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Uppsala teknolog- och naturvetarkår är stu-

dentkåren för dig som studerar teknik eller 

naturvetenskap vid  Uppsala  universitet. Att vi är 

din student kår innebär att vi varje dag  arbetar 

för att göra din utbildning bättre. Detta gör vi 

 genom att lyfta våra med lemmars åsikter i frågor 

rörande allt från utbildning, kopplingen till en 

framtida karriär och hur vi studenter trivs på uni-

versitetet. Kåren finns här för dig under hela din 

studietid och om du stöter på ett problem ska du 

inte tveka att höra av dig.

Utöver att gå en bra utbildning så vill UTN även 

att studie tiden ska förgyllas av minnesvärda och 

roliga händelser. Vi tror att just kombinationen 

av studie bevakning och sociala  arrangemang är 

nyckeln till ett fantastiskt studentliv. Därför anord-

nar UTN massor av spännande event såsom 

 Forsränningen, karriärmässan Utnarm, speleven-

tet Polhacks och Sveriges största rebusrally.

Om du väljer att bli medlem stödjer du kårens 

arbete vilket i förlängningen gör att du hjälper 

dig själv och dina medstudenter så att din stud-

ietid och  utbildning blir den bästa i Sverige! Att 

bli medlem är helt gratis och du blir det enkelt på 

utn.se/blimedlem.

Vill du veta mer om kåren? Gå in på www.utn.se!

Väl mött! 
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Ordförande  har ordetLedare

Anna Ivert
Ordförande

FOTO:ANISHA KHAN

OrdförandeLedare

Emma Grubbström
Chefredaktör 

Host, host, host… Ja, det kanske inte var riktigt så jag 
hade planerat att kliva in i julledigheten. I skrivande 
stund är jag för femte dagen i rad nerbäddad i 
soffan framför ytterligare ett avsnitt av min senaste 
binge-watching serie och en ihärdig rethosta. Sneglar 
upp mellan hostningarna och kollar på julgranen som 
nog är det mest juliga i min lägenhet. Ändå glad att 
jag hann skaffade den innan jag blev sjuk så att jag 
har lite julstämning hemma så här helgen innan jul. Ja, 
nog har jag väl haft roligare dagar än dessa. 

Även om jag är sjuk så har jag lite sporadiskt kollat 
av mail och slack för att inte helt tappa ordförande 
bollen. Var till och med på ett styrelsemöte över zoom 
i veckan, även om jag inte var speciellt aktiv, och 

kändes nästan lite som att kolla in i framtiden när jag 
ser Richard hålla ordförande-klubban för ett möte. 
Börjar kännas av nu att jag är halvvägs genom mitt 
andra år och börjar kanske till och med längta lite 
efter att lämna över till min efterträdare. Inte för att jag 
ledsnat men för att allt har sin tid. Även om jag fort-
farande tror att det kan vara nyttigt med lite stabilitet 
då och då och att jag kunnat bidra med det genom att 
sitta kvar så finns det också något nyttigt i att kunna 
lämna över. Att kunna ta över efter varandra och 
leda kåren framåt. Risken blir väl annars att vi fastar i 
samma gamla hjulspår. Något jag så många gånger 
anmärkt på. 

Annat man kan göra när man är sjuk är ju också att 
tänka på allt man missar för att man är sjuk. Nu i veck-
an skulle jag till exempel varit på jullunch med Teknats 
utbildningspedagogiska råd. Ett julbord jag däremot 
hann med innan jag blev sjuk var det med rektors led-
ningsråd. Ganska kul tillställning faktiskt. Hann både 
prata skvaller med Prorektor Coco Norén och forsrän-
ning med Rektor Anders Hagfeldt. Tydligen har Anders 
åkt forsränningen som student på 80-talet. 

Då byggde man flottar av lite annat än cellplats, och 
just deras flotte var byggd av ihop tejpade sopsäckar. 
Ett riktigt roligt minne verkade som, och för en sekund 
eller två blev rektorn student igen i mina ögon. 
Det är lättare sagt än gjort att inte jobba när man är 
sjuk kan jag i alla fall konstatera när jag nu skriver 
detta. Det blir väl så när man har ett så kul jobb som 
jag har. Nej, nu ska jag återgå till mina serier och mitt 
hostande. 

Hoppas ni haft en trevlig jul allihop och firat in det nya 
året samtidigt som ni samlat energi inför nästa termin. 

In this issue we will be focusing on new beginnings. 
Many of us have probably felt like we got one after 
the restrictions ended. Some of us may think of the 
new year as a new beginning. I personally think that 
humans like the thought of a new beginning because 
they want to clear out the past and only look forward 
and develop as a human. That’s probably why a lot of 
new year’s resolution is to stop with bad habits such as 
stress, nicotine or unhealthy eating. And to do this we 
need some kind of starting line, a loud bang from the 
starter pistol that tells us to go. 

New years is perfect for this. The months and days will 
start over and we feel that we can rewrite what we did 
last year. But I do think it is important to know that you 

don’t need a new year to make changes. You can start 
whenever you want. But we have a tendency to be re-
ally bad at breaking habits, so we think that the feeling 
of a blank sheet that a new year gives us will help us 
with that.  Last new year people were happy to leave 
2020 behind and enter the new year even if they 
knew that the pandemic wouldn’t magically disappear 
over midnight. I’ve been playing a strategy game 
lately based on building a civilization. Every time 
something bad happens in the game, maybe someone 
declares war against me, or I can’t get enough food 
for my citizens, I usually just start over. And that is a 
good feeling. If something goes wrong I can just start 
over again. 

Sadly, life isn’t that easy. You can’t just rage quit every 
time something goes wrong and forget it ever hap-
pened. I realized that when I just started over every 
time something went wrong in the game, I never got 
that far. So I tried to resist that instinct of quitting when 
my country got invaded and fought through it. Almost 
all my farms got pillaged and I lost half of my army, 
but that let me enter the new era in the game. I would 
never get that far if I expected everything to go per-
fect, I needed to suffer losses to continue and to learn 
from my mistakes so that I wouldn’t do them the next 
time. 

I know that the feeling of a new beginning is tempting. 
But you don’t get that far if you start over every time 
something bad happens. I do think that it sometimes 
can be good to want a new beginning, but see it as a 
new beginning of the chapter, not the beginning of the 
book.  
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Novell

OM HAVSISENS EGENSKAPER
Följande novell är baserad på den sanna historien om meteorologen och polarforskaren Finn 
Malmgren (1895-1928) som försvann år 1928 i samband med en luftskeppsexpedition till Nor-
dpolen. Hans kropp har aldrig hittats. 

Av de händelser vi minnas från år 1928 är den 
så vida omskrivna “Italia”-katastrofen onek-
ligen en av de mest tragiska. Den olyckli-
ga historien är förmodligen läsaren bekant ty 
händelseförloppet har rapporterats via radio 
och tidskrifter världen över. Likväl följer 
här en kort redogörelse. 

Den tjugofemte maj, efter flygning i hård vind 
över Nordpolen störtade luftskeppet “Italia” 
med besättning om sexton man ner på den ark-
tiska havsisen nordöst om Spetsbergen. Haver-
iets exakta orsak är ännu inte fastställd. Av 
de sexton männen förblev sex kvar i skeppet 
när hon slets itu och dessa drevo vidare med 
vinden utom synhåll. Därtill dödades skeppets 
mekaniker, Pomella, i kraschen.  

Expeditionen ledd av General Umberto Nobi-
le bestod ursprungligen av nitton man, varav 
samtliga voro italienare undantaget den tjeck-
iske professorn Běhounek samt den unge sven-
sken fil. dr Finn Malmgren, docent i meteorolo-
gi vid Uppsala universitet. 

Det står nu utom allt rimligt tvivel att 
Malmgren mist livet i ett desperat försök att 
till fots nå Svalbards fastland. Enligt utsaga 
från Malmgrens två färdkamrater underbefälha-
vare Mariano och navigationsofficer Zappi kol-
lapsade Malmgren, efter att förfrusit bägge 
fötter, och bad om att bli kvarlämnad.  

Den 12 juli, nästan fyra veckor efter Malmgrens 
frånfälle, undsattes så slutligen Zappi, Mari-
ano samt resterande överlevare av den sovjetis-
ka isbrytaren Krassin. Dock uppgår katastro-
fens dödstal till hela sjutton man, då även 
den av Roald Amundsen ledda räddningsexpedi-
tionen förolyckats. Det hela är självfallet 
en nationell sorg för Italien och därtill är 
haveriet att betrakta som ett besvärande ned-
erlag för det styrande fascist-partiets le-
dare Benito Mussolini. 

Lovorden beträffande Malmgrens forskning äro 
många, och hans gradualavhandling om havsi-
sens egenskaper lär vara den främsta i sitt 
slag. Sin forskning trogen in i döden - hans 
lysande levnadsbana har nu nått ett alltför 
tidigt slut

FRÅGETECKEN KVARSTÅR BETRÄFFANDE “ITALIA”-KATASTROFEN  

Han blundar och är på väg att sjunka ner i medvetslösh-
et. Kölden känner han inte längre. Tankarna irrar mellan 
äldre och yngre minnen. Han ser sin mor och far, sin syster. 
Stockholm, Äppelviken ovanifrån när luftskeppet passerar 
över i strålande vårsol. Han slänger ner ett brev vid sin 
mors hus. Det är inte så farligt som hon tänker sig.    

“Giovinezza, giovinezza,
Primavera di bellezza”

Italienarna spelar fascisthymnen och nationalsången på 
en grammofon när de når Nordpolen. De kastar ner ett 
träkors välsignat av påven på isen. Han själv och professor 
Běhounek firar och hurrar för Italien.

“Della vita, nell'asprezza
Il tuo canto squilla e va”     

De vänder kurs i kulingvind och skeppet jämrar sig av ans-
trängningen. Farligt mycket rimfrost börjar bildas.

Han avråder Nobile från att fortsätta i medvind mot Kana-
da. Varför avråder han? Jag borde vetat bättre.  
 
“Giovinezza, giovinezza…”

Novell

Pomella ligger död över ett isblock. Han ser förvånad ut. 
Jag borde vetat bättre.   

Han sjunker djupare och djupare ner i stillhet och svärta 
när han bakom stängda ögonlock plötsligt förnimmer en 
förändring i ljuset utanför. Det obönhörligt starka, blåvita 
ljuset som plågat honom under vandringen verkar nu falna. 
Någonting har förändrats i färgerna och dessutom uppfat-
tar han en flackande rörelse. Med en enorm ansträngning 
öppnar han ögonen igen och ser någonting omöjligt. Har 
jag dött? Han ser norrsken dansa över en djupblå natthim-
mel. Det skiftar i grönt och violett, rött och blått och tycks 
falla ner mot honom i böljande ridåer. Rörelsen är samti-
digt mjuk som en tyllgardins och häftigt våldsam som en 
eldslågas. Han har sett norrsken förut. Första gången var 
vid observatoriet i Pårtetjåkko och sedan dess så många 
gånger att det nästan upphört att förundra. Men norrsken 
här och nu, i juni månad, borde vara omöjligt. Han tittar 
upp på det mörka himlavalvet och ser inte bara norrsken 
utan också stjärnor. Har jag dött? Stjärnorna är främmande 
i konstellationer han inte känner igen. Det hela är omöjligt. 
I juni råder polardag, midnattssolens ljus över nordpolen 
oavbrutet till slutet av augusti. 

