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Välkommen till Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. 
Vi arbetar med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och 
för bättre levnadsvillkor för människor. Till vår hjälp har vi både vetenskapen 
och tekniken. Vetenskapen hjälper oss att ta reda på hur allt fungerar. 
Tekniken hjälper oss att bygga nya lösningar utifrån våra nya kunskaper.

för ett bättre och hållbart liv 
TEKNIKVETENSKAP 
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Institutionen bedriver en bred forskning för att leda 
utvecklingen av hållbar teknik, energiförsörjning och 
livsvetenskap. Vårt syfte är att förstå och utveckla  
teknik som leder till ett bättre liv för oss människor. 
Till och med då vår forskning ligger i startgroparna  
vet vi att den till slut kan komma att hjälpa människor.
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åstadkomma bättre sårläkning och 
möjliggöra effektivare filtrering i 
bioteknologiska processer. Vi ut-
vecklar också bättre proteser och 
tandimplantat – bland annat im-
plantatytor med olika egenskaper, 
till exempel bakteriedödande eller 
självrengörande ytor. 

• En miniubåt stor som en halvliters-
flaska, som bland annat ska undersö-
ka en sjö under isen i Antarktis och 
även kunna användas inom rädd-
ningstjänsten på jorden.  

• Flexibel elektronik. Vi utvecklar 
töjbar och böjbar elektronik, bland 
annat för att väva samman elektro-
niken med kläder. Ett exempel är 

Institutionen för teknikvetenskaper i 
Uppsala tar ett stadigt grepp om  
teknikens samhällsnytta och antar en 
lång rad aktuella utmaningar såsom 
Alzheimers sjukdom, kronisk smärta, 
bättre proteser och implantat, natur- 
katastrofer, trådlösa sensornätverk, 
smarta fönster, bättre inomhusmiljö 
och framtidens energiförsörjning. 
Forskningen ska göra nytta i samhället, 
ungefär som mediciner gör nytta i 
kroppen. Kanske kan vi förstärka sam-
hället, just som läkemedel gör kroppen 
friskare? 

Nya hållbara material och tekniker
Institutionens projekt ska vara hållbara 
ekonomiskt, ekologiskt och samhälls-
mässigt. Nya material ska vara förny-
bara och potentiellt lönsamma. Därför 
arbetar vi exempelvis med att utveckla 
nya permanentmagneter utan sällsynta 
jordartsmetaller, batterier med enbart 
förnybara beståndsdelar, nanocellulosa 
som förstärkningsmaterial och nya 
tekniker för energiproduktion som 
vågkraft, vindkraft, strömningskraft och 
solenergi. 

Institutionen driver närmare tu-
sen projekt som spänner över många 
områden: från att utveckla storskaliga 
energiproduktionsanläggningar till att 
utnyttja energi på ett effektivare sätt 
med hjälp av tunnfilmsteknik i smar-
ta fönster, från flexibla och hållbara 
trästrukturer till metoder för att åter-
bilda skadade nervbanor i kroppen. 

Några av institutionens projekt är: 

• Vågenergi för att ta vara på energi 
från havens vågor. Institutionen 
medverkar också i början när tekni-
ken ska kommersialiseras i stor skala. 

• Miljövänlig nanoteknik för byggnader 
exempelvis smarta fönster som släp-
per in värmestrålning när det behövs 
och stänger den ute när det är till-
räckligt varmt inomhus. Fönstren kan 
också användas för att rena inomhus-
luften på ett energieffektivt sätt. 

• Bio- och nanomaterial inom livsveten-
skaperna. tillämpas för att återbilda 
nervbanor och för att bygga upp 
nya skelettstrukturer samt för att 

att övervaka puls, kroppstemperatur 
och rörelsemönster hos en brand-
man och registrera vilken tempera-
tur som kläderna utsätts för. 

Institutionen för teknikvetenskaper 
ligger i forskningsfronten inom flera 
områden, vilket visar sig i ett starkt ge-
nomslag i vetenskapliga publikationer. 
Ett nära och långtgående samarbete 
med näringslivet och med andra veten-
skapliga institutioner ger oss möjlighet 
att leda utvecklingen inom olika delar 
av forskningsfälten hållbar teknik, en-
ergiförsörjning och livsvetenskap. Våra 
förnämliga laboratorieresurser inom 
mikrostrukturteknik ger oss möjlighe-
ter att omsätta vår kreativitet till verk-
liga tekniska lösningar.

Frimärksserien ”Natur-
kraft” från 2011. Nere till 
höger frimärket med den 
klassiska siluetten från de 
två experimentella vågkraft-
verksprototyperna ”L2” och 
”L3” samt den för tekniken 
kännetecknande och paten-
terade ”Torusbojen”.
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Institutionen för teknikvetenskaper har mångårig  
erfarenhet av att driva forskning från idé till färdiga 
produkter på marknaden. Detta visar sig i våra 
framgångsrika samarbeten med näringslivet och i  
våra livskraftiga avknoppningsföretag. 
 

FRÅN FORSKNING

till marknad
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En vanlig tillämpning för solceller är att installera 
dem på vanliga tak för att generera el till det egna 
huset, men även för att sälja till det lokala elnätet. 
På bilden visas solceller av kristallint kisel. De 
tunnfilmssolceller som utvecklas på institutionen 
har med sitt helt svarta utseende större möjlighe-
ter att passa in estetiskt även i känslig bebyggelse.

Institutionens forskning i industriell 
teknik fokuserar på organisation och 
ledning av teknikföretag och på att 
förstå fallgropar och framgångsnyck-
lar i innovationsprocessen. Detta gör 
oss till effektiva samarbetspartners 
för bland annat energiindustrin 
och läkemedelsindustrin eftersom 
kunskapen medför goda chanser att 
tillsammans förädla forskningsidéer 
till produkter som företagens kunder 
efterfrågar.

Vi förstår både de kommersiella 
branscherna och innovationsproces-
sen, från laboratorium till kund, efter 
många års erfarenhet av att driva forsk-
ning vidare till kommersiellt gångbara 
produkter. Institutionens forskare har 
också undersökt innovationsprocessen 
utifrån flera perspektiv. Många faller i 
fällan att studera framgångssagor, men 
genom att studera misslyckanden på 
djupet kan vi förstå vad som leder till 
att innovationsprocessen avstannar. 
Därmed bygger institutionen sin forsk-
ning på mer än bara framgångsagor.

Branschkunskap hjälper forskningen
Inom våra forskningsområden är 
sammanhanget viktigt. Både ener-
gibranschen och företag inom livsveten-
skap står inför unika utmaningar när det 
gäller att omsätta forskning till lönsam-
ma affärer. Energibranschen kräver till 
exempel mycket stora investeringar och 
har komplexa skalningsproblem för att 
en teknisk lösning ska bli ekonomiskt 
gångbar. Livsvetenskapsbranschen har 
en lång valideringsprocess med kliniska 

prövningar och särskilda patentbestäm-
melser innan nya läkemedel kan kom-
ma ut på marknaden.

I Uppsala finns Institutionen för tek-
nikvetenskaper nära både världsledande 
teknisk forskning och framstående fö-
retag. Därmed finns mycket goda möj-
ligheter att samarbeta med företagen 
och att forska om innovationsprocessen, 
både på universitetet och på företagen. 
Vi följer till exempel när vågkrafttek-
niken går från tekniskt möjlig lösning 
till produktionsfärdig anläggning och 
studerar etableringen av världens första 
kommersiella vågkraftanläggning. Tekni-
ken har utvecklats på Institutionen för 
teknikvetenskaper.

