under utbildningens gång har hon upp-
täckt att det finns en stor bredd av andra 
frågor hon också kan jobba med. I fjol hade 
hon sommarjobb som miljö- och hälsos-
kyddsinspektör och fick bland annat ta 
livsmedelsprover i butiker.

– Så den här kursen känns relevant för 
mig, jag kommer att jobba med det sedan. 
Jag har faktiskt fått jobb redan, på miljö och 
hälsa i Östersunds kommun där jag var i 
somras. Det känns himla skönt, jag kommer 
därifrån och tanken har hela tiden varit att 
jag ska flytta hem efter examen.
Vad skulle du säga till någon som funderar 
på att läsa miljö och hälsoskydd?

– Att de ska söka om de vill ha en bred 
utbildning! Man kan jobba med i princip 
vad som helst inom miljö och hälsa efteråt. 
Det finns myndigheter på lokal och regional 
nivå, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten och allt möjligt. Det 
tar inte stopp där, för man kan vara konsult 
också. Så man blir inte ”bara” inspektör, det 
är viktigt att tala om.

ANNA-LENA LINDSKOG

På bilden längst till vänster Tina Tornéus och 
Emelie Johansson Krause. Ovan till vänster 
Vanessa Boateng och Lina Åberg, under dem 
Jacob Thomas och Rebecka Eriksson. Mitten-
bilden ovan Adnan Abdi Osman och Sofiane 
Hamiroune. 
FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG
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Men molekylärbiologer kan få glimtar av det som 
skett genom att framkalla evolution hos enkla encelliga 
organismer så att de formar mer komplexa organismer i 
laboratoriemiljö. 

MÅNGA ENCELLIGA ORGANISMER är svårarbetade, 
men jäst är en bra modellorganism berättar Eric Libby. 
Med jästceller som experimentella system kan man ”leka 
evolution”. Ett sätt är att odla jästceller och sedan köra 
dem genom en centrifug upprepat antal gånger. Ju större 
och tyngre ”jästblobben” är, desto större är chansen att 
”klara sig vidare” genom centrifugeringen. Det gör att 
jästen formerar multicellulärara organismer som liknar 

Han gör modeller 
av evolutionen

TEXT INGRID SÖDERBERGH FOTO MATTIAS PETTERSSON

Matematikern Eric Libby är slagfärdig och har nära till skratt. Vi sit-
ter och samtalar om matematisk biologi och smått filosofiska tankar i 
Icelabs soffhörna i Naturvetarhuset. Att komma till Umeå är en chans 
för honom att göra tvärvetenskaplig forskning om mikroskopiskt små 
organismer och samtidigt vara knuten till en matematisk institution.

PORTRÄTTET

DET FINNS INTE så många sådana här 
ställen i världen! Man brukar tycka 
att jag antingen är för biologisk eller 
för matematisk, men här på Icelab 
passar jag in, säger Eric Libby, som 
är från Texas och sedan två månader 
universitetslektor vid Umeå univer-

sitet.
Här i ett Umeå med arktisk kyla har han landat efter 

en åtta år lång akademisk resa som har tagit honom från 
uppväxtstaden Houston i Texas till doktorandstudier i 
Montreal, Canada, och postdoktortjänst i New Zeeland 
och i New Mexico. 

– Människorna i Umeå är mycket välkomnande och 
det verkar vara en stad med många möjligheter. Jag 
tycker om kylan. Den är bra och karaktärsdanande. Det 
är fint att få se vinter – innan den försvinner från vår 
planet, skrattar han.

Eric Libbys forskning handlar om evolution av biolo-
gisk komplexitet, att förstå hur komplexa organismer 
och flercelliga organismer bildas från väldigt enkla en-
celliga organismer. Vi kan naturligtvis inte studera detta 
i naturen eftersom det hände för ungefär fem hundra 
miljoner år sedan och under en väldigt lång tidsperiod. 

Eric Libby
Familj: sambo, barn och hund.
Om Umeå: annorlunda på ett bra sätt 
Drömmer om: en egen trädgård.
Hobbys: laga mat, fotboll, judo, dykning och vandring.
Oanad talang: hejare på att göra självmål.
På nattygsbordet: har inget bord ännu – behöver åka  

          på Ikea.
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”Att förstå livets komplexitet är en helt annan femma och 
att prata om avgränsningar av vad en organism är blir 
allt svårare ju djupare man dyker ner i ämnet. Men var-
för skulle naturen agera på ett sätt som vi förstår?”

