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Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Uppsala teknolog- och naturvetarkår är
studentkåren för dig som studerar teknik eller
naturvetenskap vid U
 ppsala universitet. Att
vi är din studentkår innebär att vi varje dag
arbetar för att göra din utbildning bättre.
Detta gör vi genom att lyfta våra medlemmars
åsikter i frågor rörande allt från utbildning,
kopplingen till en framtida karriär och hur
vi studenter trivs på universitetet. Kåren finns
här för dig under hela din studietid och om
du stöter på ett problem ska du inte tveka att
höra av dig.

sociala arrangemang är nyckeln till ett fantastiskt studentliv. Därför anordnar UTN massor
av spännande event såsom F orsränningen,
karriärmässan Utnarm, speleventet Polhacks
och Sveriges största rebusrally.

Utöver att gå en bra utbildning så vill
UTN även att studietiden ska förgyllas av
minnesvärda och roliga händelser. Vi tror att
just kombinationen av studiebevakning och

Vill du veta mer om kåren? Gå in på www.
utn.se!
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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 studietid och utbildning blir den bästa
i Sverige! Att bli medlem är helt gratis och du
blir det enkelt på utn.se/blimedlem.

Linda Glimstedt

techna@utn.se

Elizaveta Yakovleva

Väl mött! Uppsala teknolog- och
naturvetarkår är studentkåren för dig som
studerar teknik eller naturvetenskap vid
Uppsala universitet. Att vi är din studentkår
innebär att vi varje dag arbetar för att göra
din utbildning bättre. Detta gör vi g
 enom
att lyfta våra medlemmars åsikter i frågor
rörande allt från utbildning, kopplingen till
en framtida karriär och hur vi studenter trivs
på universitetet. Kåren finns här för dig under
hela din studietid och om du stöter på ett
problem ska du inte tveka att höra av dig.
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minnesvärda och roliga händelser. Vi tror att
just kombinationen av studiebevakning och
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utn.se!
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Ledare

Ledare
It’s the 29th of September. The restrictions were lifted
at midnight. I drove to central Uppsala earlier this day
to pick up my ballgown. I never thought I'd be able to
use it. Even when I tried on the dress I didn’t believe it. I
thought that the government would say that we’ll have
to wait a little bit longer. That they can’t lift the restrictions just yet. But it did happen. I walked past a queue
to one of the nation clubs that will reopen tonight. The
queue was so long that I could not see the end of it. It
was four hours before opening. People were sitting in
foldable chairs; it looked like the queues that form before a concert. We’ve been waiting for this for so long.
Everything is going back to normal.But I can’t help to
think: Should we really go back to normal?

Only a few weeks after lockdown, dolphins were
spotted closer to the shores than in a long time due
to a decrease in boat-traffic. Wild animals were seen
strolling around abandoned streets.
A study I found stated that the daily global carbon
emissions decreased by an average of 17% in April
2020. But already in March this year the BBC reported
that the carbon emissions were rising again. They also
stated that in the year 2030, the average temperature
of the Earth will only be lowered 0,01 °C from the
decreased emissions during the pandemic
The pandemic has hit hard on everyone. And I understand that most of us just want to go back to how it was
before the pandemic and forget everything. But maybe
this is a good opportunity to reflect over the past
one-and-a-half years and try to think about the good
changes that happened, and learn from them.
The “normal” we have longed for maybe isn’t the best
option for us and the planet? You may have realised
that a zoom meeting is more convenient than taking the
plane to meet up with your colleagues in a city thousands of miles away from your home. You may have
learned that there are beautiful places to visit near you.
That maybe you don’t need to travel that far for your
holiday. These are consequences of the pandemic that
I’ll hope will stay even after the pandemic is far gone.
In this edition of Techna we’ll be discussing the concept
of sustainable development, and what we can do to
live a more sustainable life. This is also the first time I
write to you as the Editor in chief of Techna. Me, Alice
and the rest of the editorial team are looking forward
to providing you with interesting stories and perspectives!
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Emma Grubbström
Chefredaktör

Ordförande

Ordförande har ordet
FOTO:ANISHA KHAN

Det är nu strax över fem år sedan jag började studera
vid Teknat, fem år sedan jag gick med i kåren och fem
år sedan jag för första gången klev in på kontoret.
Idag känns det nästan som jag alltid varit här. Kåren
blev för mig, som för många andra, mitt andra hem.
Det är kanske delvis därför jag valde att söka ett år till
som ordförande. Det finns något särskilt med vår kår,
något som gör att man vill göra allt för att vi ska bli så
bra som möjligt.
En av detta verksamhetsårs fokusfrågor är utveckling.
För en del kanske det känns som ett luddigt fokus och
kanske även något som kåren alltid jobbar med. Så
varför lägga fokus på just detta i år? Utveckling är ett
ord med så många innebörder.

För våra engagerade är det exempelvis viktigt att varje
engagemang ger utrymme för personlig utveckling.
Engagemanget ska även vara hållbart, det ska gå att
kombinera med studier och det ska inte kräva mer än
vad studenten klarar av. Så är dock inte alltid fallet
och det är något som vi tillsammans bör jobba med för
att utveckla.
Kåren behöver även den få utvecklas. Fakulteten
växer snabbt och vi har de senaste åren fått flera nya
program och med det även fler studenter. Detta gäller
inte enbart studerande på grund- och avancerad
nivå utan även antalet inresande utbytesstudenter och
doktorander. Med en allt större studentpopulation
att ta hand om har behovet av större lokaler blivit en
alltmer trängande fråga. Kåren har sedan länge växt
ur kårhuset och är därför på jakt efter ett nytt.
Även kårens sektioner är under utveckling. De gamla
sektionsrummen på ITC ska lämnas och planerna för
de nya väcker stort intresse hos våra studenter på
polacksbacken. Även en del av kåren samarbetsföreningar påverkas av flytten och blir utan förråd och
samlingslokaler. Denna omställning och omlokalisering
kommer nog även den kräva en del utvecklig av våra
sektioners och samarbetsföreningars verksamhet.
Mycket händer på fem år har jag märkt. Att studentminnet är kort är något jag ofta brukar höra och till viss
del är det väl det. Det är inte länge sedan vi flyttade
in i våra lokaler på polackbacken under 90-talet men
det känns ibland som att vi alltid varit här. Vi glömmer
ofta de stora utveckling kåren redan tagit för att komma hit, hur vi ständigt måste utvecklas för att hålla vår
verksamhet hållbar utifrån våra studenters behov men
även utifrån vår egen förmåga.
Nu ska jag inte fastna förlänge i mina egna reflektioner av de senaste fem åren på Teknat utan istället
fokusera lite på er som precis börjat studera här. Var
vill du se kåren om fem år och hur tror du vår utveckling kommer se ut? Kanske är det just du som sitter här
om några år och skriver om dina egna reflektioner,
vem vet.

Anna Ivert
Ordförande
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Artikelserie – Anmärkningsvärda alumner

NY ARTIKELSERIE:

ANMÄRKNINGSVÄRDA
ALUMNER
Bygga hus eller brandväggar, odla bakterier eller genmodifierad majs, lösa Millennieproblemen eller limonen i superkritisk
koldioxid. Vad ska du göra när du blir stor? Under rubriken Anmärkningsvärda alumner träffar Techna tidigare studenter från
TEKNAT-fakulteten som har gått sin egen väg.
Först ut: europaparlamentariker Emma Wiesner

© [Artinspiring] / Adobe Stock

6

Artikelserie – Anmärkningsvärda alumner

EMMA WIESNER

- Från Ångströms till Bryssel
Text: Alice Lissmatz

–Jag har alltid velat ha en sån här! Det här är
det bästa som hänt idag, säger Emma glatt och
rättar till den gröna skärmen på den klassiska
vitgröna kepsen. En avskedspresent från dagens värd, Lantmännen.
Ett snabbt gruppfoto hinns med innan vi måste
slänga oss in i bilen. När de har släppt av mig
bär det av till Stockholm, där Emma är inbjuden för att hålla tal på en gala.
När Techna senast träffade Emma Wiesner (Techna nr
2, 2019) jobbade hon som energimarknadsanalytiker
på Sweco, hennes första jobb efter civilingenjörsexamen från ES-programmet i Uppsala, och kandiderade i
EU-valet. I valet missade hon precis: när Centerpartiet
fick två mandat i EU-parlamentet kom hon in på en
tredjeplats. Hon tog ett jobb på NorthVolt, fortfarande
inom energibranschen, och där hade kanske berättelsen
kunnat sluta. Men så blev det inte. I februari i år tog hon
över Fredrick Federleys plats i parlamentet och nu sitter
hon i fem utskott och delar sin tid mellan Strasbourg och
Stockholm.

Jag frågar Emma om hur hon kom in i politiken och
varför hon valde att läsa en ingenjörsutbildning.
–Mitt engagemang och intresse för klimatfrågorna väcktes 2006. Jag gick i åttan, var tretton år, och mycket av
miljö- och klimatdebatten var igång då.
Al Gores klimatdokumentär An Inconvenient Truth hade
precis kommit ut och det var valår i Sverige. Efter valrörelsen och på grund av den rasande klimatdebatten
bestämde hon sig för att hon ville veta var hon stod
politiskt.
–Jag sneglade först på Miljöpartiet, eftersom de heter så,
men insåg ganska snart att “ja, men jag är nog centerpartist”. Jag tycker att det är viktigt med miljö och klimat,
men jag tror också på marknad och innovation och
marknadsdrivna lösningar. Jag tror att tillväxt är ett sätt
att komma ur klimatkrisen, på ett sätt som Centerpartiet
är mycket bättre på att lyfta fram.
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Vad tar du med dig från studentlivet, utöver
studierna?
–Jag var ju väldigt aktiv i UTN, och i kåren och på
ES-programmet, det gjorde att jag jobbade i väldigt
många olika projekt, och blev en bra projektledare...
hoppas jag, tillägger Emma med ett skratt.
UTNARM, Rekå, ES-sektionens styrelse, hon har gjort
det mesta. Att lära sig att leda projekt och att jobba
i stora team beskriver hon som väldigt värdefullt när
hon sedan kom som konsult till Sweco och förväntades fortsätta jobba projektbaserat. Men hon vill också
understryka värdet i det sociala.
–Det gör studierna uthärdliga när man har så bra
studentliv, och så många fester och sittningar och
middagar och sådär. Det gillade jag jättemycket med
Uppsalatiden: inspirationen. Och jättemycket vänner
tar jag också med mig.

Foto: Emelie Johansson
Emma Wiesner och Gustaf Svenungsson (politisk sakkunnig) på
besök i Lantmännen BioAgris labb.

Sedan dess har hon varit politiskt aktiv i Centerpartiet,
både i moderpartiet, ungdomsförbundet och Centerstudenter. Valet mellan politik och teknik har varit lika
självklart som omöjligt: det måste helt enkelt bli båda.
Under gymnasietiden såg hon till att hålla politiken
nära genom att läsa en naturlinje med internationell
inriktning.

“Jag har aldrig kunnat
välja om jag vill lösa
klimatfrågan tekniskt
eller politiskt.”
–Jag har aldrig kunnat välja om jag vill lösa klimatfrågan tekniskt eller politiskt. Jag vill lösa den på båda
sätt.
När hon efter studenten valde att söka till civilingenjörsprogrammet i energisystem i första hand och en
politisk kandidatexamen i andra var det noga avvägt,
för att kunna hålla sig nära klimatfrågan.
–Min pappa sa nån gång att man ska välja det som
är svårast först. Han sa att politik kommer alltid att finnas där och tycka saker kan alla göra, men alla kan
inte förstå komplexa tekniska system, berättar Emma
med ett generat skratt. Och det ligger någonting i att
det nog hade varit svårt att hoppa på ett ingenjörsprogram iw efterhand, så jag är väldigt glad att jag
valde att plugga ES.
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Vad är den största kulturkrocken mellan
energibranschen och politiken?
–Som ingenjör, och i industrin, så behöver man inte
se till helheten. Det är mycket lättare att prata om
energibranschen eller att se en viss industris intressen
i en fråga. Som politiker bygger man ju ett helhetssystem. Ta till exempel solceller. Pratar du med en
solcellsforskare så är det klart att vi ska bygga hur
mycket mer solceller som helst, och det är en lösning
på väldigt många problem. Men ur ett samhällsperspektiv så måste man ju också titta på var solcellerna
produceras.Hur är arbetskraften i de länder där
solcellerna kommer ifrån? Har vi material så att vi kan
tillverka solceller i Sverige eller Europa? Och har vi
tillräckligt av de materialen?

Foto: Emelie Johansson
Emma framför den självkörande jordbruksmaskinen Robotti.

Artikelserie – Anmärkningsvärda alumner
Emma menar att det är lättare att jobba utifrån en
viss bransch, där du bara behöver se till problemet
framför dig utifrån den branschens perspektiv. Som
politiker kan man inte lämna en aspekt, för alla är relevanta. Men hon säger också att även om det ibland
kan vara svårt att hålla alla sidor i huvudet samtidigt
är det en rolig utmaning.
–Det är ju liksom där ideologi kommer in med sin
politiska kompass, för då måste man börja prioritera
mellan olika frågor och tycka att olika frågor är olika
viktiga. Är man samhällsbyggare och ritar tekniska
lösningar för morgondagens VA-infrastruktur, då
är ens uppgift att se till VA – och bara VA – inte till
finansiering och hur det påverkar trafik. Det finns flera
aspekter av varje fråga. Det är en stor skillnad.
Vad är din största styrka som ingenjör i politiken?
–Att det är naturligt för mig att vara faktabaserad.
Att det är naturligt för mig att vara teknikoptimist, och
att se möjligheter till innovation. Som politiker är det
lätt att man vill ta till alla politiska styrmedel som man
har i verktygslådan för att lösa problem, men som
ingenjör så är väldigt mycket av lösningarna inte politik, utan faktiskt sånt som kommer från andra ställen.
Och då måste politiken lämna lite spelutrymme för
det. Man får inte vara för detaljerad eller reglera för
mycket. Och det tycker jag att är en styrka, att jag har
sett väldigt mycket från branschen och de lösningarna
– och är ganska lösningsorienterad. Och faktabaserad.
Lösningsorienterad är ju verkligen slogan för
civilingenjörsprogrammen.
–Ja, men det är ju också verkligen sant, och man
tyckte att det var en klyscha när man pluggade men
man blir verkligen bra på att lösa problem.
Vad var det som fick dig att ställa upp i EU-valet
2019?
–Klimatfrågan är en energifråga, svarar Emma med
övertygelse, och påminner om att 73% av Europas
energi fortfarande är fossil.
–Ska man byta ut ett fossilbaserat energisystem som vi
har i Europa så måste vi göra det gemensamt på EUnivå. Det går inte att göra det varje land för sig, att
varje land ska uppfinna hjulet. Och det var det som
fick mig att engagera mig politiskt, men också att titta
på EU-politiken i första rummet. Vi kan göra mycket
bra i Sverige men det hjälper inte om vi inte får med
resten av Europa. Vi ska fasa ut det fossila!