 Forskare på institutionen utnyttjar 
också kunskaperna om hela processen 
för att utveckla en behandling för att 
återbilda nervbanor efter ett ryggmärgs-
brott. De har spetskompetens inom bio-
material och materialens interaktioner 

med kroppens vävnader. De håller ihop 
projektet och behärskar tillsammans 
med samarbetspartners såsom modelle-
rare och ortopeder hela kedjan från idé 
till behandling. 

I projektet utvecklas en matris-
struktur för nya nerver att kunna växa 
i. Matrisen består av ett slags gips av 
kalciumsulfat. Den leder de nya nerver-
na rätt när de växer förbi det skadade 
området i ryggmärgen. Nerverna kan 
återbildas genom att transplantera ner-
vceller från andra ställen i kroppen till 
matrisen och tillsätta tillväxtfaktor som 
får dem att växa.
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och smart energianvändning
FÖRNYBAR ENERGI 
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Vågenergi på väg till marknaden
Vi har visat att det går att utvinna energi 
ur havens vågrörelser på ett effektivt sätt. 
Nu är vi med när världens första kom-
mersiella vågkraftpark ska byggas utanför 
Sveriges västkust. Uppskattningsvis kan 
världshaven producera 18 000 TWh/år, 
vilket kan jämföras med världens totala 
elproduktion som 2011 var 22 000 
TWh. Utanför Sveriges kuster finns po-
tential för att producera ca 10 procent av 
det svenska energibehovet.

Tekniken är kostnadseffektiv, pålitlig 
och relativt enkel. Den består av en 
boj som är kopplad med en lina till en 
generator på havsbotten. När bojen 

Våra forskare angriper den hållbara energiförsörjningens 
utmaningar på olika sätt. Vi utvecklar till exempel olika 
metoder för att producera energi som vågkraft, vindkraft 
och solceller. Institutionens forskare undersöker också 
olika idéer för att spara energi genom effektivare byggnader, 
smarta fönster och effektivare processer i industrin.

lyfter och faller med vågorna driver 
rörelserna en permanentmagnetisk 
translator i generatorn. Translatorns 
rörelser inducerar en spänning i statiska 
spolar, som i sin tur ger upphov till en 
växelström. Vi omvandlar växelström-
men till likström innan den överförs till 
land för att kompensera för de oregel-
bundna frekvenser och amplituder som 
vågornas variationer skapar. 

Vågenergiprojektet är ett konkret 
exempel på hur idéer kan bära frukt 
och utvecklas till en kommersiell verk-
samhet. Idén har testats i institutionens  
egna vågenergilaboratorium för att 
senare byggas upp i en testanläggning 

utanför Lysekil. Snart finns tekniken i 
kommersiell drift – och vi har genom-
fört den hela vägen.

Smarta fönster ger bättre inomhusmiljö
Forskare från Institutionen för teknik-
vetenskaper har fått finansiering från 
Europeiska forskningsrådet för att ut-
veckla tekniker för bättre inomhusmil-
jö. En av grundpelarna i forskningen 
är utvecklingen av smarta fönster med 
hjälp av elektrokroma och termo-
kroma material. De smarta fönstren 
kan åstadkomma energibesparingar i 
byggnaderna, utan att göra avkall på 
bekvämligheten. 
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Ett smart fönster innehåller fem 
tunna skikt på varandra och liknar 
på sätt och vis ett elektriskt batteri. 
Ett elektrolytskikt sitter i mitten och 
förbinder två oxidskikt, vanligtvis av 
nanoporös volframoxid och nickeloxid. 
Alltsammans omges av transparenta 
elektriska ledare. 

En elektrisk spänning på någon 
volt mellan dessa transparenta ledare 
kan flytta elektrisk laddning mellan 

My project is about smart windows for 
energy saving and indoor comfort in 
buildings. I like my project because my 
background in materials science is well 
connected with my current research. 
Uppsala University and the Ångström 
Laboratory can offer PhD students very 
good research resources. The people 
here are very nice and our group is a  
leading group in “smart” window resear-
ch. So I am sure I will learn a lot here. 

WEN RUITAO, DOKTORAND

”

Det bästa med att arbeta just här på 
Ångström är att det händer så mycket. 
Det finns så mycket folk som sysslar med 
så många olika saker i närheten. Man kan 
enkelt samarbeta med andra, gå på se-
minarier och knyta sin egen forskning till 
andra forskningsområden. Jag forskar på 
solceller, elbilar och hushållselanvändning 
och samarbetar till exempel med statisti-
ker från matematiska institutionen. 

JOAKIM MUNKHAMMAR, DOKTORAND

”
volframoxiden och nickeloxiden. Om 
laddningen mest är i volframoxiden så 
är det smarta fönstret mörkt, och om 
laddningen mest är i nickeloxiden så 
är fönstret helt genomskinligt. Hela 
konstruktionen kan byggas som en 
plastbaserad folie, som kan användas 
för att laminera ihop två glasrutor. På 
detta sätt minskar behovet av luftkon-
ditionering i varma klimat, vilken är en 
stor energitjuv. Principen för smarta fönster.



TEKNIKVETENSKAP FÖR ETT BÄTTRE OCH HÅLLBART LIV  11

Tålig vertikal vindkraft 
Vindkraftverk som snurrar kring den 
upprättstående tornet istället för en 
liggande axel har förutsättningar att 
vara både tåligare och effektivare än de 
traditionella vindsnurrorna med långa 
rotorblad. Vi har utvecklat ett vindkraft-
verk där generatorn kan sitta på marken 
i stället för högst upp vid rotorn. Det 
innebär att konstruktionen inte behöver 
bära generatorns tyngd. 

Det vertikala vindkraftverkets styrka 
är enkelheten. Generatorn är enkel att 
underhålla eftersom den står på marken. 
Generatorn har heller ingen växellåda 
och behöver inte heller kunna vrida 
sig mot vinden. Enkelheten innebär att 
driftsäkerheten ökar eftersom det finns 
färre rörliga delar som kan gå sönder. 

Vi har tillgång till flera vindkraftverk 
för vår forskning. Vi har byggt två av 
dem strax norr om Uppsala och driver 
ett större nätanslutet vindkraftverk vid 
Torsholm utanför Falkenberg. Här kan vi 
studera hela systemet både i liten och i 
stor skala.

Vi utnyttjar också termokroma  
nanopartiklar i ett innerskikt för 
att ytterligare förbättra de smarta 
fönstren. Då släpper fönstren bara in 
värmestrålning om det är kallare än 
normal rumstemperatur inomhus. 
Annars blockerar fönstret den infrarö-
da värmestrålningen.

Materialet i de smarta fönstren är 
plastbaserat och billigt att tillverka. 
Kanske ser vi nya byggnader i fram- 
tiden, helt klädda med plastlaminera-
de fönster.

En visionär ide för framtidens sam-
hällsbyggande är att utnyttja billiga 
och lätta elektrokroma och termo-
kroma folier i stora membranstruk-
turer som styr flöden av solenergi 
och ljus i zoner runt byggnader och 
stadsdelar. På så sätt kan vi skapa en 
energieffektiv ”dynamisk membra-
narkitektur” för ett behagligt klimat 
omkring både nya och gamla bygg-
nader i varma, kalla och tempererade 
klimat. Materialen har vi redan ut-
vecklat i smarta fönster.

Ett vertikalaxlat vindkraftverk designat för att 
försörja ett telekommunikationstorn med el.  
Hela vindkraftverket inklusive generatorn är 
byggt utanpå det 40 meter höga telekomtornet. 
Ett vertikalaxlat vindkraftverk är fördelaktigt 
eftersom rotorn kan placeras utanpå tornet utan 
att behöva vridas vid varierande vindriktning och 
generatorn står på marken.
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Vi arbetar med tunna ytskikt och beläggningar av keramiska material, kisel och 
andra halvledare, diamant, olika metaller och många andra material. Med tunn-
filmsteknik och ytteknik utvecklar våra forskare till exempel smarta fönster, 
solceller, ledande beläggningar på cellulosa, keramiska ytor på implantat, tåligare 
skärverktyg och maskindelar med minskade friktionsförluster.

