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För några veckor sedan besökte jag och fotografen Malin Grönborg 
Arkitekthögskolan vilket resulterade i ”En dag på jobbet” med start 
på sidan 17. Jag steg in i skolan med ambitionen att registrera mina 
intryck utan förutfattade meningar eller hypoteser. Jag lämnade 
byggnaden med en känsla av att ha spenderat min dag i ett väldigt 
väl fungerande sammanhang. Vänligt och varmt, men också myck-
et produktivt. 

Samtidigt har du som läser Aktum kanske hoppats på att få läsa 
en annan sorts text om Arkitekthögskolan. En text som skildrar ett 
längre händelseförlopp, som granskar tidigare skeenden och kan-
ske ger en djupare förståelse till 
allt som skolan har gått igenom. 

Jag kan hålla med om att Ak-
tum borde ha bidragit med en 
sådan vinkel i ett tidigare skede. 
Men jag tror inte att det går att 
lösa retroaktivt i dag. Läget för-
ändras, och efterhand slutar 
tillbakablickande att vara kon-
struktivt.  

Inom nyhetsjournalistiken 
pratar man ibland om kon
sekvensneutralitet — att publice-
ringsbeslut ska fattas utifrån all-
mänintresset och inte utifrån vilka 
följderna blir för den som rapporteringen gäller. 

Under min tid som redaktör för Aktum har jag funderat på om 
denna princip även bör gälla för mig. Men jag tror att svaret måste 
bli nej. Eller ett ja med ett stort ”men”. För jag som skriver och du 
som läser är del av samma arbetsgemenskap. Vi angår varandra. Vi 
kan inte och ska inte vara likgiltiga inför varandras öden. 

Det måste gå att stå för sanning och öppenhet, men att ändå 
först och främst vilja varandra väl. 

Jobbet som personaltidningsredaktör anser jag delvis handlar 
om att ifrågasätta och granska. Men det är bara halva jobbet. De po-
sitiva bilderna behöver också få plats. Att hänfalla till skönmålande 
är alltid en risk. Men ännu farligare är att låta tystnaden ta över.

Så länge samtalet lever går det alltid att skapa utrymme för ett 
perspektiv till. ○
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Hallå där Robert Djärv, intendent på Konsthögskolan

Det konstnärliga skapandet 
tar inte sommarlov
Intendenten Robert Djärv har arbetat på Konsthögskolan i drygt 20 år.  
Lika länge har det erbjudits sommarkurser. När det gäller utbudet berättar 
han att det handlar om att ligga rätt i tiden och känna av rådande trender  
i  konstvärlden för att möta studenternas efterfrågan. Hittills har det aldrig 
varit något problem att fylla kurserna.

TEXT: Per Melander FOTO: Malin Grönborg och Per Melander

KONSTHÖGSKOLAN ERBJUDER i som-
mar två kurser med 20 platser i vardera. 
Rumsliga koncept i samtida konst med ut
gångspunkt i skulptur, installation och allmän 
plats samt Det expanderande bildrummet i 
teckning och målning.

— Att vi har sommarkurser är dels för att 
våra egna studenter ska kunna söka studie-
medel över sommaren och sedan finns det 
också en ekonomi i detta för oss på skolan, 
säger Robert Djärv. 

Han berättar vidare att något som man 
nästan alltid erbjudit är kurser i måleri, på 
grund av att det är något som är klassiskt, 
samtidigt som det även finns med i mycket 
av nutidens konstskapande.

— Sedan kan det vara foto, video, perfor-
mance och som i år rumslig gestaltning. Alla 

ROBERT DJÄRV BERÄTTAR VIDARE att 
det inte bara är skolans egna studenter som 
tar chansen att förkovra sig under somma-
ren. Bland de som söker kurserna finns rätt 
många som kommer både från övriga Sve-
rige men också från andra länder. Här på-
pekar Robert att det även finns krav på att 
de som söker ska ha nått en viss nivå i sitt 
konstnärskap, något som bedöms i samband 
med antagningen.

— Att vi har kurserna annonseras men 
sprids framförallt via människor, det är trots 
allt en ganska liten värld.

Kurserna avslutas sedan med utställning-
ar. Förra året hölls utställningar i det egna 
Galleriet i Sliperiet och i den nyrenoverade 
Scharinska villan. ○

våra lärare är ju yrkesverksamma så de har 
per automatik sina tentakler ute för vad som 
är gångbart.

När de flesta andra vid terminens slut ser 
fram emot lata lediga dagar hur är det då 
att fortsätta jobba?
— Ja, nu är det ju inte riktigt så, kurserna 
börjar visserligen när terminen tar slut, men 
vi jobbar åtminstone fram till midsommar. 
Så kurserna är lärarledda fram till dess, se-
dan är det eget arbete under juli och en 
vecka in i augusti. Sedan kommer lärarna in 
igen i slutet.

— Men det är ju trots allt så att när man 
närmar sig ett terminsslut, så går man ned i 
varv för ett annat liv, men så får man ta det 
där extra andetaget och köra lite till.
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Stort firande vid universitetets

vårpromotion
Lördagen den 20 maj firades nya 
doktorer och pristagare vid en 
högtidlig ceremoni i Aula Nordica. 
Firandet inleddes redan på fredagen 
då pristagarna höll föredrag och 
medverkade i pedagogiska samtal.

Under lördagens två timmar långa ceremoni 
fick totalt 112 nya doktorer ta emot en dok-
torshatt eller lagerkrans, samt guldring och 
diplom. Under ceremonin utdelades också 
 pedagogiska och vetenskapliga priser.

TEXT: Mattias Grundström Mitz  FOTO: Mattias Pettersson
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Bildligt tänkt     Erik Domellöf
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20 är det antal poäng av 23 möjliga som 
Umeå universitet får i Naturvårdsverkets 
rankning av hur miljöarbetet fungerar vid 
olika myndigheter. Umeå universitet pla-
cerar sig därmed i toppskiktet, med bland 
andra Göteborgs universitet som fick hela 
22 poäng. Stora lärosäten som Uppsala 
universitet och Lunds universitet fick 17 
respektive 15 poäng i rankningen. 

Nytt forskningsfartyg  
i hamn i Norrbyn
ETT NYRENOVERAT och fullt utrustat 
forskningsfartyg gör i sommar sina första 
sjömil i biologins tjänst. Fartyget ”Bot-
nica” — som är 22 meter långt och 5 meter 
brett — ska användas för miljöövervakning 
och forskning, och är speciellt anpas-
sat för kustnära provtagning. Fartyget 
har hela Bottniska viken som arbetsfält, 
men hemma hamn blir Norrbyn och Umeå 
marina forskningscentrum vid Umeå 
universitet. 

Euraxess till din tjänst
GÅR DU I TANKAR på att arbeta utom-
lands? Euraxess, som är EU-kommissio-
nens forskarportal, har nyligen lanserat 
en webbtjänst där du enklare kan du få 
kontakt med andra lärosäten i Europa. För-
utom lediga jobb och vägledning hittar du 
även forskningsfinansiering inom alla forsk-
ningsområden. Umeå universitets Euraxess 
Centre hittar du på Personalenheten.

Ny ordförande för  
universitetets styrelse
”JAG KÄNNER MIG oerhört glad och he-
drad över att få det här uppdraget! Umeå 
universitet har en enorm bredd och spets, 
och både en stark förankring i regionen 
och framgång på den interna-
tionella arenan, sa Chris 
Heister, landshövding 
i Stockholm, när hon 
fick regeringens 
uppdrag att ta över 
ordförandeklubban 
i styrelsen för Umeå 
universitet. 
 Det första mötet  
med den nya styrelsen 
hålls den 12 juni.

Doktorander samarbetar 
med  externa parter
MED UPP TILL 15 nya doktorander vill 
Företagsforskarskolan, Umeå universitet, 
hjälpa externa parter, som företag och 
aktörer i offentlig sektor, att hitta lösningar 
på forskningsrelaterade problem. Enligt 
Benkt Wiklund vid Företagsforskarskolan 
genererar samarbetsformen ny kunskap  
till nytta för såväl den externa parten, som 
universitet och doktoranden.

Läs en längre text om Företagsforskar-
skolan i Aurora.
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Populärvetenskap som 
finslipad scenshow
Cirka 400 personer fyllde Väven när TedxUmeå genomfördes i början av 
maj. Från Umeå universitet medverkade fyra forskare som berättade om  
allt från falska nyheter och fakta till antibiotikaresistens och ledarskap.

TEXT: Mattias Grundström Mitz  FOTO: TEDx Flickr

NLIGT ORGANISATIONEN 
bakom TEDxUmeå ska even-
tet vara en scen för det fria 
ordet och för att sprida idéer 
från hela världen. Man vill 
även utmana, få människor 

att både tänka till och tänka om, samt att 
förstå nya saker och få andra perspektiv. Un-
der TEDxUmeå presenterades ett stort antal 
perspektiv. Bland annat höll Klara Johans-
son, forskare vid enheten för epidemiologi 
och global hälsa, ett sprakande föredrag om 
fattigdom, rikedom, livslängd, befolknings-
tillväxt, utbildningsgrad, med mera, helt i 
den nyligen avlidne epidemiologiprofessorn 
Hans Roslings anda. 

— Jag jobbade nära Hans Rosling i tre år 
och jag ville passa på att få visa de fantas-
tiska grafer och diagram som Hans organisa-

tion Gapminder tagit fram och som andra 
kan använda för att bidra till en faktabase-
rad världssyn. Även om det i viss mån blev 
ett fokus på Hans Rosling var det inte själva 
syftet med presentationen, då hade han 
nog blivit irriterad. För honom var det alltid 
budskapet som var det viktiga, säger Klara 
Johansson.

Andra forskare från Umeå universitet som 
medverkade under TEDxUmeå var Fredrik 
Almqvist, Kemiska institutionen, Elza Dun-
kels vid Institutionen för tillämpad utbild-
ningsvetenskap och Markus Hällgren, Han-
delshögskolan.

ETT AV DE MER inspirerande föredragen 
stod Johanna Davidsson, sjuksköterska och 
alumn från Umeå universitet, för. Hon tala-
de om vikten av motivation och mental trä-

ning för att förverkliga sina drömmar.  En av 
hennes drömmar var att nå den geografiska 
Sydpolen på skidor.

— Mitt tips är att inte ge upp på grund av 
trötthet eller tristess. I nästa stund kan allt 
vända. Jag hade bland annat ett mantra att 
inte låta negativitet påverka mig. Därför 
bestämde jag mig för att aldrig nämna att 
120-kilossläden som jag drog efter mig var 
tung. Istället sa jag till mig själv att den var 
”relativt lätt”, säger Johanna Davidsson. 

Fredrik Almqvist vid Kemiska institutio-
nen, som talade om hotet från antibiotikare-
sistenta bakterier samt framtidens behand-
lingsformer, tycker att TEDx-föredraget var 
en positiv upplevelse.

— Alla forskare som har något att bidra 
med, borde absolut ställa upp på TEDx. Vi 
är ofta vana att presentera på vetenskapliga 

E
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till Olle Terenius, forskare vid  Uppsala 
universitet och Wikipediamissionär.

5 frågor

TEXT: Michael Nordvall 

1  Du har i flera år varit drivande i Wikipedia-projekt för 
forskare, först på SLU och nu på Uppsala universitet. Hur 

kom du själv i kontakt med Wikipedia?
— Jag minns inte riktigt, men de första redigeringarna gjorde jag 2006 
och då handlade det mest om korrekturläsning. Det störde mig att läsa 
artiklar som var felstavade och jag såg hur enkelt det var att justera 
det som var fel, så då rättade jag artiklarna medan jag läste.

2  Vad skriver du mest om?
— I min profession skriver jag mest om min forskning om bakte-

rier i malariamyggor och om virusinfektