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JAG BLÄDDRAR MIG BAKÅT i Aktum-pärmarna som nedärvts 
från mina företrädare på redaktörsposten. Förutom att väcka till 
mer allmän eftertanke om tidens gång så fungerar omslagen som en 
illustration till hur undanskymda universitets doktorander ofta är. 

Frågan om vad som lyfts fram och vad som ställs i skuggan har 
betydelse. Att doktoranden befinner sig i ett ingenmansland mellan 
student och anställd blir till ett påtagligt problem om otrygga och 
otydliga förutsättningar försämrar möjligheterna att tillgodogöra 
sig forskarutbildning och prestera en doktorsavhandling av hög 
kvalitet.

Men osynligheten och oformlig-
heten som gäller för doktorander 
är egentligen väldigt logisk och 
rimlig. Forskarutbildning hand-
lar om ett blivande. Att vara dok-
torand går i någon mening ut på 
att uppfinna sig själv som forska-
re. Processen kan vara mer eller 
mindre styrd, mer eller mindre 
sammanflätad med omgivande 
individer och strukturer — men 
själva språnget från student till 
forskare är något som doktoran-
den måste göra ensam. 

Yttre stöd och omgivningens 
uppskattning behövs, men dok-
torandtiden behöver nog rymma 
ett tydligt inslag av förutsätt-
ningslös introspektion om den ska 
resultera i något väsentligt. 

Jag är tacksam för de insikter och åsikter som Per Boström, Tora 
Dunås och Jakub Krzywda delar med sig av i panelsamtalet som 
löper från sidan 8. Alla de ca 600 doktorander som är knutna till 
Umeå universitet är värda ett särskilt slags respekt. De som har mo-
det (eller i någon mån, dumdristigheten) att ge sig iväg på den sor-
tens långa inåtriktade resa som en forskarutbildning tenderar att 
vara. När många av oss övriga jagar på mot mål som är betydligt 
mer kortsiktiga och prosaiska, så är deras uppgift att ta sig själva 
och sina frågeställningar på största allvar. 

Båda sakerna behövs. Men det sistnämnda är 
vad som gör oss till ett universitet. ○
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Hallå där Petra Svanborg, IT-samordnare på Medicinska biblioteket

Ett vanligt användningsområde är att studenter  
skriver ut anatomiska modeller som går att 
ladda ner gratis på nätet.

En experimentverkstad 
för medicinska makers
3D-skrivarteknik blir allt vanligare inom sjukvården, och framtidsmöjligheter-
na är hisnande. På Medicinska biblioteket var man tidigt ute med att erbjuda 
tillgång till 3D-skrivare. I dag finns här över hundra certifierade användare. 

TEXT: Jonas Lidström FOTO: Barbro Johansson

Hur kommer det sig att Medicinska biblio-
teket har skaffat två 3D-skrivare? 
— 3D-skrivarteknik används allt mer inom 
sjukvården. Vi ville se om studenter kunde 
ha glädje av att börja använda tekniken. Men 
det har visat sig finnas ett stort intresse även 
från sjukhuspersonal, eftersom tekniken 
börjar bli aktuell på allt fler av sjukhusets kli-
niker. Även om våra 3D-skrivare är förhållan-
devis enkla så är principerna desamma som 
när man skriver ut proteser. 

Hänger det här ihop med den nya fokus-
miljön som byggts upp i anslutning till 
Medicinska biblioteket? 
— Egentligen inte. Jag själv kom i kontakt 
med tekniken när jag besökte Sliperiets in-
vigning hösten 2014. Så fort jag kom in där 
och såg deras 3D-labb så tänkte jag att det 
här borde ju vi på Medicinska biblioteket 
också erbjuda. Jag nämnde det för en kolle-
ga som i sin tur hade läst artiklar om biblio-
tek i USA som börjat arbeta med 3D-skrivare 
— tillsammans spånade vi fram ett pilotpro-
jekt. Nu är vi inne på andra året och får se 

om projektet kan fortsätta efter 2017. Själv 
hoppas jag det förstås. 

Hur arbetar ni konkret med att lära ut  
3D-skrivartekniken? 
— Dels ger vi med jämna mellanrum föreläs-
ningen ”3D-skrivare på en timme”, sedan 
håller vi personliga workshops med alla som 
är intresserade. Efter workshopen får du ett 
certifikat och kan boka en 3D-skrivare här 

och göra utskrifter. Vi har också nyligen bör-
jat erbjuda kurser i ett datorprogram som 
används för att konstruera 3D-modeller. Det 
gör vi i samarbete med medicinsk teknik och 
FOU här på sjukhuset.

Hur ovanligt är det att ha en 3D-skrivar-
hörna på ett bibliotek? 
— I bibliotekssammanhang har vi fått ganska 
mycket uppmärksamhet för projektet, blivit 
inbjudna att presentera projektet vid konfe-
renser och så. Man har hört av sig från an-
dra bibliotek och velat efterlikna det vi har 
byggt upp här. 

Vad är det som avgör om projektet blir en 
långsiktig del av Medicinska bibliotekets 
utbud? 
— Jag har inte alls tittat vidare på vad det 
skulle kosta. Men på sätt och vis innebär den 
här riktningen en omdefiniering av vad ett 
bibliotek är och kan vara. Det är inte själv-
klart att vi här ska erbjuda tillgång till 3D-
skrivare, men personligen tror jag att det är 
något som kommer mer och mer. Ett biblio-
tek har många fördelar i sammanhanget: Det 
har ofta generösa öppettider och är tillgäng-
ligt för alla. 

Hur skulle du själv vilja ta det här vidare 
om du fick tänka fritt? 
— I dag handlar biblioteket mycket om böck-
er och datorer. Men skulle man i framtiden 
även kunna bygga upp ett fullskaligt ma-
kerspace med 3D-skrivare, motion capture-
teknik och tillgång till programvaror för 
skapande? Själv vill jag tro det, men det är 
förstås en mycket större fråga än så. ○

Petra Svanborg på Medicinska biblioteket, MB. 
I bakgrunden pågår en introduktion till mjukvaran 
3D Sketch som genomförs i samarbete mellan MB 
och Medicinsk teknik, forskning och utveckling på 

Norrlands universitetssjukhus.
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Restaurang sätter fart på  
gastronomisk forskning
Restauranghögskolan har invigt sin nya forskningsrestaurang. Här kommer gastronomi-
programmets studenter och en spirande forskningsverksamhet få helt nya möjligheter. 

FORSKNINGSRESTAURANGEN kallas de 
nyinvigda lokalerna som på många sätt ut-
gör Restauranghögskolans hjärta. Den ligger 
på plan 3 i Lärarutbildningshuset i hörnet 
snett mittemot den gamla utbildningsres-
taurangen — en bekant plats för alla som 
någon gång avnjutit mat från ett av de tillfäl-
liga restaurangkoncept som gastronomipro-
grammets studenter driver inom ramen för 
utbildningen. 

VID ETT BESÖK i lokalen några dagar inn-
an invigningen drar det topputrustade köket 
blickarna till sig med sina rostfria ytor och 
sin högteknologiska utrustning. Förestånda-
ren och universitetslektorn Ute Walter och 
biträdande föreståndaren adjunkten Björn 
Norén påpekar att matsalsdelen utgör en 
nog så unik infrastrukturell resurs: 

— Något som är helt nytt är det audiovi-
suella systemet som låter oss studera roller 
och beteenden i matsalen och i köket i efter-

hand, både i utbildnings- och forskningssyf-
te, berättar Björn Norén. 

— Sen kommer man att kunna skapa rum i 
rummet med hjälp av tjocka draperier, som 
om det var fyra olika matsalar. Samtidigt 
är köket gjort för att fyra olika grupper ska 
kunna arbeta samtidigt. Så det ger en stor 
flexibilitet och frihet, fortsätter han. 

Det var 2013 som Restauranghögskolan stöp-
te om sitt utbildningsutbud och skrotade 
de tidigare programmen till förmån för ett 
enda: Gastronomiprogrammet. 

— Den stora förändringen av kursplanerna 
gjorde vi då, för tre—fyra år sedan, men det 
är först nu vi har lokaler för att genomföra 
utbildningskonceptet fullt ut. Gastronomi-
programmet utgår från två huvudsakliga 
perspektiv på gastronomi: Kreativ matlag-
ning och värdskap. I Forskningsrestaurang-
en kan de delarna flyta samman utan en 
skarp gräns, säger Ute Walter. 

INVIGNINGEN av Forskningsrestaurangen 
innebär också en milstolpe i Restaurang-
högskolans resa mot en större akademiska 
tyngd i verksamheten. 

— Vi har redan två doktorander, en an-
ställd och en på ingång. Vi har en profes-
sorsrekrytering som är i slutfas och en lektor 
har nyligen anställts, berättar Ute Walter. 

”I vår utbildning 
vill vi bli starka 
genom att inte-
grera praktiskt 
hantverk med 

vetenskap.”
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Björn Norén och Ute Walter är biträdande föreståndare respektive föreståndare för Restauranghögskolan vid Umeå universitet.
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Bildligt tänkt     Erik Domellöf
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119 MEDARBETARE har hittills valt 
engelska som språk för information 
från Umeå universitet. Om du är en 
av dessa, ber vi att få tacka för din 
medverkan. Om inte, och du skulle 
vilja ha enklare tillgång till information 
på engelska, gå gärna till Språkinställ-
ning på aurora.umu.se för att göra 
ditt val. 

— Det teoretiska inslaget i utbildningen ska-
par förutsättningar för studenterna att arbeta 
normbrytande och nytänkande, säger hon. 

Vid invigningen av Forskningsrestau-
rangen var många tunga namn på plats, som 
föredragshållare eller gäster. Gert Klötzke, 
hedersdoktor vid Umeå universitet och Carl-
Jan Granqvist, dito vid Örebro universitet, 
var bara några av namnen på programmet.

— I vår utbildning vill vi bli starka genom 
att integrera praktiskt hantverk med veten-
skap. I vår forskning tillämpas ett mångve-
tenskapligt angreppsätt och en tät samver-
kan med aktörer i gastronomibranschen och 
i akademien är viktiga inslag i vårt arbete. 
Vi har exempelvis ett tät samarbete mellan 
Restaurang- och Hotellhögskolan vid Örebro 
universitet/Grythyttan inom både grundut-
bildning och forskning och forskarutbildning. 

I EN SAMTID där det gastronomiska fältet 
breddas alltmer och gastronomin har fått en 
tydlig kulturell status är det lätt att se värdet 
av tät branschsamverkan för en gastrono-
misk utbildning med fokus på hantverk och 
nytänkande. Men Björn Norén menar att 
det är ett ömsesidigt utbyte av kunskap. 

— Inom universitetet företräder Restau-
ranghögskolan ett ganska ungt område, 
men även gentemot restaurangbranschen 
står vi för ett ungt perspektiv. Den forskning 
som utförs här kan hjälpa branschen att 
komma vidare. För även om den är i många 
hänseenden väldigt avancerad och kreativ, 
så är den ganska stagnerad på andra sätt, 
säger Björn Norén. ○

JONAS LIDSTRÖM

Öppen föreläsning med 
ledarskapsforskare
LÄSTE DU INTERVJUN i förra numret av 
Aktum med Lotta Dellve, professor i ar-
betsvetenskap vid Göteborgs universitet? 
Fredagen 31 mars 9:00–11:30 har du chan-
sen att lyssna på henne när hon gästar 
Umeå universitet för en öppen föreläsning 
arrangerad av Personalenheten. Anmäl dig 
via kalendariet på umu.se. 

Bättre koll på utdelning 
av Aktum
DAGARNA INNAN DETTA nummer av 
Aktum skickades till tryck fick prefekter 
och enhetschefer information om att det 
nu via ett webbformulär går att rapportera 
in hur många exemplar av tidningen man 
vill ha levererade till arbetsplatsen, på 
svenska respektive på engelska. Den nya 
utdelningslistan kommer att vara i bruk 
när Aktum 2 2017 utkommer mot slutet 
av vårterminen. Vi hoppas då särskilt ha 
bättre koll på var det finns anställda som 
vill läsa Aktum på engelska så att de kan få 
tidningen i rätt språkversion.  

Engelskspråkig broschyr 
om Umeå universitet
FÖR DEN SOM TILL EXEMPEL tar emot 
internationella gäster finns det nu en tryckt 
sextonsidig broschyr med titeln ”This is 
Umeå university”. I text, bild och siffror 
berättar broschyren kortfattat och över-
gripande om universitet och den forskning 
och utbildning som bedrivs här. Kontakta 
kommunikationsenheten för att beställa 
exemplar av trycksaken.
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THIS IS UMEÅ UNIVERSITY
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Avslutar alla investeringar  
i fossila bränslen 
Som fjärde lärosäte i landet har det vid Umeå universitet tagits beslut om 
att avsluta alla investeringar som sker i företag som utvinner, förädlar  
eller distribuerar kol, olja eller gas, så kallade fossila bränslen. 
TEXT: Ester Roos-Engstrand

ET VAR I SLUTET av 
december som universi-
tetets budgetkommitté 
beslutade att alla place-
ringar för universitetets 
stiftelser ska vara fossil-
fria. Per Ragnarsson,

biträdande universitetsdirektör, budgetchef 
och huvudföredragande i budgetkommittén, 
var med när beslutet togs.

— Det är ett klokt beslut och visar vad Umeå 
universitet står för, vårt förtroende är vik-
tigt, säger Per Ragnarsson.

Han menar att det är ett steg i rätt riktning 
för Umeå universitet och att det ligger i linje 
med satsningen på det arktiska temaåret. 

GLOBALT PÅGÅR DET sedan 2011 en kam-
panj för en fossilfri miljö, för att divestera. 
Kampanjen ”Fossil Free” startade i USA och 

har sedan spridit sig världen över. I Sverige 
finns ”Fossil Free” från Malmö i söder till 
Luleå i norr. Kampanjen uppmanar institu-
tioner att divestera ur fossil energi och riktar 
sig till större organisationer som kommuner 
och universitet som kan ha stora innehav. 
Även vid Umeå universitet finns det aktiva 
studenter, om än inte i den omfattning som 
i exempelvis Lund och Stockholm. Där har 
studenterna drivit kampanjer med namnin-

D
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förra året och beslutades av budgetkommit-
tén i slutet av månaden. Sällan har väl ett 
beslut genomförts så snabbt. Redan vid års-
skiftet var Umeå universitet fossilfritt, förut-
om en mindre del som förvaltas av SEB där 
det ännu inte är helt klart att förändringen 
genomförts. Per Ragnarsson förklarar det 
snabba förloppet med att Umeå universi-
tet hade väldigt lite fossila placeringar. En-
dast 0,23 procent av stiftelseinvesteringarna 
var placerade i företag som utvinner fossila 
bränslen. Dessa låg i en och samma fond, 
nämligen ”Öhman Etiska Emerging Market”. 
Fonden har nu har avslutats och istället lig-
ger investeringarna i de fossilfria fonderna 
”Öhman Global hållbar” och ”Öhman Sve-
rige hållbar”. 

ATT UNIVERSITET HANTERAR fonder, 
aktier och räntebärande papper kanske låter 
underligt. Det är donationer till universite-
tet som utgör stiftelserna, för Umeå univer-
sitet handlar det om 36 anknutna stiftelser 
där den största är Handelshögskolans fond. 
Stiftelser vars avkastning framför allt delas 
ut till forskning. Totalt rör det sig om 200 
miljoner kronor som förvaltas, vilket är min-
dre summor jämfört med stora universitet 
som Lund och Uppsala. Umeå universitets 

stiftelsepengar förvaltas idag till största de-
len av kapitalförvaltare ”E Öhman J:or Welth 
 Management AB”, som redan genomfört by-
tet av fonderna. Utöver universitets tillgång-
ar på ca 2,4 miljarder kronor utgör stiftelse-
pengarna knappt en tiondel av universitetets 
totala tillgångar.

UMEÅ UNIVERSITETET KOMMER inte 
längre tillåta investeringar i fossila bränslen. 
Den policy för placeringar, som universite-
tet följer idag, säger att universitetet inte ska 
investera i vapen, droger eller pornografi, 
men ingenting om fossila placeringar. Nu 
kommer ett arbete inledas med att se över 
policyn så att det uttryckligen står att inga 
fossila placeringar får göras, ett arbete som 
beräknas vara klart i juni månad 2017.

— Det är viktigt att vi kan stå för de inves-
teringar vi gör, att de är trygga och etiskt 
bra, säger Per Ragnarsson. ○

LÄS MER OM KAMPANJEN:
http://gofossilfree.org/se/

Niklas Edeborg, ansvarig för kampanjen  
 ”Fossil Free Umeå universitet”, vid montern  

på  Whole-Earth dagen.

Fakta: Divestera
”Divestera ur” är motsatsen till att ”investera i”. Det handlar om att 
sälja av aktier, fonder eller andra investeringar som är oetiska eller 
moraliskt tvivelaktiga.

Källa: Fossil Free Sweden

samlingar och demonstrerat för att univer-
siteten ska divestera. Vid Umeå universitet 
har det gått lugnare till. På ”Whole earth”-
dagen deltog en grupp studenter ur ”Fossil 
Free Umeå universitet” med en monter och 
nära hundra studenter har i dag skrivit på 
namninsamlingen för ett fossilfritt univer-
sitet. 

Christian Tengblad arbetar som samord-
nare på organisationen ”Fossil Free Sverige” 
och han menar att Umeå universitets dives-
tering är en del av en större förändring.

— Läget är akut och vi måste ställa om 
ekonomin, den är fossilberoende nu, säger 
han.

Chalmers Tekniska Högskola, Stockholms 
universitet och Sveriges Lantbruksuniversi-
tet har redan tagit ställning för ett fossilfritt 
lärosäte. Lunds universitet har gjort sig av 
med delar av sina innehav i bolag som han-
terar fossila energislag. Även kommuner 
som Örebro, Uppsala, Strömstad, Malmö, 
Stockholm, Borås har genomfört förändring-
en och organisationer som Svenska kyrkan 
och Region Östergötland. 

INITIATIVET TILL ATT GÖRA Umeå uni-
versitet till ett fossilfritt universitet togs av 
rektor Hans Adolfsson i början av december 
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Fossil Free-rörelsen i Sverige är del av det globala nätverket 
350.org som driver kampanjer och påtryckningar gentemot 
företag, myndigheter och organisationer världen över.  
Bilden är tagen vid en manifestation i Melbourne, Australien.
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TEMA  Forskarutbildning

Tre nyanser av   doktorandliv 
En halvering av antalet antagna doktorander mellan 2012 
och 2015 fick universitetsstyrelsen att beställa en intern  
utredning. 2016 vände trenden, men av allt att döma är det 
en ökad ekonomisk press och striktare kvalitetskrav som 
kommer att prägla den närmaste framtiden. Aktum har  
tittat på siffror och pratat med ansvariga, men framförallt 
med de direkt berörda: våra doktorander. 
TEXT: Mattias Grundström Mitz  FOTO: Johan Gunséus
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Tre nyanser av   doktorandliv 
OKTORANDERNA Tora Dunås, 
 Jakub Krzwyda och Per Boström vid 
Umeå universitet har olika fakultets-
tillhörighet och skilda bakgrunder. 
Resan från student till forskare är ett 
kraftprov som förenar. Men de yttre 
förutsättningarna, från handledar-

stöd och arbetsmiljö till karriärutsikter, kunde nästan 
inte vara mer olika. 

Jakub Krzywda, doktorand i informatik har 1,5 år kvar 
till disputation. Per Boström, doktorand i lingvistik, 
kommer att disputera om 1,5 år och Tora Dunås, medi-
cinteknisk ingenjör, har ett år kvar till disputation. Detta 
förutsatt att allt går enligt planerna. Även om doktorand-
studier ofta betraktas som en säker och betald studie-
form under fyra år är förstås mycket, men inte allt, en 
dans på rosor.

— De stora fördelarna med doktorandutbildningen är 
just att jag har en anställning med fast inkomst, förhål-

landevis bra anställningsförhållanden och finansiering 
för mina forskarstudier, säger Per Boström. 

— Jag slås ofta av vilken förmån det är att dagligen få 
arbeta med och diskutera med mina kollegor om det som 
intresserar mig. Det kan jag inte göra i mitt privatliv, där 
är det ingen som riktigt förstår vad jag gör. Därför är dok-
torandlivet verkligen ett privilegium för mig, säger han. 

Även om doktorandtiden är begränsad till fyra år, och 
förnyas årligen, anser Per Boström att anställningsavta-
let är ganska bra, eftersom doktorander inte är anställda 
som lärare och därmed inte riktigt påverkas av det som 
händer på institutionerna. Doktoranderna har dock sin 
självklara plats och uppgifter som behöver utföras. And-
ra fördelar som nämns är att doktorander faktiskt är stu-
denter och att de därmed har möjlighet att ta tillvara de 
fördelar som andra studenter har.

— Som jag ser det är det Sverige och de skandinaviska 
länderna som har bäst villkor för doktorander. Man har 
en lön som visserligen är låg i ett svenskt perspektiv, 

D
▼

Tora Dunås, Per Boström och 
Jakub Krzwyda är doktorander 

från tre olika fakulteter vid  
Umeå universitet.
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ser doktorander som studenter som ska sköta 
allt på egen hand, medan andra vill ha ett 
samarbete där de leder doktoranden fram till 
en examen, säger Per Boström.

— När jag tittar i den forskningsplan som 
jag skrev i starten av doktorandutbildningen 
så inser jag att jag knappt har gjort något av 
det som vi hade tänkt. Forskningen har helt 
enkelt tagit andra vägar.

Förstår din handledare din forskning?
— Mestadels. Hon har inte studerat exakt 
samma saker som jag, men hon befinner 
sig i samma forskningsområde. Sen har jag 
bihandledare som är mer kunniga i de me-
taforer som jag arbetar med, så de komplet-
terar varandra på ett bra sätt. Jag är glad att 
jag har så bra handledare, men jag vet att 
alla doktorander inte har lika tur, säger Per 
Boström. 

Vad klagar doktoranderna på när det 
 gäller handledarna?
— På medicinska fakulteten har vissa dokto-
rander svårt att nå sina handledare. Speci-
ellt om de är kliniker, och framför allt arbe-
tar inom sjukvården. Då kan man vara utan 
handledning i veckor eller månader. Hand-
ledaren svarar kanske på e-post, men det är 
svårt att exempelvis få dem att lägga ner tid 
på att läsa saker. Arbetar man som dokto-
rand med ett manus så kan man bli ganska 
utelämnad, säger Tora Dunås.

EN ANNAN UTMANING som nämns är att 
många handledare har behov av att få anslag 
och därmed har sina ansökningar i fokus, 
vilket tar mycket tid. Semestrar och föräldra-
ledigheter som gör att handledare blir svåra 
att nå är annat som kan ligga i vägen i kon-
takterna mellan doktorand och handledare. 

Per, Tora och Jakub berättar även om 
skräckexempel där handledaren visat ex-
tremt lite intresse för doktoranden. Han el-
ler hon förväntas göra allt själv, inklusive 
planering av sitt arbete. I vissa fall har hand-
ledaren många doktorander, vilket gör att 
handledningstiden för varje doktorand blir 
begränsad. Men det finns också det motsatta 
problemet.

— Det är faktiskt inte alltid en fördel att 
vara ensam doktorand. I en grupp med flera 
doktorander så finns möjligheten att söka 
stöd hos varandra, vilket kan vara en stor 
fördel i vardagen. Jag var väldigt ensam i 
början av min doktorandutbildning, men 
gruppen har växt successivt, vilket har un-
derlättat mycket, säger Tora Dunås. 

Även om de grundläggande förutsättning-
arna för doktorander är desamma för alla 
konstaterar Tora, Per och Jakub att det finns 

Per Boström, doktorand i  
språkvetenskap, lingvistik

– Jag arbetar med en avhandling i nord-
iska språk om ordet kärlek i talad svenska, 
kärlek i metaforer. Jag började min dok-
torandutbildning 2012, men jag har varit 
föräldraledig och fackligt aktiv i dokto-
randföreningen, vilket har tagit lite tid. Men 
om 1,5 år hoppas jag att vara klar.

Jakub Krzywda, doktorand i  
datavetenskap

– I mina doktorandstudier fokuserar jag 
på det som kalas cloud computing. I 
november var det tre år sedan jag inledde 
studierna, i mars planerar jag att hålla 
en licenciatföreläsning, och efter det har 
jag ytterligare cirka 1,5 år kvar innan min 
avhandling är klar.

Tora Dunås, doktorand i  
medicinsk teknik

– Mina studier är inriktade på mätningar 
av blodflöden i hjärnan. Jag är anställd 
på den medicinska fakulteten, men har en 
bakgrund som ingenjör. Doktorandstudier-
na inledde jag 2013, och har nu ungefär ett 
år kvar till disputation.

men den är tillräckligt hög för att man ska 
kunna ha ett bra liv. Om jag skulle studera i 
Polen, där jag kommer ifrån, skulle jag både 
behöva ett stipendium och be om ekono-
miskt stöd från mina föräldrar för att klara 
mig. Så vi har det väldigt förmånligt här, sä-
ger Jakub Krzywda.

MEN MYNTET HAR också en baksida. Nå-
got som alla tre nämner är att man som 
doktorand varken räknas som en riktig stu-
dent eller en riktig anställd. Doktorander 
sitter ofta på två stolar och mellan två sto-
lar, samtidigt. Man är oftast inbjuden och 
får ta del av vissa saker, men inte allt. Ibland 
är det bra; ibland är det mindre bra. Natur-
ligtvis leder det till någon form av stress för 
doktoranden, eftersom det inte går att veta 
säkert var man passar in. Det anser Jakub 
Krzywda är extra knepigt för internationella 
doktorander.

— Det svenska systemet är ofta svårt för 
utländska studenter att hantera. Exempelvis 
har jag som doktorand ett betydligt större 
ansvar för mina studier än jag hade haft i 
Polen, där min handledare hade sagt åt mig 
steg för steg vad jag skulle göra. Här sa min 
handledare redan från start att jag skulle 
vara hans expert inom det område jag stu-
derar. Det kan vara skrämmande för många, 
säger Jakub Krzywda.

Han berättar vidare att det finns en en-
samhet inbyggd i det svenska doktorandli-
vet, där förväntningarna på att vara självgå-
ende är höga. Det är särskilt svårt i början av 
doktorandstudierna. Det svenska systemet 
har det inbyggt att man ska fungera som en 
oberoende forskare efter examen och vissa 
handledare vill därför att doktoranden ska 
lära sig hantverket på egen hand.

Tora Dunås håller med om detta, men 
hon poängterar att det finns stora skillnader 
för doktorander vid olika fakulteter.

— Jag jobbar enbart med de studier som 
är planerade tillsammans med min handle-
dare. Även om studieupplägg med mera har 
justerats av olika anledningar visste jag från 
dag ett vad jag skulle arbeta med de första 
tre åren, på grund av det anslag som min 
handledare fick från Vetenskapsrådet. Det 
jag behövde bestämma mig för var om det 
lät intressant för mig att arbeta med eller 
inte, säger Tora Dunås.

Per Boström berättar att det ser rätt an-
norlunda ut inom humaniora. 

— Inom mitt område, lingvistiken, är det 
väldigt öppet. Vi väljer vårt eget ämne, inrikt-
ning med mera. Vi medverkar sällan i större 
projekt med flera forskare och doktorander 
utan vi gör våra egna saker. Men mycket be-
ror också på vilken handledare man får. Vissa 
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stora skillnader, som till stora delar beror på 
skillnader i traditioner och förutsättningar 
för finansiering på de olika fakulteterna. 

En del doktorander arbetar med externa 
projekt, och har därmed extern finansiering, 
medan andra, ofta inom humaniora, är full-
finansierade av fakulteten. 

— Inom humaniora tar man in 15—20 dok-
torander vartannat år, så när jag blev anta-
gen fanns det ett antal lediga platser inom 
olika ämnen vid vår fakultet. Då bildade vi 
nyantagna en liten grupp som har följts åt, 
säger Per Boström. 

Doktoranderna berättar att de skriver på 
anställningsavtal för ett år i taget, vilket of-
tast går bra, men det kan också ställa till det. 
För en doktorand som skriver på ett nytt av-
tal i maj månad innebär det svårigheter att 
planera sin sommarsemester, eftersom han 
eller hon rent administrativt inte finns i sys-
temet förrän ett nytt kontrakt är påskrivet. I 
andra fall har det hänt att anställningsperio-
den har tagit slut under en ledighet, vilket 
har inneburit att doktorander inte kommer 
in i lokalerna eller kommer åt sin e-post och 
annat när de kommer tillbaka.

PRECIS SOM I DEN övriga befolkningen 
drabbas en del doktorander av ohälsa, och 
även bland dem är det psykiska diagnoser 
som ökar. På universitetet handlar det fram-
för allt om symtom på stress och överbelast-
ning. I statistiken från företagshälsovården 
är kvinnor över 30 år överrepresenterade, 

Samtalet om doktorandsituationen förs i mötesrummet Professorn — samma lokal som används när universitetsstyrelsen har sammanträden.