Tåligare höftledsimplantat
En risk med höftledsimplantat är att de nötningspartiklar som genereras i leden 
samlas mellan kroppens benvävnad och själva implantatet. Dessa partiklar kan 
orsaka inflammation som med tiden leder till att benvävnaden tillbakabildas  
varvid implantatet lossnar. Vi utvecklar ett tåligt ytskikt av keramisk tunnfilm  
som begränsar problemet på flera sätt. För det första minskar själva nötningen. 
För det andra kan kroppen snabbare bryta ner de få nötningspartiklar som trots 
allt bildas, så att de inte hinner orsaka inflammation. För det tredje hindrar tunn-
filmen att metalljoner från implantatets huvudstruktur läcker ut i kroppen.

förutsättningar för vår  
banbrytande teknikvetenskap

Tunnfilmsteknik och ytteknik är centrala 
för många av forskarna vid Institutionen för 
teknikvetenskap. Teknikerna gör att vi kan 
konstruera en imponerande mängd material, 
med unika, skräddarsydda egenskaper.

TUNNFILMSTEKNIK OCH YTTEKNIK
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Curlingspelaren måste exakt kunna bedöma inverkan av friktionen mellan 
curlingstenen och isen. Ytorna på både stenen och isen prepareras så 
att de tribologiska förhållandena skall bli så likartade som möjligt för alla 
spelarna och variera så lite som möjligt över tid. För att stenen ska kunna 
snurra måste isen också ha exakt rätt knottrighet på ytan. Den lilla bilden 
visar de mikroskopiska reporna på en liten upphöjning i isen över vilken 
en sten just har passerat.

1 mm
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FILTERPAPPER MÄTTAT MED 
ELEKTROLYTLÖSNING 

(SALTVATTEN)

KOL (GRAFIT) FOLIE

LEDANDE PAPPER 
AV ALGCELLULOSA

LEDANDE PAPPER 
AV ALGCELLULOSA 

KATOD STRÖMSAMLARE

ANOD

SEPARATOR

Nanocellulosa i läkemedel, batterier och kosmetika
Cellulosa är så mycket mer än papper. Modifierade 
nanostrukturer av algcellulosa kan till exempel använ-
das till så skilda saker som dialysmembran, elektroder i 
förnybara batterier och stabiliseringsmedel i kosmetika 
och mat. 

Vi har utvecklat ett ledande material av algcellulosa, 
där cellulosafibrerna belagts med en ledande polymer. 
Den nanotunna polymeren kan också transportera 
laddade atomer och molekyler. Cellulosamaterialet är 
poröst, böjligt och har en stor ytarea. Med en pålagd 
potential kan vi styra vilka joner som ska passera genom 
materialet och vilka som inte ska det, vilket kan utnytt-
jas för att behandla njurpatienter med hemodialys.

Materialet fungerar också som elektroder i ett bat-
teri. Detta batteri är tillverkat av förnybara råvaror och 
kan i framtiden kanske användas för att till exempel 
konstruera förnybar elektronik eller att integrera bat-
teridrivna applikationer i kläder eller förpackningar. 
Algcellulosan har också en märklig förmåga att binda 
vatten, vilket kan utnyttjas i kosmetiska produkter eller 
livsmedel som fil och yoghurt. En liten mängd cellulosa 
gör att vattnet organiserar sig vid cellulosans yta och 
inte utvidgar sig vid frysning. Det leder till att produk-
ten kan frysas och tinas utan att bli förstörd.

Porösa material
Vi utvecklar nya icke-giftiga porösa material med 

skräddarsydda porsystem för läkemedelsformulering, 
fuktabsorption och gasrening. Ett exempel på material 
som har tagits fram och som utvecklas är Upsalite®. 
Upsalite® är en porös magnesiumkarbonat med den 
högsta ytarean som hittills har uppmätts för en karbo-
nat och ett material som under mer än 100 år påstods 
vara omöjligt att göra i den vetenskapliga litteraturen.

The Ångström facility is such a huge 
structure boasting not only machines, 
but also highly qualified personnel. I have 
everything I need to perform my rese-
arch here. My research is related to real 
world applications, which I like a lot. For 
instance we develop materials for high 
frequency applications, such as mobile 
phones and wireless sensor networks.

MILENA MOREIRA, DOKTORAND

”

Jag gillar friheten att kunna arbeta utifrån 
ett eget intresse. Jag kan läsa en artikel 
om någon som har gjort något liknande 
och så blir jag sporrad att testa det inom 
mitt eget ämne. Vi har också en ganska 
stor del av finansieringen från industrin. 
Det är motiverande att veta att industrin 
har ett intresse för det vi gör inom nano-
tekniken.

PETTER TAMMELA, DOKTORAND

”
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Antibakteriella ytor på implantat
Vi utvecklar metoder för att ge ytor 
antibakteriella egenskaper, vilket är sär-
skilt intressant för komponenter som 
kan orsaka infektioner. Några exempel 
är ryggskruvar, höftleder, benimplantat 
och tandimplantat. 

Tandimplantat är en särskild ut-
maning eftersom munnens bakterie-
flora bildar en av de mest aggressiva 
miljöerna i hela kroppen. En idé är 
att konstruera implantat med en själv-
rengörande bioaktiv yta som aktiveras 
fotokatalytiskt. Det innebär att vi kan 
aktivera rengöringen genom att belysa 
implantatet. 

Vi utnyttjar ett tunt ytskikt av titan- 
oxid och bygger upp en särskild kristall- 
struktur. Denna struktur ger ett bio- 
aktivt och fotokatalytiskt material som 
benvävnaden gärna vill växa ihop med.

  
Tribologiska tunnfilmer höjer kvalitén, 
minskar energiåtgången och sparar 
pengar  
Nötning och friktion mellan ytor är 
komplexa fenomen och förvånansvärt 
svåra att förutsäga. Samtidigt har de en 
enorm betydelse inom nästan alla om-
råden där det förekommer rörliga de-
lar. I fordon har de avgörande betydelse 
bland annat för bränsleförbrukningen, 
bromsförmågan och livslängden. I in-
dustriella processer har de avgörande 
betydelse till exempel för verktygens 
möjligheter att kunna skära och forma 
detaljer, för energiförlusterna i alla 

lager, pumpar, kompressorer, transpor-
törer och andra rörliga delar.

Genom att minska nötning och frik-
tion får man inte bara bättre produkter 
och sparar stora pengar, utan man 
bidrar också till ett hållbarare samhälle 
genom att spara energi och minska 
råvaruåtgången. Fler bidrag till ett 
hållbart samhälle får man genom att 
utveckla alternativ till sådana smörj-
medel och material som skadar hälsa 
eller natur.

Allt detta bottnar alltså i vad som 
händer i kontakten mellan två ytor 
som rör sig mot varandra. I en sådan 
så kallad tribologisk kontakt uppstår 
lokalt extrema tryck och temperaturer, 
vilket i grunden förändrar materia-
lens ytskikt. De kan bli hårdare eller 
mjukare och deras sammansättning 
kan ändras genom att de tar upp eller 
avger ämnen. Dessa yttersta ytlager 
eller tribofilmer, ofta bara några hundra 
atomlager tjocka, har ofta helt annan 
sammansättning, struktur och egenska-
per än de underliggande ursprungsma-
terialen. 