Inga som helst kunskaper i meteorologi kan förklara det 
han nu ser. Kommer mörkret inifrån mig? Solen ändrar inte 
sin bana och okända stjärnbilder kan inte uppstå ur tomma 
intet, protesterar hans förnuft. Vad är det som sprakar? Han 
tycks nu höra ett ljud från ovan. Det påminner om frasande 
sidenkjolar och statisk elektricitet. Han minns under sina 
studier i Sundsvall att det fanns de som dialektalt sade 

”låtersken” – skenet som låter. Men, invänder förnuftet 
igen, norrsken uppstår hundra mil upp i termosfären, i 
atmosfärens näst yttersta del. Inga ljudvågor kan färdas 
så långt. 
Likväl hör han det nu. Polarskenets kusliga sång. Plötsligt 
tycker han, i sin förvirring och utmattning, att han hör lju-
det röra sig nedåt, mot honom. Det störtar ner från himlen 
starkare och starkare, närmare och närmare. Om han 
inte vore så matt hade han skrikit rakt ut. Till slut verkar 
ljudet stanna upp och landa bakom honom. Han hör det 
tydligt, mycket nära, ett sprakande, frasande, krasande. 
Med ens inser han att det är fotsteg i snön han hör.

Han vill återigen skrika, ropa ut någonting men hans 
muskler är svaga och hans nyckelben värker när han 
andas in. Har Mariano och Zappi kommit tillbaka eft-
er mig? Nej, det är otänkbart. En isbjörn. Tanken slår 
honom, men han avfärdar den. Det låter som en män-
niskas steg. 

”Who’s there?” ropar han till slut med all den styrka han 
kan uppbåda. Inget svar. Stegen närmar sig fortfarande. 
”Wer ist da?” försöker han på tyska, lite tystare den här 
gången. Då stannar stegen till. Tystnaden ligger elektrisk 
mellan de två. Meteorologen tillika äventyraren liggan-
des ned i snön, skadad, svag och eländig och hans os-
ynliga besökare. ”Vad händer?” viskar han ut i luften.
”Docent Malmgren, förmodar jag?” svarar plötsligt en 
röst i mörkret bara något steg bakom honom. Den är 
varken urskiljbart feminin eller maskulin, varken ung eller 
gammal. 

Foto: Svalbard museum

Finn Malmgren                                 Foto: Kulturarvsdatabasen Alvin

Text: Klara Holmgren
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Vad händer
på Geocentrum?

Det finns en sektion som lätt hamnar lite i skymundan i 
kårsammanhang. Den är ganska liten, och brukar inte 
göra så mycket väsen av sig. 

Även bland de som har koll på vad NVG står för, verkar 
det råda ovisshet om vad vi faktiskt sysslar med, vilket jag 
tycker är synd, eftersom det är mycket spännande som 
händer på Geocentrum. Därför tyckte jag det var läge att 
reda ut vad det faktiskt är som händer bakom Geocen-
trums tegelväggar. 

“Jaha, vad kul! Men vad är det?”

Så låter det ofta när någon fått svar på frågan om vad jag 
pluggar. Geovetenskap. För de flesta ringer ingen kloc-
ka när de hör ordet, ändå är det ett ämnesområde som 
mer eller mindre genomsyrar hela samhället. De sällsynta 
jordartsmetallerna i mobilbatteriet, dricksvatten, bensinen 
i tanken, surt regn, och vulkanutbrott på Kanarieöarna. 
Allt det (och mer) har koppling till geovetenskaperna.

“Ööö…sten”, brukar jag svara. Kort och sakligt, och det 
är helt sant, men det är inte hela sanningen. 

Institutionen för geovetenskaper i Uppsala är, med sina 
egna ord, “en av Europas mest heltäckande forskning-

Exkursion på Väddö i kursen Introduktion till mineralogi och petrologi.

VAD ÄR EN STEN?
En sten är större än ett gruskorn, men mindre än ett 
block. Den består antingen av ett rent mineral, eller 
en bergart (en bergart kan bestå av flera olika min-
eral, och har bildats under särskilda förhållan-
den). 

Photo: © Waranyu / Adobe Stock

VAD ÄR GRUS?
Ett gruskorn är större än ett sandkorn, men mindre 
än en sten. Det är dessutom förkortningen för NVG:s 
sektionsförening, Geovetenskapliga Rådet för Up-
psala Studenter. Vi håller mestadels till på Geocen-
trum, där vi har vårt sektionsrum GruWan tillsammans 
med W-sektionen (vi kommer aldrig ge upp kampen 
om märkestavlorna!). 

sittningar, pubrundor och liknande. Vi känns igen på våra 
beiga/khakifärgade ovvar, och om du stöter på någon i 
en sådan har du världens chans att lära dig mycket mer 
än du ville veta om stenar!

Vad kan man jobba med efter examen?

Eftersom utbildningen är så bred, så kan geovetare hit-
tas lite var som helst där det behövs kunskap om berg-
grunden, naturresurser, vatten, klimatet och så vidare. 
Det finns geovetare som jobbar med prospektering av 
olja och mineral, som seismologer, hydrologer, pale-
ontologer, GIS-ingenjörer, astrogeologer, geofysiker, 
miljökonsulter, vulkanologer, geotekniker, geokemister, 
naturgeografer, och mycket mer. 

Vår sektionsförening GRUS har i skrivande stund (de-
cember 2021) runt 80 medlemmar, och när vi studenter 
inte är upptagna med att vara ute i fält eller sitta hemma 
och titta på Jurassic Park, brukar det anordnas 

Text: Clara Sjödin

sinstitutioner inom geovetenskaper”. Här utförs utbildning 
och forskning i bland annat geologi, geofysik, hydrolo-
gi och paleobiologi (dinosaurier!). På Geocentrum finns 
dessutom Svenska nationella seismiska nätverket, som 
samlar data om jordskalv i Sverige och andra delar av 
världen. 

Geocentrum är som bekant ett litet campus, som ligger i 
samma byggnad som Sveriges geologiska undersökning 
(SGU), i närheten av både Blåsenhus och EBC. När man 
stiger in i entrén möts man av ett stort skelett som hänger 
i taket. I de flesta korridorer finns glasmontrar fulla med 
mineral- och bergartsstuffer i alla möjliga färger och for-
mer. 

Det finns ett kandidatprogram och flera masterprogram 
i geovetenskap samt hållbar utveckling, och de två 
EU-masterprogrammen SINReM och PANGEA.  Kan-
didatprogrammet har huvudområdena geologi, natur-
geografi, hydrologi och paleobiologi.

Så, det blir mycket sten, men också en hel del annat. 

“Varför vill man läsa om stenar?”, frågar vissa.

Alla har förstås sina egna skäl till att gå utbildningen, vissa 
satsar på att bli hydrologer eller paleontologer, och mån-
ga är mest intresserade av hållbar utveckling (av vadå? 
Bra fråga). Något som personligen lockar med just geolo-
gi är att det är en aldrig sinande källa till underhållning. 
Berggrund och stenar finns överallt, och när man väl lärt 
sig lite grundläggande geologi blir jorden till ett stort pus-
sel. Varje liten berghäll, kalkstensgolv och flyttblock blir till 
något att undersöka och försöka dra slutsatser från. 

Att vara ute i fält är en väldigt viktig del av utbildningen, 
och det gör vi ganska ofta. Exkursionerna går bland an-
nat till Väddö, Hälsingland och Bornholm. Klasserna på 
programmen är små, och under exkursionerna tillbringar 
vi i princip all vaken tid tillsammans, så det är lätt att lära 
känna varandra. Man får dessutom chansen att lära kän-
na de lärare och doktorander som följer med. Dagarna i 
fält ägnas mestadels åt att springa runt med geologham-
maren i högsta hugg, för att samla stenprover och anteck-
na och rita i fältböckerna, och dagarna brukas avslutas 
med öl. 

Geocentrum Geocentrum
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Intervju

 A GROWING COMMUNITY

Foto: Michel Christen
Emma i talarstolen i bryssel

Utnarm

.

PUSSLET SOM GÖR EN ÄTSTÖRNING
Kalorirestriktion, hetsätning, överdriven träning, 
kontrollbehov - ätstörningar antar många olika 
former, men lidandet är lika stort oavsett. Det är 
stor sannolikhet att du känner någon som har 
eller har haft erfarenhet av ätstörningar, även 
att du själv upplevt ätstört beteende. Men vad är 
orsaken till detta? 
Det försöker studien EDGI ta reda på! 

EDGI, som står för The Eating Disorders Genetics Ini-
tiative, har som syfte att analysera hur gener och miljö 
påverkar risken att utveckla en ätstörning. För att ta reda 
på mer har Techna pratat med Dr Emma Forsén Mantilla, 
projektledare för studien i Sverige. 

Forsén Mantilla, som har arbetat med ätstörningar sedan 
2009, är forskare, psykolog och var även en del av pro-
cessen för EDGI från dess idéstadie som började 2019 till 
nu som svensk ledare för projektet som sker på Karolins-
ka Institutet i Stockholm. 

Det är en stor global 
studie som inkluderar 
Australien, Storbritan-
nien, Nya Zeeland, 
Danmark och USA. 
Studien är en vida-
reutveckling från två 
tidigare studier: ANGI 
(Anorexia Nervosa 
Genetics Initiative) 
och BEGIN (Binge 
Eating Genetics Initia-
tive), vars ansvariga forskare är Cynthia Bulik. De hjälpte 
till med hypoteser inför EDGI, men i denna studie vill man 
bredda fokuset från bara en ätstörning till att inkludera i 
princip alla ätstörningsvariationer.  Detta för att lära sig 
om eventuella skillnader mellan grupper men också vad 
som kan vara gemensamma nämnare i all problematik. 
Ett större fokus betyder också fler deltagare vilket är vik-
tigt för att grundligt undersöka det genetiska mönstret.

I en tidigare studie “fann man kopplingar till åtta regioner 
i genomet och man fann flera genetiska korrelationer till 
exempel anorexia nervosa och hög fysisk aktivitet samt 
metabola faktorer såsom ämnesomsättning och fettför-
bränning” säger Montilla Forsén. 

Studien analyserar både gener och miljöfaktorer hos delt-
agarna via ett salivprov och frågeformulär.  

Från salivet extraheras DNA som 
analyseras på Karolinska Institutet, 
där de tittar på cirka 650 
000 vanliga genetiska 
variationer för att ut-
forska om det är något 
i genomet som särskiljer 
sig mellan grupper. Detta 
jämförs med en kon-
trollgrupp för att finna 
genetiska markörer som 
verkar öka risken för att 
drabbas av en ätstörning. Frågefor-
mulären undersöker psykologiska 
faktorer, samsjuklighet och tidigare upplevelser som kan 
ha en påverkan för insjuknande. 