Kan du berätta hur det gick till när du fick veta att
du skulle sitta i EU-parlamentet?
–Jag var – eller är – ersättare till både Fredrick och
Abir [Fredrick Federley och Abir Al-Sahlani, reds.
anm.]. De tre översta som inte kom in blir automatiskt
ersättare i tur och ordning, så jag visste att det var jag
som var näst på tur. Men jag visste ju inte att det skulle
hända! Jag fick ett telefonsamtal och tre timmar senare
så var det officiellt i media och i press att det var jag
som tog över.
Ingen tvekan?
–Nej. Jag visste att det var det jag ville göra.
Men Emma är ingen främling för Bryssel. Innan
hon gjorde sitt exjobb passade hon på att hoppa på
en praktikplats hos Svenskt näringsliv.
–Jag insåg att alla andra i min klass hade varit på
utbyte ett år, så varför utnyttjar jag inte studenttiden lite
längre? Så jag bestämde mig för att när jag var klar
med sista kursen så skulle jag åka iväg på ett internship ett år i Bryssel. Och det gjorde att jag lärde mig
väldigt, väldigt mycket om EU och beslutsprocessen
och systemet i Bryssel. Jag bodde ju i Bryssel liksom,
och då kom jag väldigt bra in i det.
Emma gjorde praktik som lobbyist för Svenskt näringsliv, men hon vill också tipsa om att många svenska
företag och EU-partier söker praktikanter till sina
Brysselkontor.
–Jag har varit på vindkraftverk och i pappersindustrin
och i sågverk och kärnkraftsverk och oljeraffinaderier, så från energibranschen så har jag sett väldigt
mycket och varit väldigt mycket ute i branschen. Men
vad gäller jordbruk och jordbrukspolitik har jag inte
samma bakgrund.
Den här veckan är hon ute och gör studiebesök på
företag och organisationer för att fylla i kunskapsluckorna. På grund av pandemin är det här första tillfället
att resa runt i Sverige, och dagarna utnyttjas till max.
Gårdagens arbetsdag var 06:30 till 22:30, och idag,
hos Lantmännen i Ultuna, ser det inte ut att bli bättre.
Kan du beskriva en vanlig arbetsvecka?
–Jag har nog inte en vanlig arbetsvecka. Det är
väldigt, väldigt varierat. Nu är jag här och tittar på
självkörande jordbruksrobotar, förra veckan var jag i
Strasbourg och hade omröstningar i plenaren, veckan
innan det hade vi interna veckor i den liberala gruppen.
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Intervju
Emma beskriver arbetet mer som inrutat i månader,
där målet med varje månad är att förbereda sig för
nästa runda omröstningar. Omröstningar i Strasbourg
följs av interna möten inom den liberala partigruppen, som följs av förberedelser och förhandlingar om
förslagen till nästa omröstning. Däremellan är vissa
veckor lite lugnare, och där har hon tillfälle att möta
företag och organisationer.
–Mycket möten, kan man säga! sammanfattar Emma.

AGROWINGCOMMUNITY

Vad är din största framgång hittills?
–Jag blir huvudförhandlare för handelssystemet med
utsläppsrätter för parlamentet. Det betyder att man
sitter vid förhandlingsbordet och representerar hela sin
partigrupp, så jag företräder den liberala gruppen.
Istället för att företräda sig själv kommer Emma alltså
att företräda 90 röster i parlamentet i förhandlingarna
om vad framtidens prislapp på koldioxid ska bli, alltså
vad de europeiska företagen kommer att behöva
betala för morgondagens utsläpp.
–Att få den rollen är väldigt prestigefyllt och väldigt
ansvarstyngt, så det var verkligen inte självklart när
jag klev in som politiskt grön 28-åring i parlamentet
i februari att jag i juni skulle bli tilldelad en av de
viktigaste rollerna för klimatpolitiken framöver! Så det
är jag väldigt väldigt stolt över: att vi på så kort tid
lyckades visa vad jag går för, tack vare mitt team och
de som hjälper mig och backar mig.

Foto: Sajanatu / Pixabay
©Parlamentbyggnaden i Bryssel

Om du bara får säga ett ord: hur ska vi rädda
klimatet och världen? No pressure.
–Koldioxidprissättning, svarar Emma med ett brett
leende

.

Foto: Michel Christen
Emma i talarstolen i bryssel
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Utnarm

Missa inte Utnarm den 11 November!
Vad är Utnarm? Jo, Utnarm är uppsalas teknolog och
naturvetarkårs årliga karriärmässa som i år kommer hållas den 11 November! Under denna karriärmässa får
TekNat-studenter möjligheten att träffa olika företag och
organisationer från flertalet olika kunskapsområden, industrier och städer. Det är en fantastisk plattform för att
både ta reda på hur arbetsmarknaden ser ut men även för
att eventuellt få in en fot i arbetslivet och hitta ett sommareller exjobb. På Utnarm får TekNat-studenter möjligheten
att finna inspiration, motivation och värdefulla kontakter
inför framtiden. Kanske hittar du till och med din framtida
arbetsgivare där.

Många inspirationsföreläsningar och lunchföredrag kommer hållas på plats i lokal. Vi kommer även ha en otrolig
lounge på plats där man kan umgås, fika och diskutera allt
mellan himmel och jord. Skulle du föredra att fika hemma
kör även loungen ut fika-delivery som går att beställa.

Karriärmässan kommer vara den 11 November men redan vecka 44 kommer vi börja med evenemang, inspirationsföreläsningar och annat roligt som förbereder och
inspirerar dig inför den stora mässan.

Vår Grand opening kommer hållas den 1 November, så
missa inte den!

I år kommer mässan vara digital vilket innebär att du kan
träffa företagen hemma i ditt rum! Även förra året var Utnarm digitalt och blev då 2020 års största karriärmässa i
Sverige med över 70 utställande företag. I år kommer det
blir ännu större och vi har nu 80+ utställare!
Men räds inte för distansen, kära student.

Redan nu kan du registrera dig till mässan och utforma
din personliga profil. Där kan du fylla i dina intressen, utbildningar, ladda upp CV och beskriva vad du letar efter
på mässan. Ju mer du fyller i desto attraktivare blir just din
profil för företagen. Instruktioner om hur du registrerar dig
finner du på vår instagram och facebook.

Mer information om den digitala plattformen och hur du
registrerar dig på eventen kommer publiceras närmare
mässan med en tillhörande guide, men redan nu finns det
information att läsa på vår hemsida: Utnarm.se
Se även till att följa oss på Instagram och Facebook för att
hålla dig uppdaterad om allt som händer.
Vi ses på mässan!
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ZERO WASTE
Intervju

IS ZERO WASTE A WASTE OF TIME?
Techna explores the debate surrounding the zero waste lifestyle and movement
Text: Klara Holmgren

Origins of the movement
Refuse what you don’t need. Reduce what you do
need. Reuse everything you can. Recycle only what
you cannot refuse, reduce or reuse. Rot, meaning compost, the rest.
These are the “five R’s” of zero waste, coined by
minimalist Bea Johnson. Johnson has in recent years
popularized the zero waste lifestyle through her blog,
books and speeches. Another of her concepts is the
“trash jar”, a glass jar in which she can fit a whole
year’s worth of waste. As a minimalist, Johnson also
advocates for decluttering, consuming less, and
shopping second hand. “When you have things that
you don’t need, (...) you are keeping them from being
useful to other people”, she says.

On a global scale, environmental organisations estimate that half of the plastic waste polluting the oceans
consist of old fishing nets and other discarded equipment from the fishing industry. Another accelerating
global problem is that of electronic waste.
The tech industry is often criticised for making products
fragile, short-lived and difficult or impossible to repair.
Apple has been accused of this practice, so-called
“planned obsolescence”, and in 2017 admitted to
installing updates on older model iPhones to purposefully slow them down. Not very helpful for waste-reduction, but perhaps profitable.

Criticism
Critics of the zero waste movement dismiss it as a
trendy new hobby for the rich and privileged with a lot
of spare time on their hands. That it is more about an
idealised way of life - pure, clean and perfect - than
actual global change towards sustainability. They
deem it too individualistic, centered on the power and
responsibility of the consumers rather than large-scale
change from the side of the producers.