Eric Libby trivs 
på IceLab, här i 
samtal med en 
kollega. 

snöflingor. Dessa snöflingor evolverar en högre celldöds-
takt. Snöflingan splittras då till enskilda celler igen som 
snabbt reproducerar sig vidare.

– Jag tar del av den här typen av experimentella data 
och formulerar matematiska modeller där jag försöker 
ta reda på om adaptionen och resultaten är unika för 
experimentet eller om kunskapen gäller generellt och 
kan skalas upp för att ge större förståelse för högre orga-
nismers utveckling. Jag försöker också göra förutsägelser 
om hur evolutionen kan gå vidare i framtiden.

ATT FÖRSTÅ UPPKOMSTEN av multicellulära or-
ganismer är inte bara ett grävande i dåtid utan också 
en upptäcktsfärd i vilka kollektiva enheter som kan 
formas från individer. Till exempel studerar Eric Libby 
mikroorganism-samhällen inom industrin, där bakterier 
används för att producera exempelvis biobränsle. I slam-
met kan flera olika arter leva sida vid sida och fortplanta 
sig som en enhet.

– Det samma gäller lavar som består av två arter – en 
alg och en svamp – som samexisterar under hela livscy-
keln. Ska man egentligen definiera en lav som en egen 
organism?

I naturen är det inte allt eller inget. Det finns ett 
spektrum, där en del arter samexisterar och där faktiskt 
de flesta arter befinner sig någonstans mitt emellan en 
encellig och flercellig existens.

– Slemsvampen är ett intressant exempel. Den är 

encellig så länge det finns mat i närheten såsom när den 
växer på renlort. När näringen börjar ta slut aggregerar 
slemsvampen till en flercellig krabat som reser sig ovan 
renlorten, fäster till en insekt och transporterar sig med 
hjälp av insekten till annan födoplats. Här skingrar sig 
cellerna och slemsvampen blir encellig igen. Det är 
fascinerande!

MEN DET ÄR inte heller så att komplext liv enbart hör 
ihop med flercellighet. Även encelliga bakterier kan vara 
komplexa, till exempel genom att skifta egenskaper eller 
ändra form beroende på miljö. 

– Jag har reflekterat mycket över de olika slags 
extrema livsformer som vi hittar bland till synes enkla 
mikroskopiska organismer. De lever och frodas i tuffa 
ogästvänliga livsmiljöer där det kan vara kallt, mörkt, 
syrefattigt och svavelrikt. Miljöerna liknar dem vi 
förmodar fanns på jorden under tidigare utvecklings-
skeden. Jag tror att den typen av studier kan bidra till 
förståelse om hur liv uppstod här och på andra ställen i 
universum.
Vad har du lärt dig så här långt?

– Jag har lärt mig att det är mycket enkelt att evolvera 
fram flercelliga organismer. Att förstå livets komplexitet 
är en helt annan femma och att prata om avgränsningar 
av vad en organism är blir allt svårare ju djupare man 
dyker ner i ämnet. Men varför skulle naturen agera på 
ett sätt som vi förstår?
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Forskning om fysikhumor är viktig eftersom ju mer vi forskare åskådliggör 
detta fenomen, desto bättre kan fysikläraren nyttja skämt som ett verktyg i 
sin undervisning, säger fysiker och civilingenjör Maria Berge, som forskar på 
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå 
universitet.

Fysikhumor ger gemenskapskänsla

Maria Berge disputerade 
på Chalmers och kom 
som postdoktor till Umeå 
universitet 2012. 
FOTO: INGRID SÖDERBERGH

DET BÖRJADE med att Maria Berge gjorde 
en lärandestudie på Chalmers över hur 
teknisk fysik-studenter interagerar med 
varandra när de löser fysikuppgifter i grupp. 
Hon märkte att skämt utgjorde en viktig del i 
kommunikationen.

– Det fanns en alldeles särskild ”nördig” 
jargong. Jag kan ge några exempel. Stu-
denterna skämtade om att det var lätt, när 
det i själva verket var svårt. De drog gärna 
variabler till det extrema så som att något 
rör sig med ljusets hastighet. Man bröt mot 
de klassiska fysikreglerna som innebär att 
man alltid skalar av ett fysikproblem till det 
väsentliga. Problemet om ”En oxe som drar 
en låda …” blev till ”En kossa som galop-
perar med lådan…”. Vilket djur som drar är 
ju irrelevant för själva problemlösningen, 
förklarar Maria Berge.

Med hjälp av de videoinspelningar som 
hon redan gjort på Chalmers kunde Maria 
Berge ta sin idé vidare och göra ytterligare 
en studie på dessa data med fokus på stu-
denternas skämt.