Något som skiljer oss från andra länder är att Sverige 
har väldigt många register, utöver patientens egna givna 
information, att hämta data från. Allt från multi-gener-
ation register, födelseregister till patientregister – detta 
ger en omfattande bild av de olika faktorer som kan ha 
funnits i personens historia, och som kan jämföras mellan 
ätstörningsgrupperna och kontrollgruppen.

Det viktiga är att analysera både det genetiska mön-
stret och mönstret i andra variabler, det är helheten av 
all insamlad data som är intressant. 

Insamlingen av data planeras vara klar om fyra år men 
denna studie är bara början på undersökningar inom de 
olika ätstörningarna som finns. Inom ätstörningsområdet 
är genetiska studier princip helt nytt, så EDGI och dess 
tidigare studier lägger grunden för forskningen. Det är 
viktigt för att sen kunna veta vil-
ka följdfrågor som måste ställas 
för vidare forskning. 

Både behandlings-
insatser och medicin kan 
komma att påverkas och 
förbättras, men Forsén 
Mantilla tror att göra 
någon medicinsk 
påverkan är en lång 
process. Vad man vill 
fokusera på främst är 
något som i USA kallas 
“genetic counseling”, idén om att man 
med genetisk information kan vägleda 
och behandla en patient.  

Det finns en medvetenhet om att vissa individer är genetiskt 
sårbara mot ätstörningar, men det betyder inte att man 
utvecklar en bara för det. 

Det finns mycket som man som anhörig eller vårdpersonal 
kan göra för att stoppa ett eventuellt sjukdomsförlopp. 

Vill du vad med och hjälpa till? 
Så här gör du för att delta! 

Krav: att man är 16 år eller äldre. 

• Gå in på www.edgi.se och klicka på “ANMÄL DIG HÄR!” 
• Anmäl dig sedan som Person med erfarenhet av ätstörning eller som Kontrollperson. 
• Använd BankID som samtycke för ditt deltagande och lämna kontaktuppgifter. 
• Svara på det webbaserade frågeformuläret, det tar ungefär 30-60 minuter.
• Du får hem ett provtagningskit på posten där allt du behöver göra är att spotta i ett provrör och 

sedan posta det. 

Som tack får du två biobiljetter! 

Om du eller någon du känner lider av en ätstörning kan 
du söka stöd och hjälp här: 

• www.1177.se och www.atstorning.se  
här finner du information om olika typer av ätstörningar och var man kan 
söka vård.  

• www.friskfri.se är en patientorganisation där du kan chatta eller prata i 
telefon med någon som har haft erfarenhet av en ätstörning.  

• www.tjejzonen.se , www.umo.se och www.uppsalattj.se kan du 
som är 10-25 år höra av dig till om du behöver stöd eller har frågor. 

Text: Emma Bäck

EDGI EDGI

Om du läser Techna på dator eller mobil kan du klicka direkt på länkarna!

aktivitet samt metabola faktorer 
såsom ämnesomsättning och 

fettförbränning” säger Montilla 
Forsén. 

anorexia nervosa och hög fysisk 

I en tidigare studie “fann man kopplingar 
till åtta regioner i genomet och man fann 
flera genetiska korrelationer till exempel 

“På sikt vill man ju först och främst 
fördjupa kunskap så vi vet vilka 

följdfrågor vi behöver ställa för att ännu 
bättre kunna 
förebygga, 

behandla - det är ju de frågorna vi 
vill mot” menar Montilla Forsén. 

upptäcka tidigt och 

 “Första steget är ju att fördjupa 
kunskapen, att försöka förstå mer om 

varför vissa 
drabbas och 
andra inte 
- det är  lite 

knäckfrågan här”.
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MARIA GUNTHER

Artikelserie – Anmärkningsvärda alumner

– Att våga välja fel och att gå från kvarkar till kommunikation
Text & Bild: Alice Lissmatz

Året är 2018 och den amerikanske datavetaren och matematikern Donald Knuth – pappa 
till TeX – har en plan. Han ska fira sin 80-årsdag i Piteå, den norrländska musikhögskolan 
där en av världens bästa orglar råkar finnas. För det är också premiär – urpremiär – för 

hans senaste verk: han har tonsatt en del i Uppenbarelseboken, komponerad för orgel. Som 
man gör. Familj, vänner och några av världens främsta matematiker är inbjudna till festen, 

... och en Teknisk fysik-alumn från Uppsala Universitet. 

När jag frågar Maria Gunther om de mest minnesvärda 
intervjuer hon har gjort hamnar Donald Knuths 80-årsfest 
högt på listan. Den, och intervjun hon gjorde med John 
Goodenough, bara ett par år innan han mottog Nobel-
priset för sin forskning på litiumjonbatterier.
–Två gamla – jättegamla – farbröder som jag intervjuat, 
men det var roliga grejer! skrattar Gunther, som idag är 
vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter.

Men vägen hit har varken varit enkel eller rak. Efter gym-
nasieexamen i Örebro och ett år i Schweiz med språk-
studier visste hon inte vad hon ville göra. Hon sökte till 
civilingenjör i Teknisk fysik, eftersom det var det svåraste 
man kunde göra.
–Min pappa var apotekare, och kemist från början, och 
jag har fått reda på nu att han blev lite ledsen över att jag 
valde fysik istället för kemi, berättar Gunther. Men det var 
ju just för att det är svårt och jag är en sån som tycker om 
att testa saker som är svårt.

Hon sökte till Chalmers som sin storebror, men med Up-
psala i andra hand, eftersom Uppsala är som Paris fast 
med högre densitet, som den gamla UU-teknologtidnin-
gen Uppteckaren hade skrivit. Men hon har inte ångrat att 
det till sist blev Uppsala.
–Jag kan tycka när jag ser tillbaka att det är väldigt roligt 
att läsa naturvetenskap i en stad som är dominerad av hu-
manister. Hade jag gått på Chalmers hade det bara varit 
teknologer. 

Gunther menar att det finns ett värde i att träffa andra typ-
er av studenter, och umgås med olika människor. Än idag 
– undantaget pandemin – umgås hon med väldigt många 
olika sorters människor, med olika bakgrunder, något som 
hon också tror är nyckeln till att hitta rätt nivå på hennes 
populärvetenskapliga artiklar.

Efter civilingenjörsexamen 1993 bestämde Gunther sig för 
att stanna kvar i akademin.     

Vem är Maria Gunther?
Född:
1968
Var:
Enköping, men uppväxt i Örebro
Bor:
i Uppsala
Familj:
Gift med Anders, tre barn
Gör:
Vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter
Alumn från:
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik
Examensår:
1993, doktorerade i partikelfysik 1998

Nyfiken på mer? Techna har även tidigare 
skrivit om Maria, läs Elizaveta Yakovlevas in-
tervju i Techna 2018:2 i UTN:s arkiv!

“ “

Jag har byggt min karriär 
på att välja fel

Hon delade tiden mellan Uppsala och CERN och 1998 
doktorerade hon i partikelfysik, med en avhandling om 
Strange-kvarkar. Men hon skulle inte bli kvar i akademin 
så länge till, men spåren finns kvar: den stora spegel-kon-
struktionen som står utanför Siegbahnsalen på Ångström 
var en avgörande del av hennes forskning vid CERN.

–Jag har ju liksom byggt min karriär på att välja fel. Med-
an jag var doktorand så höll USA på att bygga världens 
största partikelaccelerator i Texas – det hette SSC – men 
det projektet lade de ner. De hade ju grävt en del av tun-
neln och det var väl tusentals partikelfysiker anställda. 

Plötsligt fanns det dubbelt så många partikelfysiker i 
världen som det fanns jobb, så Gunther bytte kurs. Hon 
kastade sig in i -98 års hetaste bransch: IT-branschen. Un-
der 3 år arbetade hon som programmerare för ett före-
tag som arbetade med säkra IT-lösningar åt bland annat 
banker, sedan kraschade även den branschen. När hon 
gick på föräldraledighet 2001 kände hon på sig att hon 
inte skulle ha något jobb att komma tillbaka till.

–Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra, men då 
var det min man som föreslog att “du tycker ju så mycket 
om att lyssna på Vetenskapsradion, du kanske skulle testa 
att bli vetenskapsjournalist?”

Gunther sökte på vinst och förlust till en ettårig journalis-
tutbildning i Uppsala, kom in som reserv, och blev student 
igen.

 –Jag upptäckte att det var jättekul att skriva, och att jag 
var ganska bra på det också. 
 
Under vårterminen gjorde hon sex veckors praktik på DN, 
under ledning av dåvarande vetenskapsredaktören Karin 
Bojs, som hon kom väl överens med.

–Hon lärde mig väldigt mycket mer om vetenskapsjour-
nalistik än jag egentligen lärde mig på utbildningen. Jag 
kunde komma tillbaka sen och vara vikarie och frilansa. 
Så blev jag journalist.

Hon frilansade, och flyttade med familjen till Wien i några 
år. När de kom tillbaka till Sverige 2011 försökte hon 
fortsätta försörja sig på frilansjournalistik, men det gick 
dåligt. Tidningskrisen rasade som värst och mediebola-
gens budgetar och redaktioner hade krympt.

Artikelserie – Anmärkningsvärda alumner

–Så först havererade partikelfysiken, sen havererade 
IT-branschen och sen havererade media. Jag har liksom 
valt fel bransch hela tiden.

Nyåret 2012/2013 hade hon gett upp på journalistiken, 
och ringde runt efter ingenjörsjobb, när hon plötsligt fick 
sina två drömjobb i knäet. En praktikplats hade öppnats 
upp på Vetenskapsradion, och samtidigt hade  Karin Bojs 
bestämt sig för att lämna DN, och föreslagit Gunther som 
sin efterträdare. 

 Jag vill slå ett slag för 
att inte ha mål

“ “

Hon tog DN:s erbjudande, med motiveringen att erbjudan-
det på Vetenskapsradion kan hon få igen. Hon har inga 
planer på att stänga några dörrar.

Så jag måste fråga:

Vad ville du bli när du var liten? 

–Det enda som jag kan komma ihåg att jag ville bli när jag 
var liten, det är konstnär. Jag vet inte riktigt, det har jag inga 
talanger för att bli… Maria skakar på huvudet åt sig själv 
som sjuåring och fortsätter:

–Man hör massa historier om folk som har haft tydliga mål 
och sen når de dit de vill. Man hör inte historierna om de 
som haft tydliga mål och misslyckas. [...] För mig var det 
väldigt bra att inte ha ett mål. Jag har gjort en massa olika 
saker och just för att jag har gjort en massa olika saker så 
har jag kunnat få det jobbet som jag har nu. Annars hade 
jag aldrig kunnat få det. Så jag vill slå ett slag för att inte 
ha mål.