Q/A with volunteers

Take Sweden for example - according to official
statistics from the government agency SCB, the biggest
waste producer in the country is the mining industry.
Mining produces more waste than all other sectors
combined. Another hot topic is that of Sweden’s nuclear waste, something we cannot dispose of, but will
have to keep watch over for 100 000 years.
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An exampel of a "trash jar"

ZERO WASTE
Intervju

The five R's of zero waste:

Refuse
Reduce
Reuse
Recycle
Rot

Doing the right thing
But what can we conclude from all of this? That any individual consumer’s actions are futile and worthless? Of
course not. Consumption and production are two sides
of the same coin after all. And putting political pressure
on companies and governments should not rule out acting in sustainable ways individually. Why not do both?
Perhaps it is time to move away from a consequence-based ethics obsessed with measuring the
absolute positive impact of one person’s actions, and
instead towards a more duty-based ethics, where we ask
ourselves: “Do I believe this is the right thing to do?”, and
then act upon that conviction.
A way of thinking about sustainable development is that
we don’t own the world, we are only borrowing it from
future generations. And after all, who borrows something
and then returns it covered in garbage…?

© Svetlana Glazkova / Adobe Stock
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Klimatstudenterna

klimatstudenterna
Det har snart gått sex år sedan Parisavtalet slöts, där de ingående länderna dyrt och heligt lovade att reducera
sina utsläpp för att förhindra en ökning av planetens temperatur över 1,5 °C, och det löftet ser ut att bli svårt
att hålla. Flera ideella organisationer har med anledning av detta bildats för att kunna påverka större aktörer
att minska sina utsläpp.
Klimatstudenterna är en förening som grundades av klimatengagerade studenter vid SLU vars mål var att få
universitetet att reducera sina utsläpp av växthusgaser. Föreningen spred sig snabbt till även andra svenska
lärosäten och 2018 grundades deras grupp vid Uppsala Universitet.

Hur arbetar ni för att påverka universitetens
miljöval?
Vi för dialoger med och håller föredrag för lärosätenas miljösamordnare, genomför årligen en ranking
över hur väl lärosätena arbetar med att minska sina
utsläpp, skriver debattartiklar, anordnar namninsamlingar, med mycket mera.
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Vilka är Klimatstudenterna?
Vi är en nationell ideell förening som utgörs av en
styrelse och ett antal lokala grupper i Sverige, och
vi alla är universitetsstudenter. Vi är partipolitiskt
obundna, och det är vårt gemensamma engagemang i klimatfrågan som sammanför oss. Vi arbetar
med att på olika sätt pusha svenska lärosäten till
att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalets
1,5-gradersmål - alltså att halvera sina utsläpp till år
2022 och nå nollutsläpp år 2030.

Varför behövs Klimatstudenterna?
För att förändringen i samhället går alldeles för
långsamt, och vi når inte våra miljömål. På universiteten bedrivs forskning och studenter utbildas i
hållbar utveckling, men universiteten som institution
lever inte som de lär. Det vill vi ändra på.

På universiteten bedrivs
forskning och studenter
utbildas i hållbar utveckling, men universiteten
som institution lever inte
som de lär. Det vill vi
ändra på.

Klimatstudenterna
Finns det någon förändring inom
Uppsala Universitet som ni är lite extra stolta
över att ni åstadkommit?
Det vi framför allt känner oss stolta över är att vi har
märkt att klimatfrågan generellt har börjat bli mycket
mer uppmärksammad inom universitet, bland annat
tack vare oss. Bara det faktum att ledningen vet att
det finns en grupp studenter på universitetet som har
koll på vad de gör leder till att de synar sig själva
i sömmarna och lyfter frågan. Vi har bland annat
genomfört strejk framför Segerstedthuset där vi fick
kontakt med ledningen.
Vår närvaro har även gett oss möjlighet att faktiskt
få ge konkret input i vissa frågor. Vi fick till exempel
möjlighet att göra ett inspel i Uppsala studentkårs
remissvar angående den nya miljöplanen förra
hösten.
Vi är också lite särskilt stolta över vår påverkan i
arbetet med att hitta en ny rektor. För oss kändes det
väldigt viktigt att den nya rektorn var medveten om
klimatkrisen och var villig att göra UU till en ledande
aktör i omställningen. När universitetskollegiet skulle
ta fram en kravprofil för tjänsten kontaktade vi alla
som satt i det beslutande organ som gick igenom
ansökningarna, både anställda och studenter, och
kom med våra synpunkter och förslag om att ta med
klimatmedvetenhet som en del i kravprofilen. Detta
ledde till stor diskussion och mycket positiv respons
under mötena för att bestämma kravprofil och
senare även lämpliga kandidater. Det ledde faktiskt
till att gruppen med studentrepresentanter röstade
igenom att ta med vårt förslag till kravprofilen i
studentgruppen. Tyvärr gick förslagen inte igenom i
universitetskollegiet och nådde därmed inte kravprofilen, MEN vårt påverkansarbete ledde till att
frågan verkligen lyftes upp på agendan i församlingen och vi fick stort gehör för våra synpunkter. Vi
hoppas att det här ska visa inriktningen för den nya
rektorn, men kan ännu inte uttala oss om resultatet.

Sist vi pratade med er under våren 2020 skulle
ni tillsammans med Uppsala studentkårs klimatutskott lämna över 199 förslag på Uppsala
universitets miljöplan. Kände ni att era förslag
blev väl mottagna?
Efter att vi lämnat in förslagen hade vi ett uppföljande möte med Karolina Kjellberg (miljöchefen).
Vi upplevde att förslagen generellt blev positivt
mottagna. Vissa av förslagen var sådant som de
redan skulle ha med i planen. När [vi] sedan fick se
förslaget till ny miljöplan hösten 2020 konstaterade
vi tyvärr dock att förslaget inte var tillräckligt om UU
ska minska sina utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet
och att flera aspekter saknades eller var oklara.
Under vinter/vår fick vi dock reda på att förslaget
till miljöplan skulle revideras väldigt mycket och hur
processen ser ut nu har vi inte riktigt koll på.
Vilka studenter är representerade hos er?
Vi har engagerade från flera olika fakulteter.
Ni jobbar ju med hur universiteten kan jobba
mer hållbart. Men har ni några tips på vad
man som enskild individ kan göra om man vill
ha en mer hållbar livsstil?
Matvanor: ät mer vegetariskt och veganskt,
Konsumtion: konsumera ekologiskt och klimatmässigt
hållbart (second hand)
Aktivera dig: sätt press på de som har makt genom
att exempelvis skriva brev till politiker, skicka in ett
medborgarförslag till din kommun - det lönar sig
att tjata. Gå med i en förening som fokuserar på
klimatfrågan. Tillsammans har man både roligare
och mer kraft att påverka! Och sist men inte minst
- prata med din familj och dina vänner om klimatförändringar

.

Sugen på att engagera dig i Klimatstudenterna?
På Klimatstudenternas hemsida finns kontaktinformation till bland annat
Uppsalas grupp.
Den nationella föreningens styrelse når du via: info@klimatstudenterna.se
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Review

Netflix documentaries that make you go vegan?
Techna analyses the Netlix documentaries Seaspiracy & Cowspiracy
Text: Lucie Davidová

In recent years, awareness about
global warming and the need for sustainable development has increased,
partly thanks to the never-ending efforts of numerous non-governmental
organizations (Greenpeace, Oceana,
Earth Justice) who spread the knowledge about environmental issues
and try to find and enforce greener
solutions.
They are introducing ways to make
the industry and human behaviour
more sustainable to preserve the
world as we know it. But what if they
have never told us the whole truth?
The 90-minute Netflix documentaries
Cowspiracy (2014) and Seaspiracy

(2021) are tackling this exact question.
Both movies are based on a concept
of a sole traveller, an obsessive-compulsive environmentalist, who uncovers dark secrets of non-governmental
organizations (NGOs) and sustainable
brands.
Alone, or with just a handful of experts behind his back, he must fight
his issue against some of the most
powerful industries. Despite having to
risk his own life, he decides to persevere, and his David & Goliath battle
leads him to discover the ugly truth
about environmental organizations
greenwashing (or in the case of ocean
protection organizations, bluewashing) their supporters and donors.
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Review

Cowspiracy - The MOOOvement that
enchanted the world
The award-winning document Cowspiracy, produced
among others by Leonardo DiCaprio, has summoned
great attention not only among Netflix viewers, but
also the scientific world. But for very different reasons…
The storyteller of the documentary, Kip Andersen, is
portrayed as a man who has always been a loyal supporter of environmental organizations. One day, as he
was contemplating how to help the environment, he
stumbled upon a statistic saying that the majority, i.e.,
51% of gas exhausts, which pollute the atmosphere,
come from the livestock industry. That means, meat
and dairy industry produces more exhausts than transport, or heavy industry. With that in mind, he starts
contacting different NGOs to tell him more about the
effects of the agriculture industry on the environment.
To his disappointment, nobody is willing to give him
a satisfying answer as to why such crucial information
is missing on their websites and in their campaigns.
Could they possibly have something to hide?
Kip therefore continues his journey to find the answer
to his burning question. Along his way, he encounters
environmental protection authors, researchers and
ranchers, who help him unveil the inconvenient truth:
Becoming vegetarian or vegan would help to stop the
climate change quickly, but fundraising organizations
would not profit from challenging these everyday
human habits, simply because they would lose their
sponsors from the meat and dairy industries. Threatening corporal profits by promoting veganism would
even make them a terrorism threat.
Despite knowing this may be a life-or-death project,
Kip Andersen manages to finish his documentary and
promotes plant-based alternatives of meat to stop
the road to destruction caused by climate change. He
makes masses of viewers realize that the principal solution to global warming is not renewable energy, but it
is for everyone to become vegan.

Although the whole Cowspiracy is based on conspiracies plotted by environmental organizations,
funnily enough, the study presented in the movie
was published by an environmental organization, the
Worldwatch Institute. The activists who released the
study came up with 51% of greenhouse gases being
released by the agriculture industry instead of 15%,
which is the widely recognized scientific consensus.
Their study has never been questioned in the movie
and Cowspiracy has deliberately ignored the scientific consensus that global warming is mainly caused
by burning fossil fuels. The whole movie therefore
built the whole story on an untrustworthy assumption
and cannot be called nothing more than a conspiracy
about conspiracy.

What is fishy with Seaspiracy?
Although being thrilling, having the potential of an
action movie, and shedding light on some of the dirty
practices of the fishing industry, the documentary
does not offer solutions for any of the raised issues,
nor does it serve the complete facts. It has even been
accused of misinterpretation by its participants, using
out-of-context interviews and erroneous statistics.
Some of the known problems that the film highlights –
such as bycatch, overfishing and destruction of marine
ecosystems – are precisely the issues that the NGO
Marine Stewardship Congress addresses. Also, the
presented “fact” saying that “the oceans will be empty
by 2048” has been contradicted by the forecast author
himself.
Becoming a vegan = saving the world?
The simple answer is: It is not as simple as these movies
want us to believe. Movies like Cowspiracy and Seaspiracy make us believe that a large group of people, in
this case the scientific and environmental community,
has hidden a key piece of information from us. But that
is exactly what these documentaries did too. They do
not only twist the science to make the plotline more
interesting but also make us believe that fossil fuels
or microplastic pollution are not important causes of
environmental pollution.

If the solution to environmental protection is so easy,
why isn’t everybody vegan by now?
The Film That Environmental Organizations Don’t Want
You to See, the subtitle of the movie, carries some
truth in it. The main premise of the documentary is
namely based on a misinterpretation of science. The
statistic that carries the whole plot line – that 51% of all
greenhouse gases are produced by animal agriculture
– is declined by scientists all over the world.

Combined with questioning the integrity of the environmental organizations, these movies can have counterproductive effects on the environment, as viewers
will lose their trust in them. Although fairly enjoyable,
they are not scientifically correct, but rather make
their case by intriguing storytelling to catch the eye of
Netflix users. Even though they have a valid point of
veganism being beneficial for the environment, saying
that veganism will save the planet overnight is a bit
far-fetched
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Lysekilsprojektet
Framtidens möjligheter med vågkraft
Text: Nora El-Zein

Vågor innehåller enorma mängder energi som går att
ta tillvara på genom tekniker som fångar upp och utnyttjar den. Vågkraft ses idag som en möjlig alternativ
framtida energikälla för en växande energimarknad
med en ökande efterfrågan på el. Uppsala universitet ligger i framkant när det gäller utvecklingen av
vågkraft, och har den största forskningsgruppen inom
området. Sedan år 2004 driver och utvecklar universitetet en unik vågkraftspark med en alldeles speciell
teknik. Projektet kallas för Lysekilsprojektet och ligger på Västkusten utanför Lysekil. År 2006 sjösattes det första vågkraftverket och sedan dess
har ytterligare 12 vågkraftverk installerats.
Tekniken går ut på att en boj placeras vid
ytan där en translator dras upp och ner mellan magneter med vågornas rörelse, som
därigenom alstrar elektrisk ström. På botten
ligger en linjärgenerator förankrad. Bojen
absorberar vågornas kraftfulla energi som sedan omvandlas från kinetisk energi till
elektrisk energi i generatorn.
En vanlig generator omvandlar rotationsenergi till el och det krävs en
hastighet på över tusen varv i minuten för att den ska vara effektiv.

Fördelen med en linjärgenerator är att den kan generera el under väldigt långsamma rörelse, rörelsen
är konstant och linjär istället för roterande och snabb.
Tekniken är dessutom både billig och miljövänlig.
Techna redaktion har intervjuat Malin Göteman och
Jens Engström från institutionen för elektricitetslära vid
Uppsala universitet för att höra mer kring projektet.

Vad gör er teknik unik?

Vågkraften är lite speciell i och med att det finns väldigt
många vitt skilda tekniker för att omvandla energin i
havsvågor till elektricitet. Vår filosofi är att bygga relativt små kraftverk som kopplas samman elektriskt i stora parker. Sen tror vi på att bygga vågkraftverk som är
enkla ur ett rent mekaniskt perspektiv, helt enkelt för att
minska risken för haveri, havet är en extremt tuff miljö
att verka i. Istället har vi valt att lägga komplexiteten
på den elektriska delen av vågkraftverket.

Kan tekniken bli en lönsam energikälla i
framtiden och varför?

Absolut. Vågkraften har en lägre variabilitet än vindkraft, detta p. g. a. att vågorna fortsätter färdas i
princip utan förluster över haven även när det slutat
blåsa. Kuster som vetter mot stora oceaner är därmed
nästan alltid utsatta för vågor, även under dagar
utan vind. Det gör att elproduktionen blir jämnare
och mer förutsägbar. Några andra fördelar är högre
energitäthet jämfört med sol och vind samt potentiellt
mycket hög energiabsorption. Teoretiskt kan man ta
upp all energi i vågen och i skalexperiment har man
uppnått 80 % absorption.

Två vågkraftverk och ett bottenställverk i hamnen i Lysekil innan
sjösättning.
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Vad finns det för nuvarande problematik med
tekniken?
För att tekniken ska bli kommersiellt konkurrenskraftig så
krävs framförallt att de kan producera mer elektricitet till
en lägre kostnad. En viktig del i att sänka kostnaderna
är att se till att vågkraftverken är tillförlitliga och hållbara till havs, eftersom underhåll och reparation till havs är
kostsamt och komplicerat.
För att förbättra elektricitetsabsorptionen så måste både
energiabsorptionen förbättras, vilket man försöker åstadkomma med många olika angreppssätt (exempelvis använda kontrollmetoder för att öka resonansen med vågorna), men elektricitetskvalitetén måste också garanteras,
vilket bland annat kan åstadkommas med kraftelektronik
och genom att sjösätta vågkraftverk i parker.

dykare, långtidsobservationer och jämförelser med
kontrollområden. Inför en installation av vågkraftverk
till havs måste många aspekter tas hänsyn till, och
omfattande studier ligger till grund för miljökonsekvensanalyserna.

När tror ni denna teknik kommer kunna
appliceras på marknaden?

Ett flertal bolag är i demonstartionsfasen varav ett
flertal är svenska, Seabased, CorPower och Eco
Wave power. Förhoppningsvis är något bolag kommersiellt inom 10 år

.

Omkringliggande ekosystem får ofta ta stryk
när nya smarta energitekniker framtas. Hur
arbetar ni för att förhindra detta?
Det är självklart oerhört viktigt. Sedan starten av projektet så har vi kontinuerligt observerat och analyserat hur
vågkraftverken påverkar det lokala marina ekosystemet. Detta har gjorts med hjälp av undervattenssensorer,

Tre bojar som driver varsitt vågkraftverk som i sin tur är inkopplade mot ett bottenställverk. Bojen närmast kameran är en sk biologiboj som används för att mäta
påväxt av marina organismer.
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HYBRIT

STÅL UTAN KOL
– Techna granskar den svenska stålindustrins framtid
Text: Emma Grubbström

Stålindustrin i Sverige har en historia som
sträcker sig tillbaka flera hundra år och den
har spelat en stor roll inom svensk industri.
Ståltillverkningen släpper dock ut stora mängder koldioxid och under de senaste åren har intresset ökat bland både företag och forskare att
hitta ett sätt att tillverka kolfritt stål. 2016 påbörjade LKAB, SSAB och Vattenfall sitt arbete mot
fossilfri ståltillverkning under namnet HYBRIT.
HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology och syftet är att minska
koldioxidutsläppen från stålindustrin. Stålindustrin är den industri i Sverige som står för
mest utsläpp, och faktum är att en av parterna i
HYBRIT-projektet, stålbolaget SSAB, är Sveriges
enskilt största utsläppare av just koldioxid.

Vad är stål?

Stål är en legering bestående av järn och olika
legeringsämnen där kol är det viktigaste. För att
tillverka stål traditionellt behöver järnmalm reduceras
till råjärn. Detta görs genom att smälta malmen i stora
masugnar för att därefter framställa stål genom att
lägga till koks och kol i masugnen med järnet. Det är
denna process som ger upphov till koldioxid.
Med HYBRITS nya metod för ståltillverkning menar
bolagen som ligger bakom projektet att Sveriges
koldioxidutsläpp kan minska med upp till 10% efter
fullskalig implementering. Detta kan sättas i relation
till att stålindustrin idag står för 11% av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Men hur gör man då stål utan
kol?
Det har länge varit en omöjlighet att tillverka stål utan
att tillverka koldioxid som biprodukt. Det HYBRIT
försöker göra är att reducera stålet med vätgas i
stället för kol och koks i en process som kallas för
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direktreducering. Då blir restprodukten vatten istället
för koldioxid. Vätgas har stor potential inom flera
branscher eftersom det ofta kan ersätta gas och olja
som bränsle. Den kan också fungera som katalysator i industriella processer och på så sätt ersätta till
exempel. kokskol. Dock så behövs stora mängder el
för att producera vätgas, som produceras genom att
via elektrolys dela upp vatten i väte och syre. För att
ståltillverkningen ska vara helt koldioxidfri behöver
därför elen komma från fossilfria energikällor. Denna
el planeras komma från framförallt Vattenfalls vindkraft men även vattenkraft.
HYBRIT direktreducerar järnmalm (i form av pellets)
till något som kallas för järnsvamp: en fast, porös
produkt av järn. Järnsvampen bildas istället för råjärn
som bildas när man reducerar järnmalmen i masugn.
Därefter smälter man järnsvampen i något som kallas
för en ljusbågsugn, en ugn som drivs av el, och tillsätter de legeringsämnen som gör järnet till stål. Detta
sker inte i HYBRIT:s pilotanläggning utan i metallforskningsinstitutet Swerims anläggning in Luleå.
LKAB Malmberget har påbörjat försök att tillverka
järnmalmspellets utan fossila bränslen. Och SSAB
planerar att vid år. 2025 ha konventerat sina masugnar till ljusbågsugnar. På detta sätt blir hela processen fossilfri, inte bara reduceringen. De olika bolagen
som är en del av HYBRIT bidrar med olika saker:
LKAB bidrar med järnmalmspellets gjorda på fossilfria bränslen, vätgasen som ska reducera järnmalmen
produceras med hjälp av el från Vattenfall och SSAB
ska sedan göra järnet till stål i elbågsugnar.

HYBRIT

HYBRIT

I augusti 2020 stod världens första fossilfria stålverk
klart i Luleå. Totalt uppgår investeringen till 1,4 miljarder kronor vilket till största delen finansieras av
de tre partnerbolagen i HYBRIT-projektet, Vattenfall,
SSAB och LKAB. Projektet har också fått statligt stöd:
energimyndigheten har beviljat projektet stöd på 528
miljoner kronor. Det är det största ekonomiska stödet
som beviljats i energimyndighetens historia.
I mars 2021 bestämdes det att Gällivare kommer bli
platsen för den anläggning som kommer producera
fossilfri järnsvamp i industriell skala. Den planeras tas
i drift 2025. Tio år senare, år 2035, planeras den
fullskaliga fossilfria processen för ståltillverkning vara
färdig. Redan i juli 2020 levererades den första provleveransen av fossilfritt stål till Volvokoncernen.

Kritik

HYBRIT står dock inte helt utan kritik. I september
2021 riktade flera forskare tung kritik mot HYBRIT
och företaget H2 Green Steel, ett företag som också
planerar att tillverka stål med hjälp av vätgas. Vis-

sa forskare har kallat det för ”miljönationalism” då
de menar att denna ståltillverkning minskar Sveriges
koldioxidutsläpp på bekostnad av andra länder. Den
stora mängd el som krävs för att tillverka stålet skulle
kunna exporteras till länder som Tyskland och Polen
istället, menar forskarna, och på så sätt göra dessa
länder mindre beroende av kolkraft.
Denna kritik har dock väckt motreaktionen. Andra
forskare försvarade de koldioxidfria stålföretagen
med argumentet att det inte finns tid att vänta med
projekt som dessa. Sveriges miljömål säger att vi ska
vara helt koldioxidfria till 2045. Om vi ska hinna dit
kan vi inte vänta med projekt som HYBRIT trots att de
är energikrävande, menar de.
Det må finnas dispyter, men trots det är det ingen
tvekan om att fossilfritt stål är något vi kommer få se
mer av inom en snar framtid

.

HYBRITs pilotanläggning Luleå
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Quiz

What do you know about the global
sustainable development goals?
When we talk about sustainable development, we tend to talk about climate change and carbon emissions,
but sustainable development is also social and economic. In 2015, the United nations adopted The Sustainable
Development Goals (SDGs) – also called Agenda 30 – in an attempt to work towards sustainable development
from an ecological, social and economic standpoint.
The SDGs consist of 17 goals that are to be achieved by the year 2030. These goals are often mentioned during
discussions about sustainable development, but what do YOU know about the Sustainable Development Goals?
Take our quiz to find out!
1. To which countries do these goals apply?
1. Only European countries
x. All countries, both rich and poor
2. Only countries where 50% live below the
		 poverty line

4. In which city is the UN headquarters located?
1. New York
x. Rio de Janeiro
2. Brussels

2. The first of the goals is “No poverty”, which aims
to end extreme poverty in the world. What is the
definition of extreme poverty, according to the UN?
		 1. People in countries with a BNP lower than
		average
		 x. People who live on less than $1.25 a day
		 2. People who claim to be living in poverty
3. There are 193 member states in the UN, and all
of these have signed the Agenda 2030. Still, other
states in the world have not. Why?
		
1. They think poverty is good.
x. They have no interest in being part of the
		UN.
		
2. Their status as an independent state is not
		 recognized by all UN members
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5. Which goal is considered the least important to our world leaders?
		
1. Goal 4: Quality education
x. Goal 12: Responsible consumption and production
		2. Goal 14: Life below water
6. Which SDG is considered the hardest to reach?
		1. Goal 1: No poverty
		x. Goal 16: Peace, justice and strong institutions
		2. Goal 7: Affordable and clean energy
7. Who monitors these goals?
		1. Each UN state’s national government
		x. Undercover UN spies that infiltrate the govern				
		 ments of the participating nations
		 2. An UN commission monitors the progress, 				
		 which is then published as an annual report by the UN Secretary-General
8. What does NOT match the Agenda 2030?
		1. It is a concrete instruction manual for a sustainable transformation.
		x. It is a declaration of intent by all states.
		2. It is a vision for a better world.

©United Nation
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KEY:1. B, 2.B, 3. C, 4. A, 5. C (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).

Quiz

Lab-grown meat: how close are we?
iGEM Uppsala 2021

Text: Ruta Upie

Genetically modified organisms may be an opinion deviating topic. However, for 13 years, teams
of Uppsala students have been showing the solutions synthetic biology has to offer for global problems. iGEM, international Genetically Engineered
Machine, is an annual competition that started
with 5 teams in 2004 but now has a participance
of more than 300 teams worldwide every year.
Uppsala team 2021 is competing with their project
FGFuture. With the belief that cellular agriculture
can relieve the burdens of industrial farming, their
goal is to improve the media needed for lab grown
meat. Techna sat down with Andreea, Milena and
Patrick from this year’s team to learn more about
cultivated meat, synthetic biology and researching
as a student overall.
The team consists of 19 students from several
programs such as molecular biotechnology engineering, pharmaceutical modelling, and diverse
biology masters e.g. microbiology and immunology, bioinformatics and applied biotechnology.
They have been working together since January
when the team started with a general brainstorming phase where everyone came with project suggestions. The five favorite ideas were presented in
front of the faculty and after their feedback the
team chose to work with cellular agriculture.
The iGEM team 2021
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Talking about sustainability goals - how
does lab grown meat come into the discussion? What problems does it solve?
Milena: The argument that makes the most sense
is that if you want to eat a steak – you have
to grow a whole cow, all organs, skin, hooves,
horns included. Here, all of the emissions produced through farming come into play. You need
to put in energy to create the whole cow, but
you only want the meat. We think that cultivated
meat is a good possibility to save energy overall
so that you grow only the things that you actually
want and don’t waste a bunch of resources and
generate unnecessary emissions to create parts
that you don’t use anyway.
Cultivating meat means growing meat without
killing an animal, as what is needed is a small
cell sample to begin a cell culture. However, the
nourishment the cells need for growing is usually
provided by fetal bovine serum that comes from
blood of bovine fetuses and defeats the purpose
of cruelty free agriculture. Serum free media is
available but the price of it is very high, hindering the production of cultivated meat, since it cannot compete with traditionally produced meat in
that aspect. The synthetic media has similar components that stem from synthesized processes in

Quiz

a lab and is serum free. The team's aim has been
to improve one of the components in the synthetic
media.
Tell us more about the component you
are working on?
Milena: What we're working with, FGF2 or fibroblast growth factor 2, is one of the most expensive components in the media as it makes up
half of the cost. The protein induces cell proliferation, but it has a very limited half-life and
is not very stable. The protein degrades quickly
and cell proliferation stops. Which is good in nature - if you're an animal and don’t want to get
cancer. But it's bad when you want to grow cells
in the lab. So, we are trying to make a mutated
version of the protein that is more stable and has
a better binding affinity to the receptor on the
cell surface. So that you don't need as much of it,
which would make the media cheaper.
How did you decide what kind of mutations would lead to the improvements of
the protein?
Andreea: First we studied different papers to
see what other people have done. We looked at
the protein structure and tried to see if we can
find similar point mutations with the ones that
have been done before on similar proteins.
Milena: People research a lot on human FGF2
too. So, we were very inspired by existing work
on human FGF2, and we tried to transfer that to
the very similar bovine FGF2.
Patrick: None of the approaches that we have
taken are new in themselves. We have applied
the existing approaches to this new protein, bovine FGF2, which was the target of very little research. So, for example, fusion protein is a very
general concept that we were very hopeful for.
So, we looked into possible other proteins that
we could fuse with ours to increase or change the
properties that we desire.
The team studied the different alternatives with
different kinds of software to evaluate how good
the mutations are and if they are impairing the
protein in any way. To narrow the options the
team performed molecular dynamics simulations,
in specific, free energy perturbation studies that
required use of a supercomputer to be processed.
These simulations allowed them to see which mutations had the best free energy compared to the

wild type protein. They then continued with the
three most promising mutants in the lab.
The team mutated the genes for the found alternatives and inserted them in bacteria. The mutated
proteins as well as the wild type were expressed
in the new host and then isolated. As the team’s
goal was to express the proteins on a big scale to
decrease the price of the protein, they upscaled
the process at Testa center, a lab facility here in
Uppsala. There they got to work in bioreactors
with several liters of bacteria culture.
Coming all the way to protein expression
is not trivial. Do you see any continuation
of your project after iGEM?
Patrick: We were actually about taking our
project further, into an actual company, with
patent rights and everything. The problem was
that at the point in the project where a patent
would actually be a viable option, the combination of cost and time needed didn't really entice
anyone. The idea was revisited but at that point,
we had already published information about our
work, which you aren’t allowed to do in a patent
application.
Milena: We definitely have some key people
who are really motivated to work on cellular agriculture in general. At least one has chosen their
thesis projects to be within the field. But no one
is going to continue our project specifically, at
least, not right now.
A big part of the team’s work went to assessing
the relevance of their project and scrutinizing it
from different angles. During the project they
have been in contact with other iGEM teams, cellular agriculture companies, researchers at UU
and other universities, for feedback and discussion on their work. A notable effort also went into
surveying farmers as a group that is affected by
the field but not actively working in it.
What are the reactions you have observed from your farmers survey?
Andreea: Most of them were actually willing to
learn if they would be explained and to try to
adapt, which is at least the ones that we have
spoken with from Sweden. They were saying
that they still have an important role, which we
never argued against. They are willing to learn
new ways of seeing this type of agriculture and
expressed interest in taking active part if they
would be given a chance.
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What is currently happening in the field
of cellular agriculture overall?
Milena: The first cultivated burger was made
in 2013 and it was ridiculously expensive, and
it was just muscle cells. When you just have culture media, like the one that we are trying to improve, and put cells on it - they grow in a simple
clump of mammalian cells. That may work for a
burger because it's minced meat. But when you
eat something like a steak you have a structure
of the muscle, fat tissue and so on. Making that
is really, really difficult. So, the current research
is trying to make muscle structure resembling actual animal grown meat much more closely.
Patrick: Singapore is the first country that actually sells cultivated meat to consumers. There
are several companies that are working in the
area even in Europe, some of which we have
talked to. But none of these companies have released their products or told us exactly how they
are made. It's kind of a trade secret right now.
But one could say that commercial cultivated meat is becoming a reality?
Milena: There are more and more companies
every year, it is definitely a growing field.
Andreea: I think there will be a coexistence
of different products in the near future: cultivat-

Process of cultivated meat production
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ed meat, industrial meat and organically grown
meat. And slowly, hopefully, the industrial meat
will go almost to zero, but from a realistic perspective that will take some years.
Patrick: One of the major reasons why Singapore introduced a commercial product, is because they are planning to make a certain fraction of their food production self-sufficient. And
I think that that can be a motivation for other
countries as well. For example, due to climate
change, it may be increasingly more relevant to
be able to grow your own food instead of importing it. A bioreactor for cultivated meat just
needs steel and electricity but the set-up doesn't
really care how warm, cold, rainy, or dry the
environment is. With that in mind, I'm rather
confident that cultivated meat will probably be
available in at least most countries maybe in ten
or twenty years. We're definitely talking more
decades than just single digit years.
Milena: Also, we are technically using genetically modified organisms to grow our FGF2.
Modified organisms are very common in synthetic biology and the EU is still very strict on these
matters. So that may be a hindrance. It's going
to be later for Sweden rather than sooner compared to other countries with the availability of
cultivated meat.