Hennes resultat visade att i stort sett alla 
skämt som studenterna uttryckte var knutna 
till fysik. Det handlade inte om så kallade 
canned jokes – utan situerad humor, som är 
rolig i den specifika stunden och i sitt sam-
manhang.

– Det här är komplex forskning. Skämt är 
en spännande del av interaktionen mellan 
fysiker, tycker Maria Berge. 

– I och med att skämten kräver en viss 
baskunskap i fysik för att vara roliga ger 
humorn en känsla av gemenskap. Den 
fysikkultur och normer som råder betonas 
mycket i de här skämten. De är vi som fattar 
och de andra som inte förstår.

EN ANNAN STUDIE som Maria Berge gjort 
tillsammans med Anders Johansson, Upp-
sala universitet, har i stället fokus på skämt i 
fysikföreläsningar. Här har de två forskarna 
använt sig av etnografiska observationer 
gjorda av Anders Johansson och videodata 
från inspelade föreläsningar på Yale i USA. 
Ett exempel på hur lärarna kan skämta är 

att personifiera fysiken och plötsligt kalla en 
molekyl för Joe.

Resultaten från denna studie visar att 
fysikhumor inte har geografiska gränser. 
Att svaret på den yttersta frågan om livet, 
universum och allting är 42, är roligt i flera 
fysiksammanhang i västvärlden.

– Vi får också en förståelse för hur det är 
att lära sig fysik genom att titta på skäm-
ten och vi får ledtrådar till hur miljön i 
fysikklassrummet är. Vi fann nästan ingen 
sexistisk humor, rasistisk humor eller att 
lärarna skämtade på någon specifik students 
bekostnad.
Finns det inga nackdelar med allt skäm-
tande?

– Jo, vi såg också hur fysiker stereotypise-
ras och att skämten förstärker nörden som 
figur.

Maria Berge samlar, lite nördigt, på 
fysikskämt. När helst hon träffar fysiker, ber 
hon dem mejla sina bästa skämt.  Hon vill 
också veta när de fick höra skämtet och i 
vilket sammanhang. En favorit hon fick av 
en fysiklärare var denna: ”Om man springer 
vinkelrätt in i en vägg är man normal då?”

– När jag visar skämten för icke-fysiker får 
jag ofta höra att de är tråkiga.

INGRID SÖDERBERGH
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777
NYBÖRJARE Totalt registrerades 
777 nybörjarstudenter på fakultetens 
utbildningsprogram under 2017. Det är 
en minskning med 63 personer jämfört 
med året innan, vilket beror på minskat 
antal platser på flera högskole- och 
högskoleingenjörsprogram.  
Söktrycket till fakultetens utbildningar 
har dock ökat kraftigt senaste åren, 
från cirka 800 vid millenieskiftet till 
cirka 1 200 förstahandssökande i dag.

Utbildningar i allt från 
biologi till IT
VI ERBJUDER 22 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 cirka 3 300 helårsstuderande, 
240 forskarstuderande och en stark forskning. Elva 
institutioner samlar fakultetens forskning och utbildning 
inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, 
teknik, lärarutbildning, design och arkitektur.

Umeå universitet är ett av Sveriges större universitet 
med cirka 31 000 studenter. På campus finns 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, 
prioritering och en internationell miljö. Inom teknik och 
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Högskoleingenjörsprogram (3 år) 
Byggteknik
Elektronik och datorteknik
Elkraftteknik - nätbaserat 
Energiteknik
Maskinteknik

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

Civilingenjörsprogram (5 år)
Bioteknik
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/utbildning

naturvetenskap finns framgångsrik forskning om bland 
annat klimatförändringars effekt på ekosystemen, pro-
teiners dynamik, Östersjöns havsmiljö, flexibla IT-system 
och resistenta bakterier. 

Fakultetens utbildningar kännetecknas av närhet till 
forskning, god pedagogik och en avspänd stämning. 
Förutom ett tekniskt-naturvetenskapligt basår erbjuds 
22 nybörjarprogram för blivande ingenjörer, industri-
designers, arkitekter, naturvetare och farmaceuter. Alla 
treåriga kandidatprogram kan byggas på med en tvåårig 
masterexamen. Flera av fakultetens utbildningar har fått 
högsta betyg i Universitetskanslersämbetets kvalitets-
granskningar.

VID UMEÄLVEN LIGGER Designhögskolan och Arki-
tekthögskolan på universitetets konstnärliga campus. 
Designutbildningen rankas som bäst i Europa och 
västvärlden, vilket bevisas av att studenterna år efter år 
kammar hem priser i internationella designtävlingar. 
Arkitektutbildningen vilar på konstnärlig grund, men 

har också en internationell prägel och inriktning mot 
hållbart byggande. 

Tolv olika ingenjörsprogram erbjuds vid fakulteten. 
Ingenjörsutbildningarna är inriktade på bland annat 
byggteknik, bioteknik, energiteknik, teknisk fysik, data-
vetenskap och interaktionsdesign.

FAKULTETEN HAR MÅNGÅRIG erfarenhet av att ge 
utbildning på andra orter och nätbaserad utbildning. 
Både receptarieprogrammet, apotekarprogrammet och 
högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik är nätba-
serade. 

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.

ANNA-LENA LINDSKOG
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Har myror öron?

SVAR: Myror har inte öron, det vill 
säga att de har inget organ som kan 
uppfatta ljud. Det beror troligen på 
att det inte finns några behov hos 
myror att uppfatta ljud. I likhet med 
andra insekter har myror däremot en 
fantastisk förmåga att känna lukt och 
smak, både med antennerna och med 
känselkroppar på benen. Det är också 
huvudsakligen med dofter som myror 
”pratar” med varandra. De utsöndrar 
speciella dofter, till exempel för att 
berätta var det finns mat. Även om myror inte har öron så finns det andra 
insekter som har det. Insekter som producerar ljud, till exempel gräshop-
por och vårtbitare, har öron som sitter på frambenen. I en del fall har 
insekter förmåga att höra ljud fast de inte själva kan producera ljud. En 
del nattfjärilar kan på så vis hära om det finns fladdermöss i närheten. 
Fladdermöss äter nattfjärilar och sänder ut ljud när de jagar. Nattfjärilar 
som hör dessa ljud slutar omedelbart att flyga och trillar till marken.

Källa: Frågvis, Den levande frågelådan, Stockholms universitet 
Foto: Scott Bauer

Känslan av  
att ro i land

FREDAG DEN 13 disputerade jag, vilket nu 
i efterhand känns som ett väldigt passande 
datum med tanke på min resa under dokto-
randtiden. Min forskarutbildning har varit 
väldigt omtumlande, då jag hållit på med ett 
högriskprojekt utan något att falla tillbaka på, 
men det var även det som var lockande då 

jag bestämde mig för att söka tjänsten. Känslan av att ha rott 
i land ett projekt, som vid en tidpunkt under doktorandtiden 
var nära att gå under, och att få bidra till kunskapsnivån i 
forskningsfältet med mitt egna lilla bidrag, är otroligt till-
fredsställande. 

PROJEKTET OCH AVHANDLINGEN handlar om att 
förenkla mätning av damm i luften, särskilt på personer i 
arbetslivet, med hjälp av en passiv partikelprovtagare. Då 
detta aldrig gjorts med den här provtagaren kunde det gå 
hur som helst, det var en ny miljö med en ny provtagare och 
beräkningsmodellen behövde anpassas för att fungera, därav 
att det var ett högriskprojekt med alla möjliga utfall.

MED ALLA UTMANINGAR man väljer att ta sig an finns 
det många med- och motgångar. Dessa fem år har gett mig 
upplevelser och erfarenheter som jag aldrig skulle ha kunnat 
få på ett annat sätt och de har format mig till den person jag 
är i dag, beredd att anta nya utmaningar. Som doktorand har 
jag samlat på mig flera verktyg till min unika verktygslåda 
och vässat min problemlösningsförmåga, tagit beslut utefter 
informationen som finns, släppt trådar, jagat trådar, och helt 
enkelt vågat satsa utan att kolla över axeln hela tiden. Jag har 
fått testa på saker och misslyckats gång på gång, för att någon 
gång ibland även lyckas.  

FÖR MIG ÄR det väldigt skönt att få avsluta kapitlet som dok-
torand och lämna universitetsvärlden bakom mig, i alla fall 
för ett tag. Jag är väldigt taggad på att ge mig ut i industrin 
med de erfarenheter jag fått under min tid som doktorand. 
Det känns både läskigt och kul att börja en ny resa. Det är ett 
stort steg för mig att börja en tjänst i industrin då jag alltid 

trott att jag vill fortsätta forska, 
men jag ser verkligen fram 
emot kommande utmaningar 
och att få testa på något jag ald-
rig gjort tidigare. Det finns nog 
ingen känsla som är så härlig 
som drivet av att komma in på 
okänd mark och ge järnet.

 
MARIAM SHIRDEL 

CIVILINGENJÖR I TEKNISK FYSIK

PÅ SISTA RADEN ...
FRÅGELÅDAN

TEKNAT BY BARD