Men nu är hon här: vetenskapsredaktör på DN sedan 
2013. Och vad gör en sådan? När jag frågar hur en vanlig 
onsdag ser ut så skrattar hon bara.

–Det finns inga vanliga onsdagar.

Jag envisas, och får reda på att utöver morgonmöten så 
startar hon arbetsdagen med att läsa pressmeddelanden, 
förhandsutskick av Nature och Science, vetenskapsrap-
porteringen i internationella medier som The Guardian och 
BBC. Och Twitter, förstås. En stor del av Maria Gunthers 
arbetsdag går också åt till att säga nej till dålig forskning.
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–Som sagt, jag får väldigt mycket pressmeddelanden, det 
kommer jättemycket studier hela tiden. Alltså typ 99% av 
alla tips tackar jag nej till. Normala nyhetsjournalister kan 
ju gå igång på “Oj här, choklad gör dig tio år yngre”, 
eller den typen av forskning…

Så den typen av rubriker kommer inte från vetenskapsre-
daktionen?

–De kommer inte från vetenskapsredaktionen. Och de 
försöker jag stoppa, om de frågar mig. Det finns folk som 
kallar oss för glädjedödare, för att när de kommer med en 
jättebra idé – tio koppar kaffe minskar risken för cancer – 
nja fast… Alla de här riktigt roliga nyheterna som kommer 
säger vi nej till. Vi står och faller med vår trovärdighet, 

Vi står och faller med vår 
trovärdighet, och börjar vi 
skriva om dålig vetenskap 
då är vi slut som artister

“ “
och börjar vi skriva om dålig vetenskap då är vi slut som 
artister.

Hur känns det att ha den typen av makt om vad som 
kommer ut? Reflekterar du över det?

– Ja, det reflekterar jag över, det är lite jobbigt att tänka 
på. [...] Det kan ju vara väldigt viktigt för forskare att synas i 
DN, till exempel. Det kan ju bli lättare för dem att få anslag 
för sin forskning och sådär. Och jag måste vara medveten 
om det men jag kan ju liksom inte ta dem i hänsyn – jag 
måste skriva för läsarnas skull. Det är ju läsarna som är min 
uppdragsgivare. 

Finns det någonting du tycker att det rapporteras om 
för lite? 

–Klimatförändringarna är väldigt svåra att skriva om, för 
de passar inte in i själva nyhetslogiken. En nyhet är ju 
något som är oväntat, eller något som sker plötsligt. Och 
klimatförändringarna, alla känner till dem, alla vet hur vi 
ska göra…

Informationen finns där.

–Informationen finns där, det pågår hela tiden, det sker 
väldigt långsamt… Det är svårt att förnya sig. Man kan 

kalla det underrapporterat, för det har länge varit väldigt 
underrapporterat. 

Helst skulle Gunther dock skriva om matematik, men det 
är svårt.

–Alltså det mesta som sker på matematikens forsknings-
front det är så obegripligt, och jag måste ju iallafall förstå 
det lite grann själv för att kunna förklara. Så när det kom-
mer en nyhet om matematik som jag kan skriva om, det 
tycker jag är väldigt roligt.

Så hamnar vi där alla samtal nuförtiden måste ham-
na: pandemin. Nya rön om virusmutationer och smit-
torisker, hårt kritiska artiklar mot vården och den dagliga 
rapporteringen om dödstal och antal insjuknade har varit 
material nog att ensamt fylla upp dagstidningarna i snart 
två år. Dagens Nyheter är inte de enda som har kunnat 
försörja sig på pandemirapportering, och Maria Gunther 
säger också att hela redaktionen är väldigt trött på att skri-
va om det.

Hur tror du att ni har påverkat hur svenskarna har 
agerat i pandemin? Är det också något man helst 
inte vill tänka på?

–Det vill man definitivt inte tänka på, suckar Gunther. Hon 
berättar att hon själv skrev ett par artiklar som hon nu kan 
ångra, efter att de misstolkats av andra. Hon minns också 
en nyhetsartikel om hur äldre covid-patienter inte fick IVA-
vård, som hon menar att förmedlade en felaktig bild av 
hur vården fungerar.

–Då inser man inte att det är fruktansvärt jobbigt för krop-
pen att få intensivvård. Och att det kanske bara skulle ha 
varit fruktansvärt hemskt för en gammal dement patient att 
få intensivvård. Att man gör såna avvägningar i vården 
hela tiden och att de kan vara rimliga att göra. Några 
såna artiklar har vi gjort där folk har trott att hade de bara 
tjatat lite mer så hade deras anhöriga fått intensivvård och 
överlevt. Men det är inte så konstigt att vi hade det för det 
var en helt ny situation och ett stressat läge.

Men Gunther säger också att Covid-19-pandemin har fått 
media att förstå vikten av specialreportrar: att vi behöver 
reportrar som skriver om vetenskap, och som gör det bra. 
Sedan i höstas har hon en egen vetenskapsredaktion, 
separat från nyhetsredaktionen på DN, med åtta repor-
trar som endast skriver om klimat, medicin och vetenskap. 
Samma sak kan också ses hos andra dagstidningar, som 
Svenska Dagbladet, men även i TV och radio – plötsligt 
satsar man på vetenskapsjournalistik.
 –Och det är ju kul, det är ju en bra grej med pandemin. Så 
någonting kan ju vara bra med pandemin!

Artikelserie – Anmärkningsvärda alumner

Hur viktigt är det egentligen att allmänheten förstår 
vetenskap?

–Det är ju jätteviktigt att kunna skilja på åtminstone satir 
och vetenskap och pseudovetenskap. [...] Att folk förstår 
att forskning inte är att sitta och googla. Det är jättemånga 
till exempel klimatförnekare och vaccinmotståndare som 
säger att “jag har gjort efterforskningar, jag vet att det 
är såhär”. Och det är viktigt att kunna veta vad det är för 
skillnad på bra och dålig vetenskap – allt som kallar sig 
vetenskap. Sen är det ju väldigt roligt dessutom.

Populärvetenskap utger sig i någon mån för att tala 
sanning. Är det någonting du måste förhålla dig till?

–Problemet när man skriver populärvetenskap är att 
förmedla att jag inte presenterar hela bilden. Jag presen-
terar ju en väldigt förenklad bild av hur det är. Folk måste 
komma ihåg att saker är väldigt mycket svårare. Du kan 
liksom inte läsa min artikel och sen dra massa egna slut-
satser om Big Bang. Det händer ju ganska ofta att glada 
amatörforskare kontaktar mig och säger att “jag har hittat 
ett fel i big bang-teorin” – och så ska jag förklara att jag 
har beskrivit Big Bang-teorin på ett sätt för att du ska ha ett 
hum om vad det handlar om.

Utifrån din gestaltning? 

–Ja, eller utifrån nåt de har läst i en populärvetenskaplig 
bok. Man måste förstå att det är väldigt mycket matematik 
i botten. Det är ju inte enkelt att sätta ihop en fysikteori. Det 
är ju lite det, jag utger ju mig också för att säga sanningen 
när jag egentligen bara presenterar en ganska förenklad 
bild av sanningen. Absolut.

Vi har pratat lite om journalisternas ansvar i det här, 
men vad tycker du att är forskarnas? Vad är deras 
ansvar i att se till att allmänheten får veta vad de 
behöver?

–Ja, jag kan säga att är de anställda vid universitetet så 
ingår det i deras jobb, det är den tredje uppgiften.

Hur bra tycker du att de är på det?

–Det är väldigt olika. Vissa är ju väldigt bra på det – men 
man har ju olika fallenhet för det också. Ibland kan jag 
tycka att om alla forskare var jättebra på det, då skulle ju 
inte jag ha något jobb. 

Gunther menar också att hon har sett en väldigt stor ut-
veckling sedan hon började jobba som vetenskapsjour-

nalist 2003.

–På den tiden var det jättesvårt att få forskare att uttrycka 
sig begripligt. Det skulle vara korrekta ordval, och vi skulle 
inte ha några förenklingar utan vi ska ha vetenskapliga 
namn för saker och så. 

Och fem bilagor...? 

– Ja men precis, och du kan inte förenkla på det där 
viset och så. Då sågs populärvetenskap som ganska fult 
i forskarvärlden, och de som höll på med det såg man 
ganska snett på. Men det har ändrats enormt, forskare har 
blivit mycket bättre på att förstå hur [viktigt det är].

Varför tror du att det har förändrats?

–Jag tror att det har blivit viktigare för dem, att det är löns-
amt också för forskarna. Att det är lättare för dem att få an-
slag och sådär. Och det har blivit tydligare att det ingår i 
deras tjänster. Det kan ju också vara ett generationsskifte.

Finns det en risk att de vetenskaper som kanske är lite 
mindre “intressanta” blir underfinansierade?

–Ja, det kan de nog bli. Min handledare när jag var dokto-
rand i partikelfysik, hon sa att “det finns jättemånga [barn] 
som blir intresserade av partikelfysik och astronomi, det finns 
inte jättemånga barn som blir intresserade av ytfysik.” 

Gunther menar att om man är verksam i ett av de mer “heta” 
forskningsfälten har man ett ansvar att fånga in folk, som 
därigenom kan få ett intresse för vetenskap i allmänhet.

–Skriver vi bättre om klimatförändringar så kanske folk 
också blir limnologer till slut.

Finns det något du som avslutning vill hälsa till läsar-
na?

–Jag brukar träffa Nobelpristagarna varje år och jag bru-
kar alltid fråga vad de har för råd till unga forskare, och de 
alla säger: “Försök inte få Nobelpriset, utan forska på något 
du är intresserad av, som du tycker är intressant eller roligt. 
Då har man möjlighet att lyckas.” Och så får man roligare 
liv också. Och var inte rädd för att misslyckas. För man kom-
mer misslyckas, men då får man börja om igen. Det är att 
man orkar fortsätta efteråt som är det viktiga.
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Foto: Lysekilsprojektet

 Life as an international student during a pandemic

In 2020, the scenarios of every other dystopian 
blockbuster became the reality when the Covid-19 
pandemic hit. All over the world countries went 
into lockdown, closed their borders, and applied 
strict restrictions. Words like quarantine, travel 
ban, or toilet paper shortage made it to the world-
wide news every day. However, this dystopia did 
not last 3 hours like in the cinema but has been 
around for almost two years.  Despite the pandem-
ic, students from around the world still chose to 
travel to Sweden and study at Uppsala University. 
What was it like starting a new life in a country 
amidst the pandemic? And what has changed for 
them after most restrictions in Sweden were lifted? 
Techna interviewed three international students to 
get the answers. Having different backgrounds, 
outlooks and motivations, Joanna (masters in 
Analytical Chemistry, Poland), Rasmus (masters 
in Physical Geography, Denmark) and Markéta 
(masters in Applied Biotechnology, Czechia) share 
their thoughts.