Photo: The iGEM team

knows exactly what is going on, who you can ask
Do you think the people are ready for
every little thing. So, if you don't have that you
lab grown meat?
have to figure it out on your own. To do that with
Milena: I think it's kind of inevitable for humaniGEM, with
bunch
of otherteam,
peopletowho
are in
ity to year
move we
pastwant
big industrial
farmingfour
because
This
to introduce
new positions
toathe
editorial
improve
the same boat where you can help each other
when there's more and more people that's just not
the
magazine and take it to new levels of awesomeness.
Perfect for you who wish
on an equal basis, it is just so helpful and such a
possible anymore. And I think cultivated meat is
to
part of
the Union
magazine!
good way to learn. I would do it again.
the become
only viableaoption
because
most people
that
like to eat meat, like actual meat and not vegan
Andreea: I have always known that it is going
meat replacements. At the same time, most peoto be a huge learning experience, but I underestiple may be not convinced about cultivated meat
mated the amount of information I would be workwhen they just hear the word. But when someone
ing with. Also, I want to underline what Milena
explains it to them, what is actually going on and
said is so true. You don't know how much you can
why it's so helpful, I think almost everyone is willdo on your own until you need to be self-sufficient.
ing to learn and to give it a try.
In addition, with the knowledge, it's a very good
way to boost confidence.
Patrick: I guess that the problem is that even if
you know that your meat comes from an animal
Patrick: It really has been the first experience
that lives in horrible conditions, you still know
of its kind in my life. When I joined the project, I
it's an animal and that kind of makes it a natural
knew it would be a lot of work. And aside from
product? While a steak coming from a petri dish
that I didn't really know quite what to expect. It
is something that sounds very artificial.
was really just a great learning experience overall. Getting a feeling for working in a bigger team
The team also mentions the cost being a major
is one. At university most of us have been working
aspect on general acceptance of a commercial
either on our own or small teams. And working in
product. Even if cultivated meat proves to be a
a team of 20 people from many different backmore sustainable and healthier alternative as it
grounds is just a whole other thing. As a group
avoids antibiotics and other problematics, it is
leader I learned to teach other people things that
hard to see people choosing it over the currently
they were not familiar with, but at the same time
cheaper option provided by industrial farming.
worked together with them on things we all had
the same level to experience with. iGEM is many,
What would you like to say to people
many different things in one. My best summary
having strong bias towards terms such as
would be - just go for it. If you have any spark of
GMO or lab-grown?
interest in joining an iGEM project, just go ahead.
Milena: It's already in their daily lives. When
You will not regret it.
you drink wine or beer, the yeast that is used for
fermentation comes from a lab. Those are just
Currently the team is still deep in work preparing
key strains and not something that is grown natuthe webpage for their project and the final presenrally or in wooden barrels in the farmers cellars.
tations. In pre-pandemic times they would have
“Lab-food” is something that's already very presbeen packing for traveling to a conference overent in people's nutrition.
seas, but the two-week event is digital this year.
The last deadlines are due at the end of October
Andreea: And also, people who have ever
and the jitters of facing the iGEM judges has not
drunk soda in their life or who have ever eaten
really set in yet. How the competition results will
a piece of industrialized meat shouldn't worry, it
be, we will see in mid-November but the team's
can't be worse than that.
dedication and enthusiasm seems like a major win
for themselves already.
You obviously have become somewhat of
experts in the area. Joining a long term,
If you want to learn more about their project,
hands-on research project as a student is
check out their webpage, social media, and vidan experience in itself as well. How has
eos from their webinar series
that been?
Milena: I think you become very self-sufficient
because when you're doing for example a bachelor’s thesis there's always your supervisor who

.
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Recept

RECEPT: VEGANSK K*CKLINGPASTA
INGRIDIENSER:
1/2 zucchini
100 gram kastanjechampinjoner
1 paprika
1 Scharlottenlök
320 gram kycklingsubstitut
1 scharlottenlök
1 msk
3 dl havregrädde
2 msk havrecremefraische
2 tsk japansk soja
1/2 msk grönsaksbuljong
Olja till stekning
Salt, peppar och timjan
Spaghetti

GÖR SÅHÄR:
- Börja med att steka zucchinin i rikligt med olja
-Efter ca. 5 minuter tillsätt scharlottenlök, paparika och kastanjechampinjoner
- Häll i salt och peppar
- Häll i havregrädden och creme fraichen
- Häll i sojan och buljonen
- Koka spaghettin efter förpackningens anvisningar
- Häll i spaghettin i såsen
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- Smaka av med salt, peppar och timjan

TECHNA LANSERAR 4 NYA POSTER
I år vill vi införa fyra nya poster i redaktionen, för att utveckla och förbättra tidningen ytterligare. Perfekt för dig som vill engagera dig i kårtidningen!

Marknadsföringsansvarig
Är du en hejare på sociala medier? Har du networking i blodet? Vill du hjälpa Techna att synas?
Som Technas Marknadsföringsansvarig ska du planera och koordinera marknadsföringen av Techna. Det
innebär bland annat att du ordnar texter till UTN:s
nyhetsbrev, planerar representationstillfällen som kaffeturnéer och håller konton på sociala medier aktiva.
Du deltar på redaktionens möten och är öppen för
feedback och förslag, samt samarbetar med Illustrationsansvarig om grafisk design till inlägg på sociala
medier med mera.

Illustrationsansvarig
Älskar du grafisk design? Att illustrera eller fotografera?
Eller har du bara en väldigt tydlig känsla för vilka bilder
som behövs var?
Som Technas Illustrationsansvarig är du ansvarig för
att foton och illustrationer kommer in till tidningen. Du
tar kontakt med fotografer och illustratörer inom eller
utanför redaktionen för att ordna bilder till tidningens
olika inslag. Du ser till att skribenternas visioner återspeglas i bilderna, men får också chansen att delta i
den kreativa utformningen av tidningen! Du jobbar
med Layoutansvarig för att se till att bilderna har rätt
format och kvalitet, samt hjälper Marknadsföringsansvarig med grafisk design till till exempel sociala medier.

Eventansvarig

Layoutansvarig

Vill du organisera workshops och inspirerande teambuildings? Eller riktigt mysiga filmkvällar?

Tycker du om redaktionsarbete? Har du en tydlig bild
av hur en tidning ska se ut?

Som Technas eventansvarig är ditt uppdrag att
planera event för TekNat-studenter. Det kan innefatta föreläsningar, diskussionskvällar, undervisande
workshops som har koppling till redaktionens arbete.
Exempel på detta kan vara diskssion gällande teman
som tas upp i kommande nummer, workshops i layout
eller fotografi med redaktionens medlemmar. Du är
även ansvarig för att planera teambuilding och andra
tillfällen då redaktionsmedlemmar träffas.

Som Technas Layoutansvarig är du ansvarig för att
planera, koordinera och genomföra arbetet med tidningens layout. Det innebär bland annat att du tar in
redaktionens förslag, guidar andra layoutintresserade
i hur de ska arbeta och gör den slutliga ihopsättningen av varje nummer i mjukvaran InDesign. Du har
störst arbetsbörda 2 veckor innan publicering där du
tillsammans med chefredaktören sätter ihop numret.

Nyfiken på att veta
mer? Håll utkik efter
söket! Mer information
och
postbeskrivningar
finns på UTN:s hemsida.
Eller mejla oss och fråga!
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Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)
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TÄVLA OCH VINN BIOBILJETTER!

Skicka in ditt svar till korsord.techna@gmail.com
senast den 15/12

Saknar du också korsordet? Vi söker just nu nya
korsordsmakare! Hör av dig till techa@utn.se
om du vill se DITT korsord i nästa nummer!
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