”Det är faktiskt inte alltid en 
fördel att vara ensam doktorand. 
I en grupp med flera doktorander 
så finns möjligheten att söka stöd 
hos varandra, vilket kan vara en 

stor fördel i vardagen.”

liksom doktorander. Det här är dock inget 
som förvånar Tora, Per och Jakub.

— Det är självklart väldigt sorgligt att sta-
tistiken ser ut så här, men det speglar också 
hur det ser ut i resten av samhället. Bland 
doktorander är en majoritet kvinnor i barna-
födande ålder, samtidigt som kvinnor gene-
rellt tar ett större ansvar för barn, hem och 
familj än vad män gör. Att kombinera famil-
jeliv med doktorandstudier kan sannolikt 
vara väldigt tufft, i synnerhet om man har 
otur med sina forskningsprojekt, handleda-
re, med mera, säger Tora Dunås. 

I detta sammanhang lyfter Per Boström 
fram ett annat problem i form av att dok-
torander inte automatiskt får förlängd dok-
torandtid vid kortare sjukfrånvaro. För att 
doktorandtiden ska förlängas vid sjukdom 

måste doktoranden vända sig till sin prefekt 
som har befogenhet att fatta beslut.

— Det här tror jag är en viktig anledning 
till att doktorander arbetar fast de är sjuka, 
vilket är ett välkänt problem. En del läro-
säten har ändrat sina rutiner så att kortare 
sjukfrånvaro automatiskt ger förlängd dokto-
randtid, men det är ännu inte fallet i Umeå. 
Ur ett doktorandfackligt perspektiv är detta 
en viktig fråga som vi måste få en lösning på, 
säger Per Boström.

Umeå universitet har färre doktorander 
nu än tidigare, en del  talar om doktorand-
kris. Vad säger ni om det?
— Det är svårt att ha en bestämd uppfattning 
och förklaring till detta, men under 2015 
blev institutionerna tvungna att betala sina ▼
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Ingen kris när doktoranderna blivit färre
På några få år halverades antalet nyantagna 
 doktorander vid Umeå universitet. Rektor 
Hans Adolfsson följer frågan men anser inte 
att det handlar om någon kris.

doktorander lön redan från start — tidi-
gare kunde man först få en period med 
utbildningsbidrag. Många forskare kla-
gar därför på hur dyrt det har blivit att 
ha doktorander, vilket i sig är tråkigt 
för oss att höra. De säger att de hellre 
betalar för en postdok som är mer 
självgående än en doktorand, men jag 
vet inte om man faktiskt gör det i prak-
tiken, säger Tora Dunås.

— För oss på humanistiska fakulte-
ten är problemet snarare att vi inte har 
några postdok-tjänster. Eftersom vi 
doktorander följs åt försvinner vi också 
gruppvis. Nu i år kanske fem eller tio av 
oss disputerar och lämnar universite-
tet, vilket påverkar verksamheten nega-
tivt, säger Per Boström.

— Ett annat problem är att vi inte vet 
vad vi ska göra efter disputationen om 
det inte finns några postdok-tjänster 
att söka, fortsätter Per Boström. Han 
beskriver att framtidsutsikterna om ett 
arbete för honom och många av hans 
kollegor är mörk, eftersom det ofta inte 
finns någon industri eller privat arbets-
marknad att gå vidare till. Det skiljer sig 
kraftigt från situationen för doktoran-
der inom medicin, teknik- och naturve-
tenskap, samt delar av de samhällsve-
tenskapliga ämnena.

— I mitt fall talar vi nog om begrep-
pet ”arbetslös akademiker” efter dis-
putationen, säger Per Boström halvt på 
skämt, halvt på allvar. 

För Jakub Krzywda ser läget helt an-
norlunda ut, eftersom det är lätt att få 
jobb i IT-branschen. 

— Det handlar egentligen inte om möj-
ligheten att få ett jobb, frågan är snarare 
vad jag vill arbeta med. Inom datave-
tenskapen finns industrin alltid som en 
backup. Det märkliga är dock att en dok-
torsexamen kan begränsa möjligheterna 
till jobb, eftersom det betraktas som 
överkvalificerat. Men det finns också pri-
vata forskningsinstitut att gå till där det 
behövs högre kompetens, och förstås 
också den akademiska världen, säger 
Jakub Krzywda. 

Precis som för Jakub har Tora en ljus 
framtid på arbetsmarknaden. Hon har 
redan målet klart för sig.

— Jag vill helt klart stanna inom aka-
demin och efter disputationen har jag 
planerat att söka internationell postdok 
i USA. Efter det vill jag även arbeta och 
bo en period i Stockholm, innan jag be-
stämmer mig för var jag vill slå mig ner, 
säger Tora Dunås. ○

F
O

TO
: U

LR
IK

A
 B

E
R

G
F

O
R

S

Kristina Sehlin MacNeil spikar upp sin 
avhandling i etnologi på universitets-
biblioteket i februari 2017. Under 
2016 fick Umeå universitet 175 nya 
doktore. Även om mängden antagna 
doktorander har minskat sedan 2015 
har antalet doktorsexamina varit 
tämligen stabilt från år till år med en 
liten nedgång 2014.
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Ingen kris när doktoranderna blivit färre
Samtliga fakulteter har minskat men förkla-
ringarna skiljer sig något. Humanistiska och 
Samhällsvetenskapliga fakulteten menar att 
nedgången till stor del har att göra med re-
surser och den kostnadsutveckling som har 
skett. Fakulteterna fördelar anslagen över 
sina institutioner och tidigare gjordes den 
fördelningen delvis utifrån antalet doktors-
examina, men den modellen har man läm-
nat för att istället fördela resurserna enligt 
behov och utifrån publiceringar. 

— Femårsjämförelsen är dock missvis-
ande. Åren 2011—2012 antog vi på Samfak 
rekordmånga nya doktorander, till följd av 
tillfälliga satsningar på just doktorandrekry-
tering. Nu ligger vi på en mer genomsnittlig 
nivå om man ser ytterligare några år tillbaka 
i tiden, säger Thomas Pettersson, forsknings-
samordnare vid Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten.

Vid medicinska fakulteten är det ett pro-
blem att minskningen är ojämnt fördelad 
och främst drabbar prekliniska ämnen och 
folkhälsovetenskap, samtidigt som antalet 
ökar inom kliniska ämnesinriktningar. Tek-
nisk-naturvetenskapliga fakulteten har tidvis 
haft få sökande till doktorandtjänster och 
planerar satsningar för att nå fler intressera-
de, bland annat genom sociala medier. Både 
medicinska och teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteterna har antal examinerade dokto-
rander som en faktor vid fördelningen av 
pengar till institutionerna.

UNDER 2016 SKEDDE en viss återhämt-
ning med 149 antagna doktorander, men 
nivån är fortfarande långt under 2011—2012. 
Verkligheten är dock mer komplex än bara 
de siffror som först verkar så iögonfallande. 

Det totala antalet doktorander har inte mins-
kat lika kraftigt som antalet antagna nya. Ef-
tersom man är doktorand i minst fyra år inn-
an man disputerar, tar det några år innan en 
lägre antagning slår igenom och dalar vissa 
år kan hinna kompenseras av andra toppår. 

Trots att det totala antalet doktorand-
anställda nu är en fjärdedel mindre än 2011, 
har den totala personalkostnaden för dem 
ökat. Det är förstås goda nyheter för dokto-
randerna själva, som har fått mer i plånbo-
ken utan att för den skull direkt leva i sus 
och dus (ingångslönen för en doktorand är 
idag enligt avtal 26 000 kr i månaden och 
slutlönen 30 000). För arbetsgivaren univer-
sitetet är det däremot något som inte kom-
penserats med motsvarande höjda anslag 
och därför måste tas igen någonstans. 

DET GÅR OCKSÅ att se en tendens till att 
institutioner och projekt istället för dokto-
rander hellre anställer postdoktorer, alltså 
forskare som redan har disputerat. Ökning-
en av postdoktorer under perioden mot-
svarar minskningen av doktorander. Det är 
framför allt grupperna Forskare och Förste 
forskningsingenjör som har ökat.

— Det är naturligt att det anställs fler post-
doktorer när doktorandanställningar kostar 
mer. Ur en handledares perspektiv är det 
många gånger behovet av någon som kan 
genomföra forskningsstudien som är vikti-
gast och då kan det vara motiverat att istället 
anställa postdoktorer som ju är mer erfarna 
och kräver mindre handledningstid, säger 
Hans Adolfsson. ○

OLA NILSSON

SIFFRORNA KAN TE SIG dramatiska. Från 
2011 till 2015 minskade antalet antagna dok-
torander i Umeå med 48 procent. Det place-
rade Umeå tillsammans med SLU som de lä-
rosäten som hade den största minskningen i 
landet. Jämfört med toppåret 2012 är minsk-
ningen ännu större — mer än en halvering — 
från 254 år 2012 till 120 antagna doktorander 
2015.

— En fluktuering av antalet nyantagna 
doktorander är naturlig. Utbildning på fors-
karnivå saknar specifika planeringstal så an-
tagningen styrs helt av forskningens behov 
och förutsättningar, säger Umeå universitets 
rektor Hans Adolfsson.

FLERTALET UNIVERSITET och högskolor 
i Sverige minskade under perioden 2011—
2015 antagningen av doktorander — om än 
mindre än Umeå — med undantag för några 
nischade lärosäten. Ett sådant undantag 
är Luleå tekniska universitet som ökade så 
kraftigt att Luleå passerade Umeå universitet 
i antal nya doktorander.

Flest nya doktorander i landet har Lunds 
universitet. 2015 antogs där 484 nya dokto-
rander, fyra gånger så många som i Umeå.

Universitetsstyrelsen har uppmärksam-
mat nedgången och i en rapport sökt förkla-
ringar och jämförelser såväl inom univer-
sitetet som över landet. Styrelsen har gett 
rektor i uppdrag att följa frågan och åter-
komma med uppföljning senare i år. 