J: “I felt I needed to change something in my life and 
found out there were 2-year master programs fully in 
English in Uppsala, so I decided to give it a go. After 
the pandemic started, I wasn’t planning to change my 
decision. The only thing I feared was that the university 
would not let international students come.”
R: “I had been here on exchange before and liked the 
city and student life. Back then, it felt like something 
was happening all the time. Since I’ve already gotten 
a sneak peak of what it is like to study here, I was not 
scared to come again.” 
M: “For me, coming here was a bit of an accident, ac-
tually. I was thinking about going for Erasmus exchange 
and was recommended Uppsala by a girl who was 
here before. The restrictions were actually much milder 
in Sweden than at home, so I wasn’t in doubt before 
coming.”

Indeed, Sweden felt almost like an oasis during the 
pandemic (just maybe with less sun). While other coun-
tries enforced strict closures and practically disabled 
everything that could even remotely resemble social 
life, Sweden’s approach, based on recommendations 
and advice, still preserved the possibility to go to a pub, 
café, or to attend a smaller event. Therefore, student 
nations in Uppsala were able to prepare a welcome 
week, which allowed internationals to get to know some 
people and settle well in the new environment.

J: “When you came here, you were bombarded with 
activities.”

However, as all the events organized in the beginning of 
the school year had to be somewhat humble with respect 
to the Folkhälsomyndigheten’s guidance, Uppsala may 
have lost a bit of its charm for international students com-
pared to the previous years. Although not obvious to the 
freshly arriving students, this became more than apparent 
for the returning internationals. 

R: “The beginning was quite hard, especially because I 
knew what I was missing out on. Since I tried it all before 
when I was here on exchange, it was very clear that this 
was different. I knew what it would have been like if it 
wasn’t for the pandemic.” 

While in the beginning of the academic year, on-cam-
pus classes were allowed now and then, later on, as the 
pandemic was escalating, the university had to switch to 
online teaching almost entirely. The opinions on online 
classes differ, while some students prefer to listen to 
lectures in the comfort of their own room and pyjamas, 
for others the hours and hours spent on Zoom without 
any social interaction made even the short winter days 
long and boring. Not only was the daily routine changed 
dramatically, but also making friends over Zoom does 
not feel as organic as in the classroom.

J: “I liked the online lectures, but I wish we had more 
labs, since some of them were cancelled during corona, 
but I’m happy we still got to do at least some of them.”

R: “Some teachers did very well and were interactive 
during the lectures, trying to embrace the whole situation, 
but some teachers did not. It was clear they would do 
much better in person. Also, in a way, because when you 
go to school, it gets clearer what you are supposed to do 
during the day, when you go there, have a lecture and 
when you go home and make an assignment. But when 
you just stay at home for an online lecture, then it gets dif-
ficult to distinguish what is school and what is home, what 
is weekday and what is weekend, it’s just a big blurr.”
M: “It is good sometimes that one can sleep a bit more, 
but after a while one just can’t keep attention anymore. It 
was quite depressive, sitting the whole day at a computer 
screen and not being able to see a living soul the entire 
day.”

.

Fast-forward to September 2021, life in Sweden came 
back to normal as the days of the pandemic were 
thought to be over (let’s not talk about letters of the Greek 
alphabet here). Restrictions were lifted, on-campus 
teaching resumed, and students can now freely explore 
all aspects of student life. 

J: “It allowed me to be more engaged in the nation life 
because I can work there and I even became a marshal, 
which allows me to go to all the gasques, balls and other 
ceremonies.”

R: “The biggest change is that I go to school now. Also, 
I joined sports events at the nations and a floorball club. 
So, I would say there is more content in my life, I am not 
just sitting at home like a rotten cucumber.”

M: “I have most classes in person this year, which en-
abled me to meet classmates and make friends. I could 
also go to a club, not that I would do it, but it’s good 
to know there’s that option. Then there are the gasques 
and pubs, where you can go now without worrying how 
many you are at a table or what time you need to leave.”

As the doors of new possibilities, experiences and adven-
tures have now opened, it can be quite overwhelming, 
having to compensate for last year’s non-existent student 
life and simultaneously attend physical school. The urge 
to compensate for all the missing activities from last year 
and trying to fit two years’ worth of experiences into 
one year may be even more attenuated in international 
master students, as this is their final year in Uppsala, and 
in many cases, the final year of studies in general. 

J: “As everything is in person, it also gets more time-con-
suming, so I’m busier with everything all of a sudden. 
Since everything is possible now, you want to do ev-
erything and you end up not having time, but I think it’s 
good, I think it changed for the better. I like being busy.”

M: “I am busier with school now, maybe some labs were 
cancelled before, so there was more time. But I was pret-
ty much just watching series in my free time back then. 
Last year, I didn’t have many friends, but a lot of free 
time. This year, I have friends, but I don’t have time.”

R: “Yeah, sometimes when I am too lazy to wake up in 
the morning, I am thinking about going back, but then I 
remember properly what last year was like and I realize: 
not really.”

InterviewInterview

Then  Vs. Now
Text: Lucie Davidová

Photo: Ruta Upie
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Att studera i 

EDINBURGH
I föregående artikel pratade Techna med några utbytesstudenter som valt att studera 
i Uppsala. Vi har också vänt på perspektivet och pratat med en student från Uppsala 
som varit utbytesstudent under höstterminen 2021. Ett vanligt inslag i Techna har varit 
att intervjua studenter som åkt på olika utbyten. På grund av pandemin har dessa 
typer av artiklar varit frånvarande ett tag. Vi är därför väldigt glada att kunna dela 
en utbytesberättelse igen. I detta nummer kommer ni får läsa om Emelie som varit på 
utbyte i Skottlands huvudstad Edinburgh. 

Three Sisters of Glen Coe 

.

Berätta lite om dig själv! Hur gammal är du och vad 
pluggar du?
Jag heter Emelie och är 24 år gammal. Jag flyttade från 
södra Stockholm till Uppsala för att gå kandidatprogram-
met i biologi och molekylärbiologi 2019, och är nu inne 
på mitt tredje år som inleddes med en utbytestermin på 
University of Edinburgh. Här studerar jag tre kurser inom 
evolution, ekologi och genetik, samtidigt som jag upptäck-
er min tillfälliga hemstad.
 
Varför valde du just Edinburgh?
Jag har alltid velat åka till Skottland då jag hört så myck-
et om den vackra naturen och historian, och då var Ed-
inburgh ett enkelt val på listan över möjliga utbyten. Det 
visade sig vara precis som jag föreställde mig Edinburgh: 
en oerhört vacker huvudstad, med Edinburgh Castle 
beläget högt uppe på en slocknad vulkan i mitten, stads-
delar på UNESCO:s världsarvslista, stora grönområden 
utspridda här och var, och inte minst utbudet av saker att 
göra! Edinburgh är en riktig studentstad med tre stora uni-
versitet, där Uppsala universitet har samarbete med ett av 
Storbritanniens äldsta och största, University of Edinburgh. 
Det är ett otroligt framstående universitet, med plats 16 på 
QS World University Rankings, och har sett många kända 
alumner och nobelpristagare; det är rätt mäktigt att tän-
ka att man delar lärosäte med Charles Darwin och Peter 
Higgs. Universitetet har hundratals studentföreningar inom 
alltifrån yoga till whiskey (Water of life society passande 
nog) till bioteknik, och det anordnas sociala event på alla 
campusområden och universitetsbarer alla dagar i veck-
an. Självklart finns det också väldigt många pubar (ofta 
med liveband och lokala whiskey- och ölsorter), stand 
up-ställen, jazzklubbar, karaoke och nattklubbar, och allt 
annat man kan tänkas känna för, i Edinburgh. 

Upplevde du att det var svårt att få tillåtelse att stud-
era utomlands pga Covid-19?
Det var lite osäkert i början om det skulle bli av i och 
med att själva ansökan skickades in under maj i år, så 
det kändes inte på riktigt förrän man faktiskt stod där på 
Arlanda. Men efter att ha blivit antagen på UoE fick jag 
regelbundna mail från universitetets utbytes-team om hur 
läget var vad gällde inresa, covid-tester och karantän, så 
det var enkelt att hålla sig uppdaterad. I och med att jag 
hann få dubbelvaccination i god tid innan, och tack vare 
lättade restriktioner, slapp jag dessutom karantän i mer än 
två dagar efter att jag kommit till Skottland, så det var en 
lättnad.

Har covid påverkat din studenttid i Edinburgh?
Skottland hade redan nästan helt öppnat upp samhället 
när jag kom hit i september, med undantag för obliga-
toriskt munskydd på allmänna platser inomhus, inklusive 
campus. Det var även fortfarande ett begränsat antal som 
fick samlas i lärosalar, så alla mina kurser hölls till störs-
ta del online med undantag för laborationer och mindre 
seminarier på max 50 personer. Det funkade dock väldigt 
bra! Generellt har covid-situationen inte känts så påtaglig 
och jag känner inte att jag gått miste om något på gr-
und av det. Dock råder det lite oroligheter nu om huruvida 
restriktionerna kommer skärpas i och med den nya coro-
na-varianten, och det har satts in extra åtgärder utöver 
obligatoriskt munskydd, så som covid-pass för att komma 
in på restauranger och klubbar.

Café i Old Town med 
Museum on the Mound i 
bakgrunden

Emelie på Royal Mile

Old Man of Storr på Isle of Skye

Foto: Emelie Gidlöf
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Har du någon favoritplats i Edinburgh?
Åh, flera! Naturmässigt tycker jag om Arthur’s seat, en 
vulkanisk kulle som man hikea upp till för en utsikt ända 
bort till the Highlands, och Portobello Beach, en sand-
strand en halvtimme utanför centrum där man kan se en 
otrolig solnedgång. Annars tycker jag om att promenera 
igenom Old Town, ta en kaffe på Seven, bruncha på Hula, 
kika på second-hand på Armstrong & Son, eller ta en öl 
på Finnegans eller The Banshee Labyrinth (kolla efter bi-
ografen!!). Ett tips är att åka till Blackford Hill någon stjärn-
klar natt när det är stor chans för norrsken, vilket faktiskt 
är oftare än man tror. Även om vi aldrig fick syn på det så 
var det en upplevelse att gå igenom den kolsvarta skogen 
och ta sig upp på Blackford Hill och se ut över staden och 
stjärnorna. Min största rekommendation är dock att ta sig 
till the Highlands och Isle of Skye – de absolut vackraste 
platserna jag varit på (tänk dig scener tagna ur Skyfall, 
Highlander eller Harry Potter).

Upplever du att studierna är annorlunda än i Sverige? 
Är upplägget liknande med tentor, föreläsningar och 
inlämningsuppgifter?
Ja och nej. Generellt tycker jag att studietempot har känts 
högre i Edinburgh än hemma i Uppsala, men det kan ju 
också haft att göra med att det finns så mycket annat man 
vill hinna med samtidigt. Till skillnad från Uppsala där kurs-
er tas periodvis med tentamen i slutet på perioden, så har 

vi här en tentaperiod under december under vilken alla 
kurser tentas av. Det betyder att vissa kanske har tre slut-
tentor under en vecka, så det har varit kritiskt att planera 
studierna för att se till att inte ligga efter med en modul 
innan nästa börjar. Självklart beror studieuppläggen lite 
på ämne, så jag talar då utifrån de biologikurser jag tagit, 
och där har det främst varit fokus på självständiga stud-
ier med föreläsningar och inlämningsuppgifter snarare 
än seminarier och diskussion-sessioner. Det verkar vara 
en konsekvens av covid snarare än originalupplägget, så 
kommande undervisning lär vara mer interaktiv. Det har 
dock varit en riktigt bra kommunikation mellan föreläsare 
och studenter, och deras lättillgänglighet har gjort att man 
snabbt får svar på frågor om vad som helst. Föreläsningar-
na har varit online, både förinspelade och live, och skiljde 
sig inte särskilt från de jag haft hemma i Uppsala under 
covid. 

Vad ska du göra när du kommer hem igen?
Först ska jag raka vägen hem till min bästa vän och äta 
svamppasta! Sedan börjar väl allvaret igen och jag 
ska påbörja vårens kurser och skicka in ansökningar till 
höstens masterutbildning. Det är även en del efterarbete 
med ett Erasmus-utbyte; jag ska bland annat skriva en ut-
bytesrapport som framtida utbytesstudenter kan läsa inför 
valet av utbyte via Erasmus. Antagligen lär det ta ett tag 
att bearbeta tiden i Edinburgh också – är helt ärligt lagom 
sugen på att komma tillbaka till verkligheten, haha.

Quiz

Skulle du rekommendera en vän att studera i Edin-
burgh?
Ja!! Det har verkligen varit en otrolig tid i Edinburgh och 
jag hade velat stanna mycket längre än de här tre-fyra 
månaderna. Det är en sådan otrolig möjlighet att få erfar-
enhet av en internationell studiemiljö, se och utforska Ed-
inburgh och att utveckla sin engelska och självständighet i 
ett helt nytt sammanhang. 

Vi har en del ’potterheads’ i redaktionen som är ny-
fikna att veta om det är mycket Harry Potter-vibes i 
Edinburgh?
Haha ja, absolut! Jag tycker man påminns om böckerna 
och filmerna på rätt många ställen, jag blev till exempel 
stammis på Nicolson’s café som visade sig vara där J.K 
Rowling skrev den första boken. Ännu mer märkbart är det 
när man befinner sig på Victoria Street som gav inspira-
tion till Diagon Alley; där pågår nästan alltid någon Harry 
Potter-tour där guiden är klädd i mantel och tar grupperna 
till Greyfriars Kirkyard och andra platser som inspirerade 
J.K Rowling. Man kan också ta tours till inspelningsplatser 
utanför Edinburgh, som Glencoe och Glenfinnan Viaduct 
– bron där Hogwartsexpressen gick. 

1. Kontakta tidigare utbytesstudenter eller ta del av Erasmus utbytesrapporter. Jag upplevde att det gav 
en bra överblick över vad jag hade att vänta mig gällande kostnader, studentliv och boendemöjligheter.

2. Slappna av och sök, det kommer bli så mycket bättre än du tror. Det är en så begränsad tid man är 
utomlands och det är över innan man hinner tänka – och då kommer du inte vilja åka därifrån. Man vill 
hinna med så mycket på kort tid, vilket jag upplever förstärker hela upplevelsen. Människorna man möter 
blir snabbt ens bästa vänner och allt man gör tillsammans blir minnen för livet.

3. När du har bestämt dig för att åka, ta kontakt med andra som ska dit. Det kan vara i Facebook-grupper 
med utbytesstudenter som ska till samma universitet, gruppchatter med andra Erasmus-studenter eller 
liknande. Vetskapen om att man har några att dela de första dagarna med några kan vara en trygghet 
och en startpunkt för att utöka sin umgängeskrets. Här är mitt främsta tips att bo i korridor då det är ett 
snabbt sätt att lära känna människor, och de kommer sannolikt bli din andra familj under den här tiden.

Vad skulle du säga är det absolut bästa med att 
studera utomlands?
Svårt att pinpointa det allra bästa, men kanske allt det nya 
– alla nya upplevelser man får ta del av tillsammans med 
nya människor. Att dagligen träffa personer från olika håll 
i världen och ta del av deras syn på livet, kultur, studier 
och framtidsplaner vidgar ens perspektiv en aning. Jag 
tror att man lite för sällan ställs inför ett helt nytt samman-
hang där ingen känner en – att plugga utomlands ger en 
den chansen. Det utmanar en på både ett akademiskt och 
personligt plan, och i och med den begränsade tiden så 
lär man sig så otroligt mycket under kort tid, som hur man 
bäst planerar studierna för att samtidigt kunna åka runt 
halva landet eller hur man rör ihop en otrolig obatzda till 
oktoberfest (hängt en del med tyskar, haha).

Emelies topp 3 tips till dig som funderar på att studera utomlands 

Broadford, Isle of Skye

Längs med Union Canal
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New Years resolution - Do you make them? If yes, 
do you tend to keep your resolution? 
I don't tend to make resolutions! Actually, I may have nev-
er done one in my life haha! I’m mostly of the thought that 
if I want to change something in my life I can start when-
ever I want (preferably in the now) than wait for an entire 
year to start in order for me to start something new in my 
life. 

Name: Armin Rassooli Tilehnovi
Age: 20
Country: Iran

How do you celebrate the new years? 
I celebrate two New Years since I live in Sweden, where 
the common calendar is used. 
Like most people, I am either with friends or family on the 
31st and just have it chill and fun, and then go outside at 
midnight. However, I also celebrate the famous Persian 
New Year's Nowruz, which is usually around March in-
stead (now=new, ruz=day). 

Nowruz is an ancient tradition in Iran that has been cel-
ebrated for an extremely long time and is a big cultural 
thing for Iranians. The main thing one does is that you get 
a table with seven specific items on them. It’s an apple, 
garlic, wheat and some other few items. It’s also very com-
mon that one gets a gold fish that stands next to the items. 
Nowruz predates islam, but since islam has been a huge 
part of iranian culture for a long time it’s also common to 
have a quran on your table. Decorating the table is a huge 
thing, so you normally find many Iranians showing off their 
different decorated tables. Along with this, one makes a 
lot of food that one eats together with one’s family and rel-
atives. One common thing is koko sabzi (persian herb-frit-
tata) and sabzi polo mahi (persian herb-rice with fish ). 

Name: Farah Petz 
Age: 23
Country: Peru 

 How do you celebrate New Years? 
I would summarize it with grapes and fire! 
We put things on fire, well...we put puppets on fire. Some 
markets sell puppets that are quite generic and have no 
special characteristics, for people to burn up during New 
Years Eve, but in some cases the puppets can be famous 
cartoon characters, corrupt politicians or celebrities. As 
far as I’m aware of the grape thing, it is also done in Co-
lombia but I think the origin might be spanish. Basically 
we wait for New Years to come and on the clock we start 
eating green grapes, it has to be exactly twelve - each 
grape representing a month in the year. For every grape 
you eat you get a wish which you think about while eating 
each grape. 

I’m not sure about the origins of the puppet thing, but it’s 
supposed to symbolize burning the old, you know, like the 
typical “out with the old and in with the new” kind of thing. 
I would say one can see this with the burning of puppets 
that look like corrupt politicians, that it would not only sym-
bolize our anger towards them but also that it’s done in 
hope of putting them behind us. 

 Are there any specific songs, games or other activi-
ties that you do?
Mmm, there was this little bag with rice and lentils some 
people would get to ensure that you will have plenty of 
food during the next year. There is also the belief of using 
yellow or red underwear during New Years Eve, yellow 
is so you can have luck throughout the year and red is for 
romantic luck. 

Celebration of the New Year can take on many different shapes. Techna asked five students with dif-
ferent cultural backgrounds what their celebration looks like! 

NEW YEARS CELEBRATION
Text: Emma Bäck

Interview
Photo: ©

 putthipong / Adobe Stock

Q/A with volunteers

Intervju
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Bruna kavajer med gula slag, och glimmande mässing. Och en tupp, förstås. Har ni sett 
dem? Har ni hört dem? Vi bad Teknats jazzigaste studenter svara på några frågor.

Vilka är ni?
–Vi är Teknophonorkestern Tupplurarna, naturvetare 
och teknologers storband i Uppsala. Våra medlemmar 
kommer främst från olika naturvetenskapliga institutioner 
och diverse ingenjörsutbildningar, men alla studenter är 
välkomna – vi har även t.ex. musikvetare & humanister i 
orkestern.

Vad gör ni?
–Framför allt spelar vi musik! Vi ses en kväll i veckan 
(torsdagar 18:30) och repar så att vi är i form att spela 
på gig under terminerna. vi spelar bl.a. på baler, gasqu-
er, bröllop och festivaler. Vi syr även våra egna kavajer, 
njuter av gott fika och har sittningar och andra festlighe-
ter för oss!

När grundades ni?
–Tupplurarna grundades 1982 av tekniska fysiker, och 
har sedan dess varit kopplade till först FUTF och sedan 
UTN. Vi fyller alltså 40 år i år, vilket kommer firas med 
jubileum i höst.

Vad spelar ni för typ av musik?
–Vi spelar storbandsjazz, swing, funk och annat som 
svänger!

–Hur blir man en av er?
–Spelar man ett blåsinstrument är det i regel inte svårare 
än att dyka upp på ett rep! Men det är bäst att först höra 
av sig till orkestern via info@tupplurarna.se. Se också 
vår hemsida Tupplurarna.se för mer information.

Varför ska man bli en av er?
–För musiken och umgängets skull! Utöver att få spela 
på gig får man också ta del av gott fika, sydagar, fester, 
rephelger och åka på turné i Europa vartannat år.

Vilken är den roligaste spelningen ni har gjort?
–När vi spelade i Amsterdam under vår sommarturné 
2018 spelade vi på ett kringåkande tåg i en park. Det 

Text: Alice Lissmatz

Tupplurarna

var kul!

Kan man se er spela någon-
stans under vårterminen?
–Ja! På valborg brukar 
vi spela vid mållinjen 
på forsränningen kl. 10. 
Vi kommer även spela på 
Studentorkesterfestivalen 
STORK 2022 som utspelar sig
22-24 april. Detta är en festival i 
Uppsala öppen för allmänheten 
där flertalet studentorkestrar från 
Uppsala och andra delar av 
landet kommer spela. 
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 Do the seven items represent something? 
Yes, they all are supposed to represent different things. 
I think the garlic is supposed to represent medicine and 
health, the apple for beauty, etc. The quran is not part of 
the actual seven items, but probably represents islam and 
your faith. 

Are there any specific activities that you do?
Many people gather outside together and you have a few 
campfires set. Then one runs around jumping over the fires. 
You can even find this in Sweden, since there are many 
Iranians here, and during Nowruz, in some of the bigger 
cities, one usually can find big gatherings! 
New Years resolution - Do you make them? If yes, do 
you tend to keep your resolution?  
Hmm, I don't usually do that haha, but maybe I'll try and 
reduce my caffeine intake, and hopefully be able to keep 
that promise.
 