I vår forskning tar vi fram grund-
läggande kunskap om dessa komplexa 
tribologiska fenomen och utvecklar 
nya funktionella material och ytskikt.  
För detta krävs utveckling och använd-
ning av avancerade testmetoder, följt av 
noggranna studier med modern elek-
tronmikroskopi och materialanalys. 

Vi vill på detta sätt bidra med 
tribologisk kunskap och teknik som 

leder till bättre produkter, effektivare 
produktionsprocesser, minskade en-
ergiförluster och minskade skadliga 
utsläpp och restprodukter.  

Elenergi från solen med hjälp av tun-
na filmer 
Tunnfilmssolceller är en lovande 
kandidat för att producera förnybar 
elenergi med hjälp av billig teknik. 
Vi har redan utvecklat effektiva 
tunnfilmssolceller baserade på halv-
ledarmaterialet koppar-indium-gal-
lium-selenid, så kallad CIGS-film. 
Genom att manipulera förhållandet 
mellan gallium och indium kan vi 
optimera solcellens egenskaper och 
öka effektiviteten. I dag har vi nått 
en lovande verkningsgrad på 18,5 
procent och våra solceller finns re-
dan tillgängliga på den kommersiella 
marknaden.

De flesta CIGS-solceller har ett 
buffertlager som innehåller kadmium, 
men vi har utvecklat en kadmiumfri 
CIGS-solcell. Dessutom absorberar 
kadmiumbufferten kortvågigt ljus, vil-
ket försämrar solcellernas prestanda. 
Med hjälp av tillverkningsmetoden 
atomic layer deposition har vi i stället 
konstruerat olika zinkbaserade lager 
som motsvarar buffertlagren.

Nu utvecklar vi också solceller 
baserade på andra halvledarmaterial, 
med vanligare och mer tillgängliga 
ingredienser, som koppar, zink, tenn 
och svavel.

”Genom att minska nötning 
och friktion får man inte 
bara bättre produkter och 
sparar stora pengar, utan 
man bidrar också till ett 
mer hållbart samhälle.”
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nanoteknik
MIKRO- OCH 

Fjärilsvingar är faktiskt pigmentlösa. De skimrande 
färgerna uppkommer i mikroskopiska ytstrukturer 
på vingarna, och efterliknas i bland annat hologra-
fiska säkerhetsstrips på ID-kort och mycket annat.

Mycket små strukturer ger möjlighet att skapa 
enastående egenskaper i många material. Vi ut
nyttjar mikro och nanoteknik bland annat inom 
energiområdet och livsvetenskaperna, men till
lämpningarna och idéerna är alltför många för 
att rymmas enbart inom dessa områden. Får vi 
en rolig, utmanande och nyttig idé har vi ofta 
möjlighet att pröva den.
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Skalningseffekter i material överraskar 
ofta. Varför är det lilla så starkt? Hur 
kan fjärilens vingar tåla väder och 
vind? Hur kan kompositer av olika 
fibriller få så mycket bättre egenskaper 
än vad summan av de enskilda kompo-
nenterna skulle få?

Vi har djupa kunskaper om mini-
atyrisering och material i mikro- och 
nanoskala. I många fall kan vi förutsäga 
vilka egenskaper ett nytt material kom-
mer att få. Vi har även resurserna för 
att ta reda på materialets egenskaper 

Strukturering av material i mikro- och nanoskala 
kan t ex göras genom etsning med en fokuserad 
jonstråle i ett FIB-mikroskop, här visas text skri-
ven på en av fasetterna i ett flugöga. Bilden är 
tagen i ett svepelektronmikroskop och fasetten 
är ca 20 µm i diameter.

och de bakomliggande orsakerna till 
egenskaperna genom experiment. Slut-
målet är att utveckla nya material och 
nya strukturer, optimerade för speciali-
serade ändamål.

Miniubåt med miniatyriserade  
mätmetoder
Vi har utvecklat en miniubåt för att 
undersöka subglaciära sjöar, till ex-
empel under Antarktis. Ubåten skulle 
också kunna användas på ismånarna 
runt Jupiter och Saturnus eller inom 

räddningstjänsten på jorden. Ubåten är 
som ett laboratorium i mikroskala som 
gör det möjligt att utforska och under-
söka platser och fenomen som tidigare 
varit oåtkomliga för oss.

För att komma ner genom borrhålen 
i isen är ubåten inte större än en halv- 
litersflaska. Trots det begränsade ut-
rymmet är den fullpackad med avan-
cerade instrument: en sonar, en parti-
kelfälla, en kamera kompletterad med 
en laser som lyser genom en diffraktiv 
optisk lins samt ett mycket litet instru-
ment för att mäta ledningsförmåga, 
temperatur och tryck. 

Ubåten har förmodligen världens 
minsta sonar, stor som en tändsticka. 
Den består av en dämpande piezoke-
ram som kan skicka ut en akustisk puls 
i vattnet och registrera en signal när den 
studsar tillbaka. Utifrån dessa signaler 
kan vi bygga upp en bild av omgivning-
en upp till 30 meter ifrån farkosten. 

Vi kompletterar en vanlig webb- 
kamera med en laser som kan projicera 
ett lasermönster på den fotograferade 
ytan med hjälp av en diffraktiv optisk 
lins. Deformationen i mönstret kan vi 
använda för att räkna ut hur ytan ser 
ut i tre dimensioner. 

Ubåten innehåller också en partikel-
fälla för att fånga in eventuella mikro-
ber från vattnet. Vi använder stående 
akustiska vågor för att skapa ett filter i 
smala kanaler. När ubåten rör sig flödar 
vatten genom kanalerna och noderna 
fångar in partiklarna.

Det passar mig att kunna följa ett projekt 
som jag själv har initierat och genomföra 
det från början till slut. Jag lockades av 
möjligheten att göra något som kan ha 
stor påverkan på mänskligheten. Trots att 
jag arbetar med elektronik jobbar jag i ett 
cancerprojekt. Jag gör något meningsfullt 
samtidigt som jag har roligt. 

MALKOLM HINNEMO, DOKTORAND

”

Miniubåt, stor som en 
halvlitersflaska, rymmer 
avancerad mätarutrustning.
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och biomaterial
Med ett ökande behov av att snabbt 
och effektivt kunna återställa funktionen 
hos en skadad kroppsdel behövs nya 
och förbättrade biomaterial. 

Vi arbetar med att öka livslängden 
på biomaterial för främst kroppens 
hårda vävnader genom att till exem-
pel utveckla mer nötningsbeständiga 
ledytor, starka bencement för benut-
fyllnad, antibakteriella ytor för mins-
kad risk för djupa infektioner samt 
förbättrad läkemedelsleverans såväl 
som med att utöka förståelsen för vad 
som händer på cell- och atomnivå när 
ett material implanteras. Vi arbetar 
även med att ta fram nya metoder för 
att detektera mycket små förändringar 
i kroppen för att kunna diagnostisera 
sjukdomar så tidigt som möjligt. Vi 
drivs av en önskan att kunna återställa 
förlorad kroppsfunktion. 

Nya material för behandling av  
bensköra kotor
Med den ökande andelen fysiskt 
aktiva äldre ökar även andelen ben-
brott på grund av benskörhet. När 
det gäller ryggen kan dessa behandlas 
med en minimalt invasiv metod där 
ett bencement sprutas in i kotan 
och stelnar där, vilket ger omedelbar 
smärtlindring och stabilisering av 
brottet. Tyvärr är de bencement som 
används utvecklade för att fixera pro-
teser och inte för användning i ryggen, 
vilket gör att de är för styva för det 
omkringliggande sköra benet, och nya 
brott kan uppstå på grund av detta. 
Vi har utvecklat nya cement, baserade 
på nuvarande material men anpassade 
till benets egenskaper, genom små 

MEDICINSK TEKNIK

Mosaik-implantatet  
skräddarsys för patienten 
och opereras in i skallbenet.
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att snabbt och billigt utföra DNA- 
diagnostik. Vår utrustning är stor som 
en handväska och är därmed lätt att ha 
med sig var som helst, på vårdcentra-
len, hemma hos en patient eller långt 
från sjukhusen i utvecklingsländer. Vi 
arbetar med att ta fram en avläsnings-
metod som ryms på ett chip, vilket 
skulle förminska diagnosapparaten 
betydligt.