— En av orsakerna till minskningen är änd-
rade finansieringsformer för utbildning på 
forskarnivå, där vi idag i stort sett bara har 
doktorandanställningar. Sverige har med det 
förmodligen världens dyraste forskarutbild-
ning, säger Hans Adolfsson.

Antagna doktorander vid Umeå universitet 2011—2016 Totala personalkostnader för doktorandanställningar, Mkr

2011 2012 2013 2014 2015 2016

231 254

230

212
253205 257

120

269

149 243
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Forskarutbildningar under lupp
Under 2017 ska sex forskarutbild-
ningar vid Umeå universitet utvärde-
ras. Utvärderingen innebär en hel del 
arbete för institutionerna men några 
extra resurser följer inte med.

— UTVÄRDERINGEN GER tillfälle att titta 
inåt med utomståendes ögon och reflektera 
över vårt kvalitetsarbete. Det kan i sig verka 
kvalitetshöjande, säger Dieter Müller, vice-
rektor vid Umeå universitet med ansvar för 
forskarutbildning inom humaniora och sam-
hällsvetenskap.

 På Umeå universitet är det under 2017 
forskarutbildningarna i datavetenskap, na-
tionalekonomi, pedagogik, psykologi och 
historia som ska utvärderas. 2018 ser ut att 
bli ett lite lugnare år, då bara litteraturveten-
skap och design ska genomgå processen.

Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, 
som på regeringens uppdrag ska utvärdera 
forskarutbildningarna. Under en sexårspe-
riod kommer UKÄ att gå igenom ungefär en 
tredjedel av landets alla 900 forskarutbild-
ningar på 29 lärosäten.

Utvärderingen görs av en oberoende be-
dömningsgrupp bestående av experter inom 
ämnet ifråga från såväl Sverige som övriga 
Norden, samt företrädare för arbetslivet och 
studentrepresentanter. Institutionerna gör 
en självvärdering av utbildningarna och sva-
rar på ett stort antal frågor utifrån ett under-
lag med allt från allmänna studieplaner till 
individuella planer för varje doktorand. Be-
dömningsgruppen gör även webbintervjuer 
med företrädare för universitetet och dok-
torander från den granskade utbildningen. 
Gruppen avger därefter ett yttrande enligt 
en tvågradig skala, där utbildningen anting-
en bedöms ha god eller ifrågasatt kvalitet. 

— Det blir en hel del jobb för medarbetare 
som redan har mycket att göra. Men vi har 
rutiner för att jobba med utvärderingar, så 
vi klarar av det, säger Dieter Müller.

Om kvaliteten bedöms som god är förstås 
allt frid och fröjd. Om kvaliteten däremot 
bedöms som ifrågasatt får universitetet ett 
år på sig att åtgärda bristerna. Därefter be-
slutar UKÄ om åtgärderna ska anses tillräck-
liga för att höja omdömet till god kvalitet. I 
annat fall kan universitetets examensrätt för 
utbildningen återkallas.

DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN en gemen-
sam utvärdering av landets forskarutbild-
ningar genomförs. En liknande utvärdering 
av grundutbildningar avslutades 2014. För 
Umeås del fick de flesta grundutbildningar 

En ständigt prioriterad grupp  
hos företagshälsovården
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stämpeln hög kvalitet. Några fick dock ifrå-
gasatt kvalitet, vilket ledde till olika åtgärder 
så att kvaliteten i slutänden blev god. Tre 
utbildningar som hade fått betyget ifråga-
satt kvalitet beslutade universitetet själv att 
lägga ned. 

— UKÄ tycks ha tagit till sig av kritiken från 
utvärderingen av grundutbildningarna. Nu 
fokuserar man mer på själva processen med 
kvalitetssäkring än på enskilda studieresul-
tat. Det handlar snarare om sätt att bli bättre 
än om att kugga utbildningar, säger Dieter 
Müller.

ETT AV DE forskarutbildningsämnen som 
utvärderas under 2017 är alltså psykologi. 
Vid Umeå universitet är det Maria Nordin på 
Institutionen för psykologi som håller i arbe-
tet med utvärderingen.

Under början av året har hon skrivit ett 
svar på UKÄ:s självvärdering som passerat 
flera interna instanser innan det går vidare 
till UKÄ i mitten av mars. Vidare ska stu-
dieplaner för nuvarande doktorander och 
handledarnas meritförteckningar skickas in, 
och till hösten kommer myndigheten att gå 
vidare med intervjuer.

Så här långt har arbetet flutit på utan kom-
plikationer, menar Maria Nordin:

— Det kändes lite jobbigt innan arbetet 
startade, men sedan det väl satte igång har 
det gått väldigt bra. Universitetet, Samhälls-
vetenskapliga fakulteten och vår institution 
har etablerat goda strukturer som svarar 
upp väl mot målen som ska utvärderas.

Samtidigt konstaterar hon utvärderingen 
också lyfter fram värden som inte är lika 
enkla att säkerställa med en strukturerad 
verksamhetsplanering:

— Vissa frågor har helt klart fungerat som 
tankeställare. En sådan sak som kvalitet i 
handledningen är till exempel svår att be-
döma, men en otroligt viktig fråga för en bra 
forskarutbildning, säger Maria Nordin. ○

OLA NILSSON OCH JONAS LIDSTRÖM

Statistik från Umeå universitet visar att 
sjukskrivningstalen under senare år framför 
har allt ökat bland kvinnliga lärare och 
doktorander. Höga prestationskrav tillhör 
grundförutsättningarna för en doktorand. 
Men det går att förbättra arbetssituationen, 
menar Catharina Eckeskog som är konsult-
chef på företagshälsovården Feelgood. 

Varför är doktoranderna så utsatta? 
— Doktorander har alltid varit en prioriterad 
grupp hos oss. Det finns flera anledningar 
till det. De befinner sig i en situation där 
de måste prestera. Det vi ofta får hjälpa 
doktorander med är att hitta en balans 
mellan den här prestationskulturen och den 
egna hälsan och välmåendet, för det är gan-
ska höga krav på vad de ska åstadkomma. 

De ska prestera under ganska lång tid. De ska 
jobba långsiktigt mot mål där resultatet kanske 
kommer fem år senare. Då kan det vara svårt att 
veta hur man ligger till. De går in i sin bubbla och 
blir lätt ett med det de gör.

Vad kan universitetet göra för att minska 
pressen? 
— För hög arbetsbelastning kan handla om så 
mycket. Det kan handla om kvantitet, att det 
är för mycket att göra. Men det kan vara så 
mycket som bidrar till den här känslan av hög 
belastning. Ett konkret råd är att börja prata 
mer om de här frågorna på institutionerna. För 
det är vanligt att de som kommer till oss tror att 
de är ganska ensamma om att inte orka med 
och om att uppleva detta som ett problem.

EVA JOHANSSON LÖNN

Maria Nordin är lektor vid Institutionen för psy-
kologi och samordnare av utvärderingsarbetet 
inom forskningsämnet psykologi.
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JAG TILLBRINGADE STÖRRE DELEN av 
1990-talet som utländsk doktorand vid Umeå 
universitet. Den Geografiska institutionen 
där jag skulle genomföra min forskarutbild-
ning fanns i Södra paviljongerna, det något 
förskönande namnet för ett antal mögelska-
dade baracker som hade byggts på 1960-ta-
let för att tillfälligt inhysa det nystartade 
universitetet. Av olika anledningar fanns de 
kvar tills de fick ge plats för IKSU:s beachvol-
leybollplaner. Läget innebar en viss isole-
ring, i synnerhet vintertid. För att ta sig till 
biblioteket krävdes tjock vinterjacka och en 
uppfriskande promenad längs stråket som 
så småningom skulle bebyggas med Teknik- 
respektive MIT-huset.

ISOLERINGEN AVSÅG dock inlednings-
vis inte enbart barackernas geografiska pla-
cering utan också den sociala situationen. 
Institutionen var liten, delad mellan natur- 
och kulturgeografi, och hade inte alltför 
många doktorander. Inom kulturgeografin 
visade det sig att jag var den enda doktorand 
(bland få andra) som varken var gift eller 
hade småbarn. Mot denna bakgrund var för-
utsättningarna för dagliga krogbesök i stu-
dentvänners sällskap, som jag var van med 
från studentlivet i mitt hemland, inte längre 
givna. De ersattes med ensamma TV-kvällar 
och faktiskt en hel del kvällsarbete på konto-
ret i brist på annat alternativ.

Alla på institutionen var jättetrevliga mot 
”stortysken”. Det pratades svenska och jag 
bidrog med min variant av språket, vilket 
kändes bättre än alternativet; en självvald 
tystnad för att undvika fel. Men det krävdes 
tid och sannolikt en del klavertramp för att 
lära sig systemet, att upptäcka de små kultu-

Signerat     Dieter Müller har ordet

”Det krävdes tid 
och sannolikt en 
del klavertramp 

för att lära sig 
systemet, att 
upptäcka de 

små kulturella 
skillnaderna 

och att hitta sin 
plats.”

”Jag är geograf och i min utbildning 
ingick det en del naturgeografi. Därför 
är jag medveten om att Arktis som en 
homogen region avgränsas av träd-
gräns, permafrostens förekomst, olika 
isotermer eller polcirkeln.”

Dieter Müller resonerar kring  
definitionen av arktisk forskning på  
blogg.umu.se/ledningsbloggen 
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rella skillnaderna och att hitta sin plats inom 
en institution vid ett svenskt lärosäte. Den 
sociala isoleringen bröts av en doktorand i 
naturgeografi som bjöd in mig i sina sociala 
nätverk och 25 år senare hittar jag fortfaran-
de många av mina bästa vänner där.

