
MÅNADENS TBi-ALUMN  
 
Hej allihopa! Hoppas ni har haft ett lyckat tenta-p och 

att ni njuter av vårsolen fullt ut! Nu är det dags för en 

ny “Månadens Alumn”. Den här gången är det Robert 

Gustavsson som idag är förste forskningsingenjör på 

avdelningen Teknisk biologi på IFM.  

 

Tack Robert för att du inspirerar våra studenter! 

 

Namn: Robert Gustavsson 

Masterprofil: Industriell bioteknik och produktion 

  

Vad arbetar du med nu? 

Förste forskningsingenjör på avdelningen Teknisk 

biologi på IFM. Forskning och undervisning inom 

industriell bioteknik och produktion med fokus på att 

förbättra tillverkningsprocesser av läkemedel och 

livsmedel. Varit handledare för drygt 80 examensarbeten, både på vår avdelning och ute på 

olika företag i landet. 

 

En anledning till varför du jobbar med det du gör? 

Gjorde mitt examensarbete på avdelningen Teknisk biologi på IFM och blev sedan erbjuden 

att stanna kvar och kvar har jag sannerligen blivit. 

 

Ditt finaste minne från studietiden:  

De första fartfyllda åren med Nolle-p och året som festerist som gjorde att man lärde känna 

många fantastiska människor som är nära vänner än idag. Med lite perspektiv så hade även de 

sena gemensamma kvällarna med tentaplugg sin lilla charm. 

 

En favoritkurs från universitetstiden: 

Industriell bioteknik (TFYA32) och Bioteknisk tillverkningsteknik (TFTB39) där jag haft 

förmånen att undervisa i båda dessa kurser senaste 7 åren. 

 

Vilka är dina 3 bästa tips till våra TBi-studenter? 

Nätverka, träffa både nya vänner och bra kontakter att ha till framtida yrkeslivet.  

 

"Varför behöver man lära sig det här" är en känsla man lätt kan få under vissa grundkurser 

första åren. Kurserna blir mer intressanta om man kan sätta sakerna man lär sig i ett 

sammanhang eller applikationer då denna kunskap är nödvändig.  

 

När man ska söka examensarbete, var ute i god tid och ta redo på vad det är som gäller. Under 

hela utbildningen får man allt serverat med vilka kurser man ska och kan läsa, men när man 

ska göra sitt examensarbete måste man hitta detta helt på egen hand. 

 

Vad är din största bedrift sedan examen? 

Försvarade min doktorsavhandling hösten 2018. 

 



Tips på en superbra matlåda: 

Storkok, sparar både tid och pengar. 