Name: Kent Ruilong Fjalar Szabó-Do
Age: 18
Country: China

 How do you celebrate new years? 
I usually spend it with a group of friends! We cook food, 
play games and light fireworks. A nice glass of cham-
pagne at 12 o’clock is always a plus ;) 

Are there any specific songs, games or other activi-
ties that you do?
I personally enjoy watching the annual reading of “Ring 
klocka, ring” on TV. When I was a kid, my dad and I used 
to play a common East Asian game called Fish, Shrimp, 
Crab, where you bet on which side a dice will land on. 
Otherwise, New Year’s is less traditional to me because it’s 
a more friend-centred holiday. The closest to a traditional 
game I can think of is playing Beat Saber. 

For Chinese New Year, which comes a few weeks later, 
there are tons of traditions we observe though! We sing 
songs about a traditional figure called Cai Shen who 
comes with red packets filled with money. In reality, it’s our 
parents who give the money, though when kids grow up 
and earn money they’re expected to give back too. An-
other common Chinese New Year tradition is setting off 
firecrackers or making noise in general, which is thought to 
ward off evil spirits and bring a nice new year.

When do you celebrate the chinese New Years? and 
is that mainly with your family? 
It depends on the lunar calendar, so the date shifts each 
year! In 2022 it will be in the beginning of February. It’s 
mainly with family and family friends, as it’s seen as a tra-
ditional time for reunion.

 Are there any traditional foods, decor or pieces of 
clothing? 
Red is a common theme in terms of decor and clothing, 
as it is seen as a lucky colour. I usually wear a red shirt, 
though some people take it further and go with red un-
derwear as well ;).  Typical decorations are signs with the 
character , meaning luck, and quotes from poetry hung on 
the door to welcome in spring. 

We also often plant narcissus flowers indoors, which in 
Sweden otherwise is an Easter flower. Foods are chosen 
for the attributes they represent for the common year. A 
few examples include: eating fish, which sounds similar to 
the mandarin word for excess, symbolising a year filled 
with excess in all things good. Eating leek, which in my 
home language Teochew rhymes with the word “to count”, 
symbolizes having a lot of money to count.

New Year's resolutions - do you make them? if yes, 
do you tend to keep them? 
I don’t make any resolutions, because I know I won’t keep 
them!

Name: Robert Juric
Age:24
Country: Croatia 

 How do you celebrate New Years? 
I usually celebrate new years together with my family and 
close friends. We almost always eat dinner together be-
fore the festivities. Afterwards we bring out the meza and 
drinks. Then we dance, eat, drink and enjoy each other's 
company until it’s time for the fireworks.
It’s not that different from your typical western country's 
new years.

 What do you eat? 
A couple of favourites are burek, sarma and some 
form of soup (usually bean or chicken). Burek is a filled 
pastry that,for the most part, is filled with minced meat.            

Interview

Sarma is wrapped leaves of cabbage stuffed with a mix 
of rice and minced meat. These are normally the dishes we 
always prepare and then we try some other stuff along 
with them. It’s more like a buffet.

Are there any traditional activities, songs, decor or 
pieces of clothing? 
There is a traditional dance called kolo. It's a circle dance 
where everybody follows each other around the circle. 
This is accompanied by someone playing the accordion 
who usually stands in the middle of the circle.

We normally just play the music on some speakers be-
cause it's easier to find those kinds of accordion players in 
Croatia than here in Sweden.

New Year's resolutions - do you make them? If yes, 
do you tend to keep them? 
Unfortunately I don't do new years resolutions because 
I'm way too lazy to keep them. 

Name: Khadija Rob 
Age:24
Country: Bangladesh  

How do you celebrate new years? 
I’ve, usually, celebrated it with my family. We would either 
host a dinner party with family and friends, or be invited to 
someone's place. There would always be about four to six 
families there, parents, kids and teens. Now in later years 
I celebrate it more with friends. 

Are there any traditional activities, songs, decor or 
pieces of clothing?  
Since it’s usually like a typical Bengali dinner party, with 
the occasion being New years, we still wear our tradi-
tional clothes. The women will wear sarees or shalwar ka-
meez, while the men wear suits or something along those 
lines. We actually have our own separate New Years 
that’s not in december. 

 Oh, tell me more! 
It's called Boishaki in Bengali and it's on the 14 and 15 of 
April. It’s a big celebration and usually a festival is held, 
where you can buy decorative nicknacks. There are food 
stands and performances by Bengali singers. 

Do you have any traditional foods? 
Usually you can buy dishes that are considered street food 
and they are very good. It was a while I was at one but 
a common one is pani puri. You can always find biryani 
during these festivals, and there are also a lot of samosas, 
pakoras and mishti (bengali sweets). 

New Year's resolutions - do you make them? if yes, 
do you tend to keep them? 
I do make them and I try not to make them too difficult so I 
can at least keep them for a bit longer but at the same time 
I do make resolutions throughout the year and ironically 
it's a lot easier to keep those!

Interview
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Om att byta bana
För nästan exakt fem år sedan flyttade jag till Uppsala. Eft-
er bara ett halvår av lagerjobb kände jag att jag faktiskt 
saknade att plugga. Att jag skulle plugga i Uppsala var 
självklart. Frågan var bara vad. Under gymnasiet hade jag 
läst det humanistiska programmet med kulturinriktning. Då var 
det en självklarhet att jag skulle bli professor i praktisk filosofi. 
När jag började kolla på vilka program som hade intag un-
der vårterminen insåg jag snabbt att utbudet inte var så stort, 
särskilt när det kom till de humanistiska kandidatprogrammen. 
Jag ville ju så gärna börja plugga till våren. Jag hade vänner 
i Uppsala som ständigt berättade för mig hur mycket de äl-
skade studentlivet. Jag tänkte att jag kunde börja med att läsa 
någon strökurs och söka ett program till hösten. Praktisk Filo-
sofi A, Psykologi A, Historia A och några kurser till fanns på 
listan över kurser jag sökt på antagning.se. Men sen började 
jag fundera lite över om jag kanske inte ville läsa något annat 
än bara humaniora, något som skulle ge mig lite större chans 
att få jobb utanför universitetsvärlden. Jag började tänka på 
hur jag alltid haft ett intresse för naturvetenskap. Att jag valde 
just humanistiska på gymnasiet var mest en slump. Jag tyckte 
faktiskt att de flesta programmen var intressanta på sina sätt. 
Jag började fundera över yrken som kombinerar humaniora 
med naturvetenskapen. Sjuksköterska. 

Sjuksköterskor läser vårdvetenskap, som tar upp flera filosofis-
ka frågor. Men de läser också ämnen kopplade till medicin 
och biologi. Varför inte testa? Jag drog upp sjuksköterskepro-
grammet som mitt förstahandsval på antagning.se. sen kom 
beskedet. Det visade sig att jag faktiskt hade kommit in. Jag 
tvekade lite för jag visste ju faktiskt inte så mycket om vad 
sjuksköterskor gjorde, men varför inte testa? Jag kunde ju all-
tid bara hoppa av om jag inte trivdes. 

Första terminen trivdes jag super. Vi läste en stor kurs i anatomi 
och fysiologi som jag älskade. Terminen efter det var läste vi 
en kurs i mikrobiologi. Lektionerna i vårdvetenskap fann jag 
också väldigt givande. Men det var när vi skulle ut på praktik 
jag började märka att något var fel. När jag var orolig över 
vad jag skulle möta varje dag på praktiken och saknade att 
läsa om gramnegativa bakterier såg mina kursare fram emot 
praktiken och saknade den när vi var tillbaka i skolan. Under 
min tredje termin hade jag börjat tvivla ordentligt. Det jobbi-
gaste var inte att jag ville hoppa av, utan att jag inte visste 
vad jag skulle läsa istället. Jag ville verkligen plugga, men 
vad? Jag bodde dessutom i en studentlägenhet. Om jag tog 
en paus för att jobba och lista ut vad jag ville göra, hur skulle 
jag hitta ett nytt boende? Jag hade dessutom en sambo som 
skulle bli påverkad av det. Hur skulle jag ens hitta ett jobb i 
Uppsala? Skulle jag bli tvungen att lämna allt och åka tillba-
ka till Växjö? Eller skulle jag bara kämpa på i ett och ett halvt 
år till? Jag hade ju bara halva utbildningen kvar. Det kanske 
skulle bli bättre sen när jag väl började jobba? 

Jag sökte en mängd olika program inom alla möjliga områden 
inför hösten 2018. Högst upp i den där listan på antagning.
se hade jag satt tekniskt-naturvetenskapligt basår. Sjuksköter-
skelinjen hade fått upp mina ögon för naturvetenskapen, 
framför allt biologin. Jag visste dock att jag skulle sakna 
känslan av att jag faktiskt gjorde något som hjälpte folk, att 
mitt jobb skulle ha en direkt samhällsnytta. Men någon vec-
ka in på kandidatprogrammet i biologi och mikrobiologi fick 
jag svar på det från en gästföreläsare, en mikrobiolog, som 
berättade att han nog var en av dem som kände sjukhuspati-
enterna bäst, för han kände deras bakterier.  

Text: Emma Grubbström

Jag sommaren 2018 när jag sommarjobbade på Växjö central-
lassarett som vårdbiträde

Lite mer än ett år senare när jag precis påbörjat mina studier i 
molekylärbiologi och köpt min första egna labbrock

När jag skrev denna aritkeln blev jag nyfiken på hur an-
dra som varit i samma sits som mig haft för upplevelse av 
att byta utbildning. Jag har därför kontaktat några av des-
sa studenter för att ställa några frågor. 

Nora El-Zein
20 år

Vad studerar du nu?
Jag studerar Civilingrnjörsprogrammet i Bioteknik. 

Vad studerade du innan?
Innan studerade jag Civilingenjörsprogrammet i Miljö 
och Vattenteknik. 

När började du fundera på att hoppa av din 
utbildning?
Jag hade egentligen redan från start börjat känna att 
utbildningen inte riktigt var min grej, men jag ville ge 
utbildningen en chans så jag stannade kvar ett år. Jag 
kände ändå att mycket av det vi läste var kul och att 
linjen hade otrolig potential för framtiden. Jag velade 
många gånger under utbildningens gång och var ibland 
till och med inne på att stanna, men med tiden insåg jag 
att ämnena inte var mina intresseområden och att mina 
framtidsplaner inte riktigt passade in i denna utbild-
ning. Jag kände att något hela tiden saknades. Jag har 
alltid haft framtidsplaner inom forskningsbranschen och 
programmering är ett annat stort intresseområde för mig, 
vilket passade bättre in på Molekylär Bioteknik än Miljö 
och Vattenteknik. 

Hur lång tid tog det från att du började fundera på 
att hoppa av till att du gjorde det?
Det tog ett år, eftersom mitt mål var att gå klart första året 
innan jag byter så jag slapp ett uppehåll emellan.