IDAG ÄR JAG MYCKET TACKSAM för den-
na erfarenhet från 1990-talet. Jag hade tur 
att hamna på en mycket bra institution med 
många fina kollegor som på olika sätt bidrog 
till att jag nu är hemma här. Steget från Tysk-
land till Sverige är inte alltför stort och vi vet 
att många av våra utländska doktorander 
idag sannolikt upplever betydligt större kul-
turkrockar. De möter också ett system som 
har blivit mer fokuserat på framgång och 
med uttalade tidsramar för forskarutbild-
ningen. Och de förstår säkert att deras när-
varo, eftersom de är invandrare, ifrågasätts 
av en del människor i Sverige.

Mot denna bakgrund tycker jag att det är 
särskilt viktigt att vi värnar om våra interna-
tionella medarbetare och tar väl hand om i 
synnerhet doktorander. De förkroppsligar 
nuvarande och framtida nätverk och bidrar 
till att stärka kvaliteten inom såväl forskning 
och undervisning. ○

DIETER MÜLLER
VICEREKTOR

Från studentliv i Tyskland 
till en mögelskadad barack 

”Jag blir imponerad över den stora 
bredd som Umeå universitet upp visar. 

När media visar upp Arktis är det 
klimat- och miljöforskning, men den 

här dagen har visat att det är mycket 
annat också.” 

Departementssekreteraren Rolf Carman  
(t v på bilden) deltog i ett panelsamtal  

på Kunskapsnoden 2017.
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Digital revolution 
ur fågelperspektiv
Pelle Snickars är professor vid Humlab och en av landets mest 
 tongivande medieteoretiker. När politiken fastnar i närsynt  
kortsiktighet vill han hålla fram en vidare vy med digitalt kultur-
arv, immaterialrätt och användardata som centrala frågor. 
TEXT: Michael Nordvall  FOTO: Mattias Pettersson

Profilen

▼

ELLE SNICKARS är inte helt lätt att 
få grepp om. Bosatt i Stockholm, veck-
opendlare till jobbet som professor 
på Humlab i Umeå. Men också med 
en lägenhet i Berlin, där han nyligen 
avslutade en gästprofessur på anrika 
Universität Humboldt.

 
TUR DÅ ATT DET numera går att ”träffas” via Skype. En 
lösning som ändå känns rätt logisk när det handlar om 
en forskare som rör sig med begrepp som datahushåll-
ning, digitalism och digital bildning. Och som snart, via 
en snabbvisit i Umeå, ska vidare till Rom. 

— Jag har dessvärre inte lyckats locka med mig min fru 
till Umeå. Hon är arkitekt med egen firma i Stockholm, 
så hon sätter agendan i familjen. Våra två flickor är väl 
inte helt begeistrade av att jag är borta titt som tätt, 
men veckopendlandet till Umeå går utmärkt, säger Pelle 
Snickars, som ändå kan vara hemmavid ibland då han 
har forskningsprojekt i samarbete med kulturarvsinsti-
tutioner i Stockholm. Tidigare med Kungliga biblioteket 
och Svenska filminstitutet, och nu med Tekniska museet.

”Lite lätt hipstervarning”, tillstår han om lägenheten i 
Berlin, men säger att han varit en inbiten ”berliner” se-
dan tiden som postdok vid Technische Universität i bör-
jan av 2000-talet. 

Uppvuxen i Täby började han studera ekonomisk his-
toria vid Stockholms universitet i början av 1990-talet, för 
att sedan gå vidare till litteraturvetenskap och idéhistoria.

— Tanken var att jag skulle fortsätta med just idéhisto-
ria — jag skrev obegripliga uppsatser om den tidige Witt-
genstein och det outsägliga — men jag behövde ett extra 
ämne för min examen. Valet föll på filmvetenskap, och 
sedan blev jag kvar på Filmhuset och skrev en avhand-
ling om tidig svensk film och visuell masskultur kring 
1900. En enda gång sprang jag på Ingmar Bergman som 
muttrade i ett hörn.

EFTER DISPUTATIONEN kom han att arbeta på Sta-
tens ljud- och bildarkiv, SLBA, som 2009 gick upp i Kung-
liga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier. Två 
institutioner som regleras av pliktexemplarslagen, men 
som fått allt svårare att bevara det snabbt växande över-
flödet av konvergerande medietyper.

P



Pelle Snickars
Ålder: 45 år.
Gör: Professor vid Institutionen för 
kultur- och medievetenskaper och 
Humlab.
Fritidsintressen: Familj, läser & styr-
ketränar (en bra dag tar jag 100 kg i 
bänkpress).
Senast lästa bok: Mycket amerikanskt 
för närvarande: Colson Whiteheads 
The Underground Railroad (om sla-
veri och en lyckad flykt (nåja) + John 
 Williams Butcher’s Crossing (om en 
buffeljakt som slutar illa). 
Senast sedda film eller TV-serie: 
Manchester by the Sea (drabbande om 
manlighet i kris).
Lyssnar på: Melanie De Biasio (be-
dårande belgisk electro-noir-jazz).

”Hanteringen av  
användardata  
är redan en  
miljardindustri.”
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— Det pågick sedan länge en diskussion om att det blivit 
svårt att hålla isär medierna. Redan i mitten av 1970-talet 
efterlyste Harry Schein, Svenska filminstitutets dåvaran-
de vd, en sammanhängande politik för området istället 
för ännu en filmutredning, massmedieutredning, press-
stödsutredning och så vidare. Att olika delar av medie-
politiken hanteras av olika departement gör det svårt för 
staten att agera, säger Pelle Snickars. 

— För många är sådant främst intressant teoretiskt, 
men för mig kom det ”inpå kroppen” ur arkivariens per-
spektiv, förklarar han. 

Går det att ta emot och arkivera den allt större mäng-
den ”information”? Även de enorma datafiler som ska-
pas av HD-TV, alla dokusåpor och reklam? Är det ens 
rimligt?

— Nej, vi klarar inte det. Ofta tänker man sig nog att 
det lagstadgade är bra som garant för att inget försvin-
ner, men det kan vara ett problem, menar Pelle Snickars 
och lyfter fram det paradoxala i situationen.

ARKIV HAR ALDRIG SPARAT ALLT, gallring har varit 
praxis. Utan urval blir lagen en kvarnsten för kulturarvs-
institutioner som tvingas åtlyda lagens krav, men sedan 
inte har råd att lägga resurser på annat relevant som på-
verkar samtiden, som till exempel bloggar och Youtube-
videor.

— Det kulturarv vi får är en effekt av politiska beslut, 
som inte förmår hantera en skenade teknologisk situa-
tion. Men det är inte mycket diskussion om detta kring 
digitalt material, trots att det är en viktig fråga inte minst 
för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap: 
Hur ska vi om hundra år förstå den tid vi lämnat?

DESTO MER DISKUSSION har det varit kring medie-
branschens kris, inte minst i ljuset av Sveriges Televisions 
webbsatsningar. Ändå ingick det inte i den statliga Medie-
utredningens direktiv att titta på just public service.

— Lite märkligt var det ju. Staten skjuter till ungefär 
nio miljarder i mediepolitiskt stöd, varav åtta till public 
service — men det får man inte ta i. Så när mediebran-
schen — som självklart egentligen är en lobbygrupp — 
hörde av sig tyckte jag att politiken varit lite feg som inte 
tagit tag i detta, säger Pelle Snickars. 

Men att samma forskare skulle medverka i både den 
statliga utredningen och branschens parallella public ser-
vice-kommission blev för mycket för de förra, så Snickars 
bidrag ”Inför en grön datahushållning” plockades bort 
från Medieutredningen, trots att det inte alls berörde 
public service utan främst handlar om ”användardata”. 
Den som googlar skall dock finna.

DÄRFÖR ÄR DET NU ”bara” i public service-kommis-
sionens rapport han står som medförfattare. En rapport 
som bland annat föreslår att vi ska ge en mindre del till 
public service-institutionerna och mer till en public ser-
vice-fond, där även andra kan söka medel. 

— Det är faktiskt inte så olikt ett förslag i Medieutred-
ningen, så jag har inga problem att stå upp för det, även 
om det är ”anti-institutionellt”. Redan idag är massor av 
program i SVT och SR producerade av kommersiella bo-

lag. Man skulle till exempel kunna tänka sig ett expande-
rat SVT Play, med mycket annat material.

Pelle Snickars gör en jämförelse med ett bibliotek; är 
det i första hand en lokal eller en funktion? Är public 
service ett antal stora byggnader eller institutioner på 
Gärdet i Stockholm — eller en funktion som ska komma 
medborgarna till godo?

VÄGEN FRÅN FASTA medieformer som ”tidningen” 
eller ”kanalen” mot alltmer diversifierade och persona-
liserade anhopningar av ”innehåll” är dock allt annat än 
oproblematisk — vilket Snickars bortgallrade text ”Inför 
en grön datahushållning” vittnar om.

— Jag har hämtat en grundtanke från nätkritikern 
 Evgenij Morosov, och det är synen på användardata som 
kapital. Vi konsumerar mer och mer immateriella pro-
dukter — Spotify, nättidningar, med mera — och det är 
rimligt att anta att det kommer att öka. Hanteringen av 
användardata är redan en miljardindustri. 

MEN HUR FÅR VI SOM MEDBORGARE MAKT över 
våra användardata? Pelle Snickars drar en parallell till 
konflikten mellan miljö och tillväxt.

— Frågan inrymmer en paradox: Hur ska nya företag 
och tjänster växa fram om det blir för mycket restriktio-
ner? Och om alla kopplar ned sig blir det ingen utveck-
ling.

Å andra sidan kanske utvecklingen svänger åt något 
oväntat håll. Nätet kanske inte var den goda sak vi hop-
pats på? 

— Jag har själv alltid sett överflödet i ett lättrörligt in-
formationsuniversum som en möjlighet. Men det håller 
kanske på att utvecklas till något annat, ”det onda inter-
net” där vi aldrig når varandra? Men att försöka lösa det 
med statliga regleringar är nog omöjligt. Och har man 
en humanistisk grundsyn är det dessutom helt naturligt 
att frågor är komplicerade. Det är ofta inte lätt att slå fast 
vad som är ”rätt”, ens för en forskare.

FORSKNING ÄR VAD Pelle Snickars ägnar sig åt på hel-
tid. Med flera stora forskningsprojekt, projektledning, 
egen forskning och handledning av doktorander har ti-
den inte räckt till för undervisning på grundnivå, även 
om viljan finns där. 

Att arbetsplatsen Humlab de senaste åren genomgått 
en del förändringar och bland annat fått en tydligare 
forskningsprofil, har inte stört hans pågående forsk-
ningsprojekt.

— Nej, tvärtom. Humlab är och förblir landets tveklöst 
bästa plats för forskning inom digital humaniora och var 
huvudskälet till att jag sökte mig till Umeå universitet. 
Här finns en fantastisk infrastruktur — och än bättre ut-
vecklare och programmerare. Teknologiskt orienterade 
humanvetare och digitala humanister i Sverige skulle ge 
sin högra hand för att ha ett Humlab. Och Umeå univer-
sitet har två! ○

Profilen
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5 frågor

Att ordna sitt arkiv är ett förbättringsområde på många 
institutioner. Studieadministratören Ellinor Gustafsson 
har tagit ett ordentligt grepp om institutionsarkivet på 
Socialt arbete.

TEXT Jonas Lidström

1  Vad är det som ska arkiveras på en 
institution, och varför? 

— Ett arkiv ska spegla institutionens verk-
samhet. Man ska kunna bara genom ett be-
sök i arkivet kunna få en bild av vilket arbete 
som pågått här genom tiderna. I arkivet skall 
allt från forskarnas primärmaterial bevaras 
till studenternas scheman.

2  Ett ordnat arkiv är något som 
förväntas av en institution. Varför 

brister det på många håll i dag tror du? 
— Det saknas kunskap och intresse: många 
administratörer som jag talat med har bara 
fått uppgiften på sitt bord, men inte något 
utrymme i tid att genomföra arbetet. Dess-
utom saknas på många håll grundläggande 
kunskaper om hur man gör. Prefekter och 
ledning inser inte alltid arbetets omfattning 
och ställer heller inga tydliga krav på att ar-
betet utförs. En del lever nog också i tron att 
allt fungerar.

3  Vad ser du att man kan göra åt 
situationen?

— Det krävs att man tar frågan på allvar. Vi är 
en statlig myndighet och det här borde vara 
en ickefråga. Vi borde exempelvis få använ-
da ett elektroniskt diarieföringssystem även 
på institutionerna och inte bara vara hänvi-
sade till ett Excel-ark. Fler utbildningstillfäl-
len med grundläggande kunskaper i arkiv- 
och diarieföring skulle vara önskvärt. Det 
finns också ett problem med att så mycket 
numera sker helt elektroniskt och därmed 
bör man också kunna långtidslagra hand-
lingar elektroniskt. Universitetet har inte 
något sådant system och vad jag förstått har 
man inte heller någon plan för detta ännu.

4  Vad har du för råd att ge till en 
institution där arkivhanteringen i 

dag inte fungerar? 
— Tro inte att du kan ge någon i uppdrag att 
”ordna arkivet en gång för alla”. Även om 
man tar hjälp av någon utifrån så krävs att 
en person på institutionen även framledes 
är ansvarig för att arkivet sköts. Sedan 2014 
har vi ju ett nytt klassificeringssystem vilket 
också tar mer tid i anspråk än tidigare. 

”Det krävs att man tar frågan  
på allvar. Vi är en statlig   

myndighet och det här borde  
vara en ickefråga.”

5  Varifrån kommer ditt eget enga-
gemang i de här frågorna? 

— Många tycker att det här med arkiv är trå-
kigt, men det tror jag är för att man inte ser 
sammanhanget. Eftersom jag har läst arkiv- 
och informationsvetenskap så kan jag se att 

det finns ett uttänkt system för det här. Men 
det är också jättemycket jag har behövt sätta 
mig in i på egen hand. Ju mer jag lär mig 
desto mer ser jag möjligheterna att kunna få 
till något som fungerar mycket bättre. ○ 
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”Universiteten 
måste vara en 
prövande och  
kritisk röst i 
samhället.”

Fakta om 
AIMday
AIMday utvecklades vid 
Uppsala universitet 2008, 
och matchar frågor från 
företag/organisationer 
med forskare som som vill 
delta. Frågeställaren och 
forskarna möts under en 
timmes modererat samtal, 
som följs upp en månad 
senare. Under 2017 arrang-
eras flera AIMday i Umeå. 
Den första är AIMday 
Turism, den 21/3. 

http://aimday.se/ 

http://www.umu.se/om-
universitetet/aktuellt/
kalendarium/

Tapio Alakörkkö och Karl 
Johan Bonnedahl samtalar 
med Lena Söderlind Petters-
son från Leia Företagshotell.

Karl Johan  
Bonnedahl.

AIMday den 16 novem-
ber 2016 handlade om 
social innovation. 
9 företag och 20 
forskare möttes i 
 Samverkanshuset  
för att samtala om  
utmaningar, framtid 
och lösningar.
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Ett nytt sätt att  
tillämpa forskning 
Ökad samverkan mellan forskare och näringsliv efterfrågas 
ständigt från politiskt håll. På så sätt ska universitetet bidra med 
samhällsnytta. Men vad får forskaren själv ut av samarbetet? 
Aktum har pratat med forskare och företag som i höstas deltog i 
samverkansformen AIMday. 
TEXT: Jessica Larsson Svanlund  FOTO: Mattias Pettersson

IMDAY är ett koncept 
för samverkan som 
kopplar samman frå-
gor från företag, för-
eningar och organisa-
tioner med forskare. 
Umeå universitet har 

arrangerat AIMday två gånger. 
— Universitetets kärnverksamhet är ut-

bildning och forskning av hög kvalitet och 
samverkan är ett sätt att ytterligare stärka 
den och nyttiggöra forskning, säger Tapio 
Alakörkkö på Externa relationer. 

— Samarbeten med det omgivande sam-
hället i Sverige och världen kan också locka 
fler studenter, höja utbildningens värde och 
kvalitet och ge forskare möjligheter att göra 
empiriska studier och få tillgång till en pro-
varena, säger Tapio Alakörkkö och tillägger: 

— En av fördelarna med AIMday är att det 
är en vedertagen och vetenskapligt prövad 
metod.

DEN SENASTE AIMDAY arrangerades i 
november 2016 med temat sociala innova-
tioner. Ett företag som deltog var Leia Före-
tagshotell i Umeå som ville ha hjälp med att 
paketera och hitta kunder till en modell för 
att sysselsätta långtidsarbetslösa. 

Tapio Alakörkkö och Karl Johan Bonne-
dahl, docent på Handelshögskolan, tog sig 
an frågorna från företaget.

— Det är alltid intressant att stöta på lite 
praktik. Om man studerar något behöver 

man både teori och empiri för att testa de 
tankar man har — inte bara ge de andra nå-
got, utan verkligen testa. Det blir ingen dia-
log om båda har färdiga svar, säger Karl Jo-
han Bonnedahl.

LENA SÖDERLIND PETTERSSON, före-
tagshotellsansvarig på Leia, är nöjd med re-
sultatet.

— Vi jobbar med ett coachande arbetssätt 
och det var självklart för oss att pröva även 
den här vägen. Vi fick ett nytt perspektiv på 
vår verksamhet som lyfte fram vikten av att 
lösa frågor vi hade och som bekräftade en 
del av våra idéer. Vi fick konkreta förslag på 
hur vi kunde gå vidare, men också idéer och 
kontakter, säger Lena Söderlind Pettersson.

KONCEPTET AIMDAY ligger i linje med 
högskolepolitikens starka fokus på samver-
kan och nyttiggörande. I ett pressmedde-
lande om propositionen Kunskap i samver-
kan — för samhällets utmaningar och stärkt 
konkurrenskraft sades att ”målet för forsk-
ningspolitiken är att Sverige ska vara ett 
av världens främsta forsknings- och inno-
vationsländer och en ledande kunskaps-
nation”. 

Ansvarig minister, Helene Hellmark 
Knutsson, citerades: ”Det handlar om ökad 
samverkan mellan högskola, näringsliv och 
samhälle i stort i syfte att möta våra stora 
samhällsutmaningar och stärka vår konkur-
renskraft”. 

Forskaren Karl Johan Bonnedahl tycker att 
AIMday är ett bra initiativ, med vissa reser-
vationer.

— I AIMday utgår man helt från företagar-
na och deras problem, och det blir någon 
form av rådgivning; forskning som konsul-
tinsats. Samtidigt finns det extremt mycket 
resurser på universitetet som används för 
lite i koppling till samhället, så hittar man ett 
intressant format för samverkan är det bra. 

DET FINNS OCKSÅ RISKER med samver-
kan, menar Karl Johan Bonnedahl. Universi-
teten och forskarna får inte enbart styras av 
företagens behov eller politiska mål.

— Det är viktigt att universitetens verk-
samhet blir tillämpad, men inte nödvändigt-
vis samhällsnyttig på givna sätt. Universite-
ten måste vara en prövande och kritisk röst 
i samhället, det är särskilt viktigt i samman-
hang där hela universitetens verksamhet 
kan tyckas handla om att ge unga jobb och 
skapa tillväxt för företagen. Då har det gått 
fel, säger Karl Johan Bonnedahl.

— Samhällskopplingen måste vara be-
tydligt bredare än så. Man får inte stirra sig 
blind på en form av nytta — nytta kan också 
vara att ifrågasätta. Om man blir underleve-
rantör till givna samhällsmål, satta av politi-
ker eller i värsta fall diffusa marknadskrafter, 
då har vi fel kusk för kärran, avslutar han. ○
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En fest till det skrivna ordets ära

skilda forskare från universitetet medverkat, 
ofta som uppskattade samtalsledare. Men 
det borde finns fler synergier att dra nytta 
av, menar Erik Jonsson. 

Han beskriver hur festivalens inledande 
torsdag skulle kunna bli ett forum såväl för 
facklitteratur som för forskning och populär-
vetenskap. Öppet för alla, men med biblio-
tekarier, lärare och andra forskare som pri-
mära målgrupper.

— Och det handlar inte alls bara om lit-
teraturvetare. I fjol när vi hade besök av 
Mattias Gardell och Gellert Tamas var Lena 
Berggren med, landets ledande forskare om 
nazism i Sverige. I år ska religionsvetaren 
Tomas Lindgren samtala med Åsne Seier-
stad, och Elza Dunkels är med i en paneldis-
kussion om den digitala boken, säger Erik 
Jonsson, och tillägger: 

— Böcker kan ju handla om klimatet, mig-
ration, vad som helst! ○

MICHAEL NORDVALL

Umeå universitet-inslag i Littfest-programmet
TORSDAG 20.30 PILGATAN

Smarta, snygga, arga?  
Om arbetarkvinnor I 
norrland
Annelie Bränström-Öhman, 
professor i litteraturvetenskap, 
leder ett samtal med förfat-
tarna Katarina Kieri och  
David Nyman. 

FREDAG 13.00 IDUN

Att förstå radikalisering
Varför radikaliseras unga 
 muslimer som växer upp i 
väst? Författaren Åsne Seier-
stad, aktuell med reportage- 
boken Två systrar, samtalar 
med Tomas Lindgren,  
professor i religionspsykologi. 
 

FREDAG 11.00 STUDION

Vad är kulturen värd?
Digitaliseringen har stöpt om 
många medier, hur är det  
med boken? Elza Dunkels 
från Tillämpad utbildnings-
vetenskap är en av tre 
 experter i paneldebatten. 

FREDAG 15.00 TONSALEN

Pehr Stenbergs 
levernes beskrivning 
Fredrik Elgh, professor i  klinisk 
mikrobiologi, berättar om 
 jätteprojektet att ge ut Pehr 
Stenbergs 5000-sidiga  
dagböcker. 
 

— DET ÄR SJÄTTE GÅNGEN vi samarbe-
tar kring utdelningen av Snöbollen, priset 
för Årets svenska bilderbok, berättar Brita 
Täljedal, museiintendent på Bildmuseet.

Årets pris går till boken Djur som ingen 
sett utom vi av barnboksförfattaren Ulf Stark 
och bildskaparen Linda Bondestam, som 
passande nog bor i Helsingfors. Att grann-
landet Finland i år firar 100 år av självstän-
dighet uppmärksammas under festivalen, 
vars tema för året är identitet — ett ord som 
kan associeras till biografier, dagböcker, me-
moarer, översättningar, språk och kulturer.

JUST I ÅR har samarbetet mellan Littfest 
och Bildmuseet utvidgats i och med att mer-
parten av poesiprogrammet förlagts till mu-
seet, närmare bestämt till det i grönt strå-
lande utställningsrummet Crystal Palace, 
som är en del av ”kärnkraftsutställningen” 
Perpetual Uncertainty.

— Poesin har haft det svårt i Folkets hus. 
Där funkar det bra med evenemang som 

Den 16—18 mars går den elfte upplagan av Umeås 
 internationella litteraturfestival — Littfest — av stapeln. 
Tusentals Umeåbor och tillresta besökare får uppleva 
litteratur i olika former på Umeå Folket hus, Bokkafé 
Pilgatan — och på Bildmuseet.

drar tusen personer till Idun, men det har 
varit svårt att få till den ”andakt” som be-
hövs för poesi. Dessutom använder vi hela 
huset; tar emot gäster, serverar mat, har ver-
nissage och fest, berättar Erik Jonsson, koor-
dinator för Littfest, och Brita Täljedal tillfo-
gar att det är en ”win-win-situation”:

— Vi vill ju båda nå en bredare publik!
Att poesiprogrammet förlagts till kvällstid 

ingår också i en medveten ambition att bred-
da festivalen.

— En traditionell svensk litteraturfestival 
har ”ABF-tider”, 8—16, men utomlands kör 
man oftare från eftermiddag till midnatt. Ut-
ländska gäster blir närmast chockade när de 
inser att vi inte ens dricker vin när vi lyssnar 
på poesi! fortsätter Erik Jonsson.

TROTS ETT STADIGT ökat publiktryck me-
nar han att det blir svårt att växa ytterligare 
med nuvarande inriktning. Däremot skulle 
han gärna se ett bredare samarbete med 
Umeå universitet. Hittills har en lång rad en-

Kultur
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Umeå universitet-inslag i Littfest-programmet
FREDAG 16.00 TONSALEN

Tidlös kärlek
Katarina Gregersdotter 
 samtalar med kanadensiska 
författaren marnie woodrow 
om boken Heyday. 
 

LÖRDAG 10.00 TONSALEN

Konst och text som  
politisk handling
Statsvetaren Malin Rönnblom 
leder ett samtal mellan konst-
nären Gunilla Samberg och 
konstkritikern och  
författaren Dan Jönsson. 

Brita Täljedal, museiintendent 
på Bildmuseet och Erik Jonsson, 
 koordinator för litteratur festivalen 
Littfest.

UR VÅRENS PROGRAM FÖR 
Kultur på campus

F
O

TO
: P

R
E

S
S

B
ILD

F
O

TO
: P

R
E

S
S

B
ILD

F
O

TO
: P

R
E

S
S

B
ILD

Kultur

Hela kalendariet finns på 
www.umu.se/kulturpacampus

ONSDAG 15 MARS 12.10–12.50 
Ljusgården, Lärarutbildningshuset 
The Tarantula Waltz (konsert).  
Experimentell singer/songwriter som 
 samarbetat mycket med The Tallest  
Man On Earth.

TORSDAG 27 APRIL 12.10–12.50 
Ljusgården, Lärarutbildningshuset 
Molnskugga (performance).  
Nio kvinnor från nio länder läser fragment 
från Tomas Tranströmers dikter på olika 
språk. 

ONSDAG 24 MAJ 12.10–12.50 
Vardagsrummet, Humanisthuset 
Maria Sveland (författarbesök) 
Författaren och debattören talar om 
 ”Bitterfittan 2”, debuten från 2007 som 
blivit något av en feministisk samtids-
klassiker.
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Charlotta Svonni
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 Till sist     

Priviligierad som svensk, 
diskriminerad som same

Charlotta Svonni 
är doktorand vid  
Institutionen för idé-  
och samhällsstudier.

AUTOKEINO ELLER GUOAVDAGEAIDNU är en 
ort i Nordnorge där den samiska kulturen är helt 
dominerande. Detta var också anledningen till att 
jag i höstas valde att läsa samiska vid Högskolan 
i Guoavdageaidnu, som är något så unikt som en 
 samisk högskola. 

Förutom att all undervisning skedde på samiska så bar hela samman-
hanget en samisk prägel, från konstföremålen i lokalerna till maten i 
lunchrestaurangen. 

Det var en befriande men samtidigt märklig upplevelse att besöka 
en tätbefolkad ort och ett lärosäte där det samiska utgör normen. 
Här kunde jag bära mina samiska kläder, prata samiska och jojka 
utan att väcka uppmärksamhet. I Sverige finns ingen motsvarighet. 

NÅGOT SOM BLEV UPPENBART för mig efter studierna i Guoavda-
geaidnu är språkets betydelse. När jag pratar samiska med moders-
målstalare berättar de andra saker än när vi pratar svenska. I använd-
ningen av det samiska språket öppnas en möjlighet till att uttrycka 
samisk identitet som annars har en underordnad position i vardagen. 

”Jag är oerhört priviligierad som svensk men diskriminerad som 
same” sa min far för många år sedan. 

Det är något jag bär med mig och håller med om. Jag är enormt 
tacksam över att leva i ett land som Sverige, och att arbeta med det 
jag gör. Varje morgon när jag går till jobbet och ser universitetet 
framför mig så tar mitt hjärta ett extra glädjeskutt! 

Men mitt privilegium måste användas varsamt. Att syssla med 
forskning handlar inte om att se efter mina egna intressen som indi-
vid utan om att bidra till samhället med ny kunskap som kan leda till 
förbättringar. 

I MIN FORSKNING har jag tittat på läroplanen för den svenska 
grundskolan och funnit att endast en halv procent av de över 800 
kunskapsmålen tangerar samisk tematik. 

Samtidigt är samer en nationell minoritet och erkända som urfolk 
enligt grundlagen. Sverige som nation har åtaganden för att undvika 
att samer blir diskriminerade eller assimilerade. 

Det blir en svår ekvation att få ihop. Är det möjligt att undvika as-
similering när 99,5 procent av grundskolans läroplan saknar samiskt 
perspektiv? 

En svår fråga, men nödvändig att ställa. 

I MIN KULTUR är det viktigast att först berätta var jag kommer ifrån 
och vilken släkt jag tillhör. Vem jag är, till skillnad från vad jag gör. 
Härkomsten blir viktig eftersom vi är ett folk som är starkt knutet till 
vårt land och förvaltar detta landområde för nästa generation. Un-
der 2017 riktar Umeå universitet särskild uppmärksamhet mot ark-
tisk forskning. Min förhoppning är att fokus också hamnar på samisk 
forskning och Sápmi. 

För mig personligen är det självklart att känna ansvar gentemot det 
samiska samhället. Men jag skulle vilja att universitetet också axlade 
det ansvaret på ett ännu tydligare sätt. 

Om vårt svenska samhälle ska öka kunskapsbasen om det samiska 
samhället så måste den förändringen börja här, på vårt universitet. ○
 CHARLOTTA SVONNI
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