Metoden utnyttjar så kallade hänglå-
sprober som binder till det DNA som 
man letar efter, till exempel markörer 
för sjukdomen tuberkulos. DNA-sig-
nalen förstärks och bildar så kallade 
DNA-nystan. Vi har utvecklat magne-
tiska kulor med en diameter kring 100 
nanometer och med ett särskilt ytskikt 
som nystanen kan binda till. Sedan kan 
vi läsa av hur mycket av nanokulorna 
som har bundit till nystan och hur 
mycket som finns kvar som obundna 
kulor. Därmed får vi reda på om vi har 
funnit vår målmolekyl eller inte.

tillsatser av ett naturligt förekomman-
de ämne som ger stora effekter på den 
molekylära strukturen hos cementet 
och därmed de mekaniska egenska-
perna. Dessa cement har utvärderats 
mekaniskt i bensköra kotor i samarbete 
med University of Leeds och biologiskt 
i samarbete med Akademiska sjuk- 
huset i Uppsala.

Mosaik för skallen
Vi har under flera år utvecklat keramis-
ka cement för benersättning såväl som 
för andra biomedicinska tillämpningar, 
och har kommit särskilt långt med ett 
så kallad mosaik-implantat (bild) för 
stora skalldefekter. Detta används nu 
kliniskt och ger patienter med svåra 
skallskador en möjlighet till att återfå 
livskvalitén. Implantatet består av ett 
titannät med plattor av ett keramiskt 
material däremellan. Det keramiska 
materialet liknar ben och kan därför 
växa ihop med omkringliggande ben 
och även absorberas och stimulera 
återväxt av ben man trott vara förlorat 
för alltid.

Sensorik, diagnostik och biomarkörer
Dagens moderna sjukhus blir allt-
mer beroende av avancerad teknik, 
såväl komplex hårdvara exempelvis i 
form av apparatur för övervakning av 
nedsövda patienter, som smarta IT-lös-
ningar för hantering av stora mängder 
data på ett tillförlitligt sätt. Vi arbetar 
intensivt med framtagande av förbätt-

rad medicinsk teknik genom att ut-
veckla högkänsliga analysmetoder som 
kan fånga upp mycket små förändring-
ar i människokroppen vilka indikerar 
störningar i det centrala nervsystemet. 
Även om vi idag inte exakt känner 
orsakerna till att vissa av oss, framför 
allt de äldre, utvecklar demenssjukdo-
mar såsom Alzheimers sjukdom, så är 
forskarkåren enig om att det finns ett 
antal proteiner som spelar stor roll i 
nedbrytningsprocessen. Genom att ta 
fram helt nya verktyg som kan mäta 
olika förändringar hos relevanta prote-
iner så kan läkarna ställa tidig diagnos 
(till och med innan en sjukdom brutit 
ut), övervaka effekterna av en med-
icinering eller följa utvecklingen av 
olika slags sjukdomar. Uppsala Berzelii 
Technology Centre for Neurodiagnos-
tics är en flerårig satsning med stöd 
från Vetenskapsrådet och VINNOVA 
där ett 70-tal forskare vid Uppsala 
universitet och Akademiska sjukhuset 
samt ett tiotal företag samverkar. Syf-
tet är att utveckla nya diagnostikverk-
tyg och spåra biomarkörer i form av 
proteinförändringar som i sin tur kan 
leda till förbättrad vård av bland annat 
hjärntrauma, kronisk smärta och Alz-
heimers sjukdom.

Billig och snabb DNA-diagnostik med 
nanokulor
Tillsammans med samarbetspartners 
på Rudbecklaboratoriet och Akademis-
ka sjukhuset utvecklar vi en metod för 

Min nyfikenhet driver mig att söka svar 
på frågor inom mitt forskningsområde. 
Det vore helt fantastiskt om de bioma-
terial som jag arbetar med att utveckla 
skulle kunna hjälpa någon patient i fram-
tiden. Här har jag många personer som 
jag kan diskutera idéer med. Det är ett 
så öppet arbetsklimat och det finns så 
mycket kunskap i huset och tillgång till  
så mycket utrustning. 

MARIA PETTERSSON, DOKTORAND

”

Benskör ryggkota med vårt nyutvecklade ce-
ment (i orange). Dessa cement kan användas för 
behandling av kotfrakturer och minska risken för 
nya frakturer jämfört med befintliga material. 3D 
skanning och bildåtergivning: Alejandro López 
och Alexandra Pacureanu.

”Vi samverkar för att 
utveckla nya diagnostik- 
verktyg och spåra bio- 
markörer i form av protein- 
förändringar som i sin tur 
kan leda till förbättrad vård 
av bland annat hjärntrauma, 
kronisk smärta och Alzhei-
mers sjukdom.”
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Att det jag jobbar med snart kommer att 
finnas på riktigt uppskattar jag. Jag jobbar 
med ljud – ett system för att dela upp 
ljudet i en bil så att man kan lyssna på 
olika saker i framsätet och i baksätet. Det 
är lätt att relatera till ljud eftersom det är 
något som nästan alla upplever och det 
kan vara stor skillnad på välljud och oljud. 
Det är också riktigt roligt att man kan 
höra när man har gjort något bra – då 
låter det bra.

SIMON BERTHILSSON, DOKTORAND

”

Effektiv signalbehandling kan förbättra 
prestanda, minska energianvändning 
och öka kvaliteten vid exempelvis 
informationsöverföring, reglering och 
ljudåtergivning. I framtiden kommer 
våra vardagsbestyr att hanteras från 
mobilen, olika enheter och sensorer 
kommer att vilja kommunicera med 
varandra och med Internet. Signalbe-
handlingens uppgift blir att hantera 
dessa nya utmaningar genom snabb, 
robust, och energieffektiv kommuni-
kation.

Mot femte generationens trådlösa nätverk
Mängden smarta mobiler och tjänster 
för dem ökar lavinartat. Prestanda för 

de trådlösa näten måste därför också 
öka väsentligt. Vi arbetar med olika 
metoder för att öka prestanda och 
koordinera tillgängliga radioresurser 
i de framtida näten. Utmaningen är 
att kunna erbjuda alla användare bra 
prestanda i en varierad miljö med olika 
kommunikationsbehov.

Trådlös reglering ger besparing och 
flexibilitet
Trådlös reglering kan minska kostna-
derna för installation och underhåll, 
öka flexibiliteten och förbättra prestan-
dan. Ett pappersbruk kan idag ha cirka 
4 000 sensorer vars signaler skickas via 
ledningar för reglering av processen. 

SIGNALBEHANDLING
Effektiv signalbehandling gör det möjligt att 
utnyttja banbrytande teknik till dess fulla potential. 
Den lägger till exempel grunden för våra mobilnät 
och gör det möjligt att koppla ihop många trådlösa 
sensorer till ett stort nätverk av sändare och 
mottagare av information.
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Vi utvecklar nu metoder där sensorinfor-
mation och styråtgärder istället skickas via 
radio. Utmaningarna är att få fram informa-
tionen i tid och att sensorerna förbrukar så 
lite energi att de kan fungera i fem till tio år 
utan batteribyte.

Skönt ljud eller tystnad var du än är
Vi har utvecklat nya algoritmer för att styra 
ljud från olika högtalare för att nästan helt 
tvätta bort lyssningsrummets egenskaper 
från musik som spelas i till exempel ett 
vardagsrum eller i en bil. Systemet bygger 
på att de olika högtalarna i bland annat ett 
surroundsystem styrs för att hjälpa varandra 
att åstadkomma en önskad ljudkaraktär, 
oberoende av hur rummet ser ut. 

Samma metoder använder vi också för 
att påverka ljudmiljön i en bil. Då kan vi 
justera signalerna så att ljudet verkar kom-
ma rakt framifrån och inte från golvet. Vi 
kan också styra ljudet så att det bara hörs i 
framsätet och samtidigt skapa tysta zoner i 
baksätet.  

Styrning av ljudfältet i en bil med flera högtalare. 
Upplevelsen blir som att sitta I ett vardagsrum 
med flerkanalsljud.

Samtidigt kan ljudfältet styras så att oönskade 
resonanser försvinner. Den mittersta bilden visar 
resonanserna i bilkupén.

Den undre bilden visar att flertalet resonanser 
upp till ca 600 Hz har “tvättats bort” med hjälp 
av signalbehandlingen.
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Institutionen för teknikvetenskap har 
en bred kompetens inom elektronik 
och mikrosystem. Vi fokuserar särskilt 
på nya material, processer och kompo-
nenter för elektroniska tillämpningar. 
Det gör att vi breddar elektronikens 
område – vi ser till att föra elektroni-
ken till olika miljöer och sammanhang 
där den tidigare inte använts.

Kolbaserad elektronik
Dagens nanoelektronik domineras 
fortsatt av integrerade kretsar som 
tillverkas i kisel. Men intresset har ökat 
starkt för kolbaserad elektronik under 
de senaste åren och särskilt då för de 
nya elektroniska materialen grafen och 
kolnanorör. Vi undersöker materialens 
unika elektroniska och fysikaliska 
egenskaper för att utveckla böjbara 
kretsar samt biosensorer för joner och 
DNA-molekyler.

Energisnål höghastighetselektronik
Användningen av trådlös kommunika-
tion ökar stadigt. Behovet av ständigt 
ökad kapacitet och ökad bandbredd 
ställer höga krav på elektroniska kom-
ponenter och system. Vi forskar därför 
om och utvecklar nya energieffektiva 
höghastighetskomponenter för fram- 
tidens energisnåla trådlösa system. 

Tuffa trådlösa sensorer
Vi utvecklar tuffa trådlösa sensorer som 
ska mäta temperaturen och slitaget 
inuti en jetmotor, inuti glaciärer eller 

Snart finns elektroniken 
överallt. Trådlösa sensorer 
ska fungera under de  
svåraste förhållanden.  
Under dessa förhållanden 
ska de kunna registrera  
information och sända  
den över hela världen,  
till exempel via satelliter.

SMART

elektronik
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Det är en stor frihet att jobba här.  Det 
finns resurser att få lära sig mycket och 
vi har Sveriges största renrum för vår 
forskning. Medarbetarna tar hand om oss 
och det är lätt att trivas. Min forskning lig-
ger också rätt i tiden. Den elektronik jag 
sysslar med går att använda inom många 
områden, exempelvis i basstationer för 
mobiltelefoni där det behövs hög effekt.

SARA LOTFI, DOKTORAND

Jag får jobba med ny teknik i nära sam-
arbeta med industrin. Då får jag också se 
många olika delar i processen, till exem-
pel hur olika företag upplever att de kan 
dra nytta av vår forskning. Vi fokuserar på 
att få sakerna att faktiskt fungera i prakti-
ken och inte bara i teorin. Vi är med ända 
till slutet, bland annat genom att testa 
våra sensorer i en riktig jaktplansmotor. 

MATHIAS GRUDÉN, DOKTORAND

”

”
i rymden. Vi utvecklar också trådlösa 
sensorsystem för att mäta vibrationer 
på tåg eller för att känna av farliga 
gaser. 

Trådlösa sensorer kan också använ-
das i kläder för att övervaka kropps-
temperatur, andning, rörelsemönster 
och puls hos till exempel brandmän. 
Sensorer som är integrerade i kläder 
måste kunna klara samma påfrestning-
ar som kläderna ska tåla. 

 
 

Trådlösa sensornät har  
monteras på lagerhus på tåg 
för mätning av vibrationer och 
temperatur hos lager, och för 
att varna om fel i lagren.

Både stort och smått
Många av framtidens sensorer kommer 
att vara mycket små. De ska kunna ta 
emot signaler och sända dem vidare, och 
kunna fungera i ett trådlöst nätverk bestå-
ende av många sensorer. Vi har utvecklat 
en kombinerad sändare och mottagare 
som får rum på ett enda chip – med en 
yta på mindre än tio kvadratmillimeter. 

Samtidigt finns det tillfällen då sto-
ra elektroniska ytor behöver följsamt 

och behagligt kunna implanteras 
eller fästas på vår hud. Vi har därför 
utvecklat sträckbar elektronik med 
en flytande legering för ledare och 
antenner, och med inkapslade små 
elektronikkomponenter. Sträckbar 
elektronik erbjuder oss en framtid 
där vi kopplas samman med sensorer 
och nätverk, och där till och med 
proteser kan ha känsel.
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This is a very good working environment. 
I think the best thing is that whenever 
you need to do any measurements it is 
easy to find people who can help you, 
which makes it easy to learn the tech-
niques. The facilities, including the clean-
room facilities, provides you with great 
opportunities to succeed. I really like the 
feeling that everything is possible. 

SHUYI LI, DOKTORAND

”

Min forskning fokuserar på antenndesign 
och RF-elektronik för trådlösa enheter i 
framförallt industritillämpningar. Genom 
våra företagssamarbeten får jag jobba 
med det jag verkligen brinner för och 
arbetet är mycket varierande. I projekten 
måste vi arbeta utifrån både den akade-
miska synvinkeln och företagens synvinkel. 
Det är en utmaning att få vara med och 
gå från teori till en fungerande lösning.

MAGNUS JOBS, DOKTORAND

”

MIKROSTRUKTURLABORATORIET

– vår gemensamma  
verktygslåda
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Jag utvecklar tekniker för framställning 
av nya produkter, exempelvis för att 
skapa ytor med nya egenskaper. Vi sam-
arbetar med Ångströmlaboratoriet för 
att hålla kontakt med det senaste inom 
forskningen och med studenter. Vi kan 
också använda utrustning som vi inte har. 
Samarbetet lyfter både näringslivet och 
forskningen. Vi kan ta in helt nya tekniker 
från varandra som kan vara omvälvande 
för den egna verksamheten.

BENNY ANDRÉ, PROCESSINGENJÖR,  

FIL.DR, SANDVIK COROMANT

”

Jag arbetar med modellering av mekaniska 
egenskaper hos nanocellulosa för att kun-
na använda materialet som förstärkning i 
nya miljövänliga kompositmaterial. Det är 
roligt att bidra till att ta fram ny kunskap i 
materialforskningens framkant. Det känns 
också som att forskningen ligger nära i 
tiden till att göra nytta i samhället och att 
jag arbetar med verkliga problem. material 
är något konkret, något man kan ta på.

GABRIELLA JOSEFSSON, DOKTORAND

”

Mikrostrukturlabora
toriet är en högklassig 
renrumsanläggning för 
materialforskning, mik
ro och nanoteknik. 
Det är en del av det 
nationella laboratorie
samarbetet Myfab, där 
också liknande labora
torier i Stockholm och 
Göteborg medverkar.

Mikrostrukturlaboratoriet och de  
andra laboratorierna inom Myfab är en 
central infrastruktur för våra forskare. 
Laboratoriet är också tillgängligt för 
näringslivet, vilket bäddar för fruktbara 
möten mellan forskare och företagare. 
Växelspelet mellan olika användar-
grupper är berikande för alla inblanda-
de, då man ställer olika krav, har olika 
idéer och olika mål.

Experimentell forskning inom  
materialvetenskap kräver en väl kon-
trollerad laboratoriemiljö, där partik-
elnivå, temperatur, luftfuktighet och 
vibrationer hålls inom snäva gränser.  
I Mikrostrukturlaboratoriet har vi  
tillgång till avancerad utrustning som 
institutionen inte skulle kunna finan-
siera eller underhålla på egen hand. 

Den tekniska personalen består av  
specialister inom exempelvis va-
kuumteknik, renrumsteknik, etsning 
och andra processmetoder. De ger 
oss utbildning och handledning i 
dessa tekniker som vi behöver i vår 
forskning.

Mikrostrukturlaboratoriet är både 
ett analys- och ett processlaborato-
rium. I analyslaboratoriet görs olika 
typer av materialanalys, medan pro-
cesslaboratoriet riktar sig särskilt till 
användare inom mikro- och nano- 
strukturering och fabrikation. Kom-
binationen av analys- och process-
laboratorium samt den samlade 
teknik- och materialkunskapen gör 
vår renrumsanläggning till ett mycket 
mångsidigt laboratorium.

– vår gemensamma  
verktygslåda
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Den här broschyren presenterar några av våra styrkor.
Institutionen för teknikvetenskaper ligger i Ångström
laboratoriet i Uppsala, ett hus som rymmer många 
världsledande specialister och forskningsinriktningar 

21
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7

och förnyad motivation
MILJÖ FÖR HÅLLBAR KREATIVITET

inom ingenjörskonst och naturvetenskap. I huset är 
det aldrig långt mellan forskningsdisciplinerna. Det är 
lätt och roligt att utbyta idéer och kompetens med 
andra experter, både inom och utom institutionen.  
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Ångströmlaboratoriet (1) ligger mitt i 
ett kunskapsstråk i universitetsstaden 
Uppsala. Inom några hundra meter 
finns Akademiska sjukhuset (2) och 
forskningscentrumen Biomedicinskt 
centrum (3), Rudbecklaboratoriet (4), 
Informationsteknologiskt centrum (5), 
Läkemedelsverket (6) och en mängd 
teknik- och kunskapsföretag i Uppsala 
Science Park (7). Samarbeten och sam-
tal mellan medarbetare från olika cen-
trum och institutioner driver fram nya 
idéer till forskning och tekniska lösning-
ar. Vi samarbetar, utvecklar varandras 
kompetens och rekryterar från varandra. 
Det innebär till exempel att medicinsk 
eller informationsteknisk kompetens 
alltid är lätt tillgänglig. Vi kan också 
ofta utnyttja synergier i den teknikve-
tenskapliga forskningen. Ett exempel är 
att använda samma material i helt olika 
tillämpningar, i olika projekt.

Inom ett par kilometer – en kort 
cykeltur för en doktorand – finns SLU,  
Statens veterinärmedicinska anstalt, 
Livsmedelsverket och Uppsala universi-
tets övriga institutioner. 

Ett kännetecken på drivkraften i 
institutionens forskning är att den ger 
upphov till ungefär två nystartade  
företag varje år. Dessa företag verkar 
sedan nära oss, antingen genom att de  
verkligen stannar i området nära  
institutionen, eller genom att de fort- 
sätter att använda de kvalificerade 
laboratorieresurserna i huset. Dessa 
kunskapsföretag blir själva en viktig del 

i den kreativa miljö som vi finns och 
verkar i.

Teknikvetenskaper i centrum för 
 forskningen
Institutionen för teknikvetenskap driver 
eller medverkar i flera framstående cen-
trumbildningar i Uppsala. Några viktiga 
exempel ges nedan.

Uppsala Berzelii Technology Center for 
Neurodiagnostics
Målet för centrumet är att utveckla  
diagnostik och att forska om Alzhei-
mers sjukdom och kronisk smärta. 
Centumet spänner över ämnesområden 
som teknikvetenskap, kemi, medicin 
och farmaci. Centrumet finansieras av 
Vetenskapsrådet och Vinnova och är ett 
samarbete mellan universitetet, Akade-
miska sjukhuset och näringslivet.

Centrum för naturkatastroflära (CNDS)
Institutionen för teknikvetenskaper spe-
lar en av huvudrollerna i den strategiska 
forskningssatsningen Centrum för na-
turkatastroflära. CNDS är ett samarbete 
mellan Uppsala universitet, Karlstads 
universitet och Försvarshögskolan och 
studerar olika aspekter av vad som hän-
der då naturen och det mänskliga sam-
hället kommer i konflikt med varandra. 

Ångström Space Technology Centre 
(ÅSTC)
ÅSTC fokuserar på rymdtillämpningar 
av teknikvetenskap. Forskningen syftar 

bland annat till att minska uppsänd-
ningskostnaderna för rymdfarkoster ge-
nom extrem miniatyrisering. Centrumet 
studerar bland annat hur olika mikro-
system kan samverka med varandra och 
med andra system och hur de påverkas 
av rymdens extrema förhållanden. 
Rymdstyrelsen och Vinnova finansierar 
centrumet.

Centrum för förnybar  
elenergiomvandling (CFE)
Uppsala universitet, Vinnova och Stat-
kraft finansierar Centrum för förnybar 
elenergiomvandling. Centrumet foku-
serar på lösningar för förnybar elenergi-
omvandling, exempelvis inom vågkraft, 
undervattensströmkraft, vindkraft och 
energiomvandlingssystem i bilar.

KIC InnoEnergy
KIC InnoEnergy är en bred europeisk 
satsning för att utveckla de entreprenö-
rer och företag som bygger framtidens 
hållbara Europa. Detta gör vi genom 
master och doktorandutbildningar, stöd 
till nya företag samt i innovationspro-
jekt där akademi och industri gemen-
samt utvecklar produkter och tjänster 
inom hållbar energi. I Sverige är KIC 
InnoEnergy ett partnerskap mellan 
Uppsala universitet, KTH, ABB och 
Vattenfall. Vår uppgift är att utveckla 
teknik och tjänster för smarta elnät och 
elektrisk energilagring genom att få 
fram nytänkande personer och företag 
som driver utvecklingen.

Institutionen för teknikvetenskaper ligger i 
Ångströmlaboratoriet i Uppsala, ett hus som 
rymmer många världsledande specialister och 
forskningsinriktningar inom ingenjörskonst och 
naturvetenskap.

STandUP for Energy
STandUP for Energy samlar ledande 
forskargrupper inom fyra universitet för 
att finna lösningar på några av dagens 
mest angelägna energiproblem – de 
globala utmaningarna med klimat-
förändring och övergång till hållbar 
energiförsörjning. För att den storska-
liga användningen av el från förnybara 
energikällor ska öka måste nya och ex-
isterande teknologier utvecklas utifrån 
ett helhetsperspektiv på energisystem. 
Fokus ligger på samhällsnyttiga och 
hållbara lösningar som enkelt kan över-
föras till industrin, med en trygg och 
hållbar energiförsörjning som mål.  
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Forskningen vid Institutionen för teknikvetenskaper 
ger upphov till i genomsnitt två nya företag per år.  
Våra avknoppningar speglar vår mångfald i kreati
vitet och affärstänkande och vi är stolta över att 
forskningen fått vingar som bär även utanför uni
versitetet.

Adamantis AB – utvecklar optik med hjälp av 
mikro- och nanostrukturer i diamant 
www.adamantis.com

ÅAC Microtec – utvecklar miniatyriserade multi-
funktionella elektronikssystem 
www.aacmicrotec.com

Chromogenics AB – utvecklar elektrokroma 
produkter för att spara energi och ge bättre 
inomhusmiljö 
www.chromogenics.com

Dirac Research AB – arbetar med bland annat 
ljudanalys och ljudoptimering 
www.dirac.se

Disruptive Materials – bygger på upptäckten av 
ett helt nytt material, Upsalite™, som är världsle-
dande på att absorbera fukt.   
www.disruptivematerials.com 

NanoSpace AB – utvecklar rymdprodukter 
grundade på mikro- och nanoteknik 
www.sscspace.com/nanospace

Nova Diamant AB – utvecklar produkter med 
hjälp av syntetiska CVD-diamanter 
www.novadiamant.com

Primateria AB – erbjuder bland annat yttekniska 
tjänster för skärande verktyg 
www.primateria.se

Rotundus AB – utvecklar robotar, till exempel 
den sfäriska roboten GroundBot 
www.rotundus.se

Rolling Optics AB – utvecklar hologram med 
bättre djup och skärpa 
www.rollingoptics.com

Seabased AB – utvecklar system för utvinning av 
elenergi ur havsvågor 
www.seabased.com

Solibro AB – utvecklar tunnfilmssolceller 
solibro-solar.com

Vertical Wind AB – utvecklar vindkraftverk med 
vertikala turbinaxlar

Energy Potential AB – holdingbolag som fokuse-
rar på förnybar energi-branschen 
www.energypotential.se

Current Power Sweden AB – utvecklar system 
för att utvinna energi ur strömmande vatten 
www.currentpower.eu

Integrated Antennas AB – utvecklar antenner för 
exempelvis GPS, WLAN, Bluetooth, digital-TV, 
RF-ID, UWB, WiMax och GSM 
www.iantennas.com

NanoLogica AB – utvecklar material för läkeme-
del och kosmetika genom att skräddarsy bland 
annat löslighet, stabilitet och kontrollerad frisätt-
ning i kroppen 
www.nanologica.com

Tsonic AB – utvecklar ultraljudssensorer utveck-
larultraljudssensorer och ultraljudsinstrument

 

som avknoppats från institutionen
EXEMPEL PÅ FÖRETAG
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pets form kommer att förändras under 
många år. Stödstrukturen ska vara 
anpassningsbar och optimerad för att 
förlänga skeppets livslängd. I projektet 
utnyttjas erfarenheter från vår träforsk-
ning – från cellnivå upp till stora trä-
konstruktioner.

Forskningens resultat kan användas 
för att lösa liknande problem med andra 
stora trästrukturer, exempelvis byggna-
der och broar. 

 

Dagens stora teleskop har tillräcklig 
upplösningsförmåga för att se en planet 
i omlopp kring en stjärna långt bortom 
solsystemet. Närheten till en ljusstark 
stjärna gör det dock mycket svårt att 
urskilja det svaga ljuset från planeten.

 För att göra det möjligt att observera 
sådana planeter har forskare från Ång-
strömlaboratoriet tillsammans med fors-
kare från universitetet i Liège i Belgien 
och European Southern Observatory 
(ESO) utvecklat en ny sorts koronagraf, 
baserad på mikrooptik i diamant. Denna 
optiska komponent kräver djupt etsade 
gitter (en uppsättning parallella skåror) 
med en precision på mindre än en tio-
tusendels millimeter. En metod för att 
kunna etsa sådana gitter i diamant har 
tagits fram i renrummet på Ångström-
laboratoriet. Gittren har etsats på båda 
sidor av tunna diamantskivor, 1–2 cm i 
diameter och 0,3 mm tjocka.

Den nya koronagrafen har instal-
lerats i ESO:s Very Large Telescope 
(VLT) i Chile och i Large Binocular 
Telescope (LBT) i Arizona.

 Redan i de första observationerna 
har man kunnat se fyra sedan tidigare 
kända extrasolära planeter kring stjär-
nan HR 8799 och en tidigare okänd 
röd dvärgstjärna i omlopp kring en 
ljusstark vit stjärna (HD4691) 200 ljus- 
år bort, vilket visar att komponenten 
fungerar som den ska. Nästa steg är att 

FLER EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGAR

leta efter jordliknande planeter – och 
om möjligt finna signaturer från liv.

Regalskeppet Vasa
Regalskeppet Vasas styrka är mycket 
dålig och skrovet deformeras långsamt 
över tiden – en deformation som skulle 
kunna leda till kollaps om skeppet inte 
kan stöttas bättre. Vi utvecklar metoder 
för att konstruera en ny stödstruktur, 
vilket kräver att vi beräknar hur skep-

Liten satellit nära jorden
Vi har utvecklat en mycket liten mag-
netometer. Tekniken bygger på två 
magnetiska filmer, separerade av ett 
ickeledande lager. Men isoleringen är 
så tunn att elektroner kan passera från 
det ena lagret till det andra om lagren 
rör sig i ett magnetfält. Sannolikheten 
att de passerar beror på vilket spinn 
elektronerna har, som i sin tur beror 
på magnetiseringen. Det innebär att 
strömmen mellan lagren beror på 
riktningen och styrkan i till exempel 
jordens magnetfält där en satellit pas-
serar. Hela magnetometern väger en-
dast 0,8 gram vilket är betydligt lättare 
än övriga instrument på marknaden. 
Magnetometern kan också upptäcka 
magnetfält genom andra material, till 
exempel från ledningar i mark och 
väggar eller från vapen i ett annat rum.

Europeisk ek (Quercus robur) tagen med  
elektronmikroskop.

* Vasaek (Quercus robur) tagen från ett djup av 
70–90 mm in i träet. Bilden tagen med elektron-
mikroskop. Morfologin är – materialets ålder till 
trots – nästintill identisk med nutida ek.  

Foto: Ingela Bjurhager



30  TEKNIKVETENSKAP FÖR ETT BÄTTRE OCH HÅLLBART LIV

Institutionen för teknikvetenskaper har ett brett kursutbud 
på närmare 200 kurser på både grundläggande och avancerad 
nivå inom aktuella tekniska områden såsom förnybar energi,  
funktionella material, byggteknik, maskinteknik, industriell  
teknik, elektronik och elektroteknik. Undervisning sker både  
i Uppsala och vid Campus Gotland. 

Kurserna ges huvudsakligen i följande tekniska utbildningsprogram:

Civilingenjörsprogram: 

• Elektroteknik

• Energisystem

• Informationsteknologi

• Kemiteknik

• Miljö- och vattenteknik

• Molekylär bioteknik

• System i teknik och samhälle

• Teknisk fysik

• Teknisk fysik med materialvetenskap

Högskoleingenjörsprogram: 

• Byggteknik

• Elektroteknik

• Maskinteknik

• Kvalitetsutveckling och ledarskap, Visby

Tvååriga Masterprogram:

• Energiteknik

• Förnybar elgenerering

• Industriell ledning och innovation 

Utbildningsutbudet utvecklas ständigt i aktivt samarbete med svensk industri vilket resulterar 
i en aktuell och attraktiv utbildning för framgångsrik karriär inom såväl industri som akademi. 
Mer information hittar man på www.teknat.uu.se/utbildning

UNDERVISNING
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Ev bildkedja med 
skalor: Balk – Mikro 
– Simulering?



Vill du veta mer?

Universitetets hemsida
www.uu.se
www.uu.se/utbildning
www.teknik.uu.se

Enheten för studie- och karriärvägledning
S:t Olofsgatan 10 B
Box 256
751 05 UPPSALA
studentservice@uu.se

Studerandeexpeditionen
Tel 018471 47 10

Studie- och karriärvägledare
Tel 018471 47 20