Visste du direkt vad du skulle göra efter du hoppat 
av?
Ja, eftersom bytet till molekylär bioteknik var anledningen 
till att jag hoppade av. 

Hur reagerade de runt omkring dig när du berätta-
de att du skulle hopp av din utbildning? 
Jag fick olika reaktioner, några ifrågasatte mitt val ifall 
jag skulle ångra mig samtidigt som andra stöttade mig i 
att våga testa och chansa. 

Vad skulle du säga till någon som funderar på att 
hoppa av eller byta utbildning?
Ibland kan det vara värt att testa sig fram och våga ta 
risker. Du vet vad du lämnar men du vet inte vad du får, 
men ibland måste man helt enkelt lita på vad som känns 
rätt och vad som känns fel för att hitta det som passar just 
dig.

Mathilda Nölke
23 år

Vad studerar du nu?
Nu pluggar jag på Kandidatprogrammet i Biologi/
Molekylärbiologi

Vad studerade du innan?
Tidigare gick jag Kemiteknik

När började du fundera på att hoppa av din utbild-
ning?
Jag började fundera på att hoppa av i slutet av första 
terminen.

Hur lång tid tog det från att du började fundera på 
att hoppa av till att du gjorde det?
Det tog faktiskt över ett halvår innan jag hoppade av från 
att jag började fundera.

Visste du direkt vad du skulle göra efter du hoppat 
av?
Eftersom jag funderat bra länge på om jag skulle hoppa 
av, hade jag även gott om tid att titta efter vad jag ville 
göra istället. Så jag visste direkt vad jag ville byta till!

Hur reagerade de runt omkring dig när du berätta-
de att du skulle hopp av din utbildning? 
När jag berättade för min omgivning att jag skulle 
byta utbildning var det lite blandade reaktioner. I min 
umgängeskrets har det hört till ovanligheten att byta 
utbildning. Men när folk förstod att jag menade allvar så 
fick jag allas stöd!

Vad skulle du säga till någon som funderar på att 
hoppa av eller byta utbildning?
Om du gett din utbildning en ärlig chans, men ändå vill 
byta - gör det. Det ska kännas rätt med något du lägger 
så mycket tid på. Gör det inte det så är det hundra pro-
cent värt att ändra på det. Jag kan själv ärligt säga att 
det här är ett av de bästa beslut jag tagit!

Byta utbildning
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2022 är året UTN fyller 20 år. Det har tillsats en 
kommitté som ska anordna detta firandet vid namn 
Jubelkå. Techna har varit i kontakt med Jubelkås pro-
jektledare Max Mesch för att ställa några frågor om 
Jubiléet. Jag frågar Max vilka Jubelkå är och vad de 
gör. Han berättar att Jubelkå är en kommité som till-
sats för att anordna firandet av UTNs 20-års jubileum. 
Kommitén består av en honom (projektledaren), en vice 
projektledare samt tolv stycken kommitémedlemmar med 
olika arbetsuppgifter. De har flera aktiviteter planerade 
och hoppas att det ska finnas något för alla. 

Vad jobbar ni mest med just nu?
”Olika kommittémedlemmar har olika arbetsområden.  
Så det är inte så att hela kommitén har ett fokus. Utan vi 
har olika huvudansvariga på olika delar. Där vi 
tillexempel har en huvudansvarig för jubileumsbalen. 
Den kommer ske i slutet av februari, så den är i ganska 
mycket fokus just nu, men innan dess ska vi till exempel 
ha en biljettsläppspub inför balen där man kommer ha 
möjlighet till att få platser på balen”

Jubelkå planerar en massa olika aktiviteter för att fira att 
UTN fyller 20 år. De har planerat in aktiviteter på själva 
jubileumsdagen den 2/2-2022, däribland en pub på 
UTHgård. En sittning på V-dala under jubeleumsveckan, 
en alumnmiddag samt en jubileumsfestival i maj är också 
planerat. 

Vad är det bästa med att vara projektledare för 
Jubelkå?
"Varför jag sökte projektledare var just för att jag hade 
en vision om hur jubileet bör vara. Jag hade tankar, 
idéer, och hade liksom redan börjat göra planer innan

jag sökte. Jag tyckte att 20-års jubileet är någonting som 
bör  uppmärksammas. Det är också ett bra tillfälle att ta i 
akt att det finns mycket som vi skulle kunna förändra, tes-
ta och göra under jubileet som om man gör det bra kom-
mer att gynna UTN i längden. Sen är självklart det bästa 
med att vara projektledare de engagerade, kommittén, 
min vice projektledare, att få jobba med underbara män-
niskor. Det är den sociala kontakten som jag tycker är det 
roligaste. Det är därför jag fortsätter att engagera mig." 

Ni har ju rätt många event planerade i framtiden. 
Är det någon grej som du personligen ser fram 
emot lite extra mycket?
”Hmm (Lång tystnad…) jag försöker bara välja… Jag är 
ju taggad på allt, men av olika anledningar. Men ska jag 
säga en grej som är lite extra så är det nog festivalen just 
för att där kommer det att vara mycket nytt. Vi kommer 
testa lite nya koncept, tankar och idéer. Det kommer 
också vara det största som jag projektlett. Det kommer 
vara en stor grej som förhoppningsvis kommer bli väldigt 
kul för väldigt många. Så jag ser väldigt mycket fram 
emot att se hur vi lyckas med det. Jag sa ju innan att alla 
i kommittén är lite mer fokuserade på olika delar. Men vi 
har byggt kommittén på det sättet så att alla har minst ett 
hörn i festivalen, så alla har minst en arbetsuppgift under 
festivalen. Det ska bli kul att få se kommittén i 'full force'.” 

Hur gör man om man vill följa ert arbete och få info 
om alla event ni planerar?
”Allt kommer komma upp på instagram (@utn20jubi-
leum), sen har vi facebook (Uppsala teknolog- och 
naturvetarkårs 20-årsjubileum). Vi har även en hem-
sida med en maillista. Om man följer oss på instagram 
och kollar någorlunda regelbundet kommer man få all 
info där." 

Text: Emma Grubbström Foto: Jubelkå

David Sörme
27 år

Vad studerar du nu?
Nu läser jag min sista termin på Uppsala universitets kan-
didatprogram i fysik, och kommer efter det fortsätta med 
en master i fysik. 
 
Vad studerade du innan?
Innan läste jag ett program som heter Kultur- och sam-
hällsanalys, vilket är UUs kandidatprogram i praktisk fi-
losofi. Det gav en kandidatexamen i just praktisk filosofi. 
 
När började du fundera på att börja studera något 
annat?
Under min tredje termin började jag fundera på att läsa 
något annat efter filosofin. En av de största drivkrafterna 
bakom att jag valde att läsa på universitet var för att sen-
are kunna arbeta inom samhällsutveckling, och utveck-
ling av ett mer hållbart samhälle. Filosofin gav många 
insikter kring människor, mänsklig samverkan och sam-
hället, men jag upplevde inte att jag fick några ”verktyg” 
vad gäller samhällsutveckling. Jag ville förstå de tekniska 
medel vi kan använda för att bygga ett hållbart samhälle. 
Som ett exempel ger fysiken mig verktyg för att förstå hur 
en solcell fungerar och solceller kan vara en del av en 
samhällsomställning. Utöver detta så saknade jag också 
matematiken och det mer konkreta i naturvetenskapen.  
 
Hur lång tid tog det från att du började fundera på 
att byta bana till att du gjorde det?
Det var ungefär ett och ett halvt år. 

Visste du direkt vad du skulle göra efter du insåg att 
du ville studera något annat?
Nej, inte alls. Jag vägde länge mellan olika utbildning-
ar. Ett tag var jag ganska säker på att det skulle bli ge-
ovetenskap. Beslutet växte fram utifrån utbildningarnas 
utbildningsplaner, i diskussioner med min sambo, och i 
möten med studievägledare.

Hur reagerade de runt omkring dig när du berättade att 
du skulle börja studera ett annat ämne?
Det var blandade reaktioner. Många tyckte det lät spän-
nande och kul, vissa reagerade på att jag inte skulle vara 
klar förrän jag var nästan trettio och att jag skulle ha lagt 

åtta år på studier, och andra undrade vad jag skulle bli 
när jag blev stor (det gjorde de i och för sig kanske ännu 
mer när jag läste filosofi). 
 
Vad skulle du säga till någon som funderar på att 
hoppa av, byta eller börja studera igen efter avslu-
tade studier?
Om det känns som rätt sak att göra, tror jag också att det är 
helt rätt sak. Det är en verklig förmån att bo i Sverige där vi 
kan ändra oss och välja att läsa något annat, lägga flera 
år på studier, eller inte studera alls. I mina resonemang 
med mig själv har jag tänkt att framtiden ändå i grunden 
är oviss, och att det bästa vi kan göra är att försöka fatta 
genomtänkta beslut, och lyssna på känslan. Vi vet inte hur 
framtiden blir, men vi kan nog vara ganska säkra på att 
vi kommer att ångra oss om vi inte gör det som i grunden 
känns rätt.

Byta utbildning

Gruppen som anordnar UTNs 20-årsfirande
JUBELKÅ
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TÄVLA OCH VINN BIOBILJETTER!
Skicka in ditt svar till korsord.techna@gmail.com 
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INGEFÄRSHOT

Du behöver:

Färsk ingefära- 200g

Vatten - 5dl

Två citroner

honung - 1tsk (går utmärkt att utesluta detta steget om 
du vill göra receptet veganskt)

Såhär gör du:

- Skala och riv ingefäran fint

- Lägg ingefära och vatten i en kastrull och värm upp 
det på låg värme, se till att temperaturen inte går upp 
över 60°. 

- Låt blandningen svalna och pressa ur saften ur 
citronerna

- Tillsätt citronsaft och honung

Låt stå ca 20 min innan du silar upp blandningen i en 
flaska och förvara i kylen i 1-2 veckor. 

Under vintern finns det en specifik sak som 
jag alltid brukar se till finns i kylen, och det är 
ingefärshots. Jag måste säga att jag är ytterst 

tveksam till de hälsofärdelar som alla 
hälsotidningar soch influensers påstar att det 

har. Jag gör det för att jag helt enkelt tycker att 
ingefära är väldigt gott. Efter kaffet och 

morgonmackan ger en ingefärsshot ett sting 
som får mig att piggna till. Sen kan det aldrig 

skada att få i sig lite extra c-vitamin. Detta 
recept ger ett bra sting av ingefära utan att vara 

för starkt. 

Recept: Emma Grubbström

Recept

Correction on the key to the Quiz on page 22-23 in Techna 2021-3: 
KEY:1: X, 2: X, 3: 2, 4: 1, 5: 2 (according to: Custer et al. 2018, Listening to Leaders 
(2018): Is development cooperation tuned-in or tone-deaf?. Williamsburg, VA: AidData 
at the College of William & Mary), 6: 1 (according to the UN), 7: 2

av: Mathilda Nölke & Klara Holmgren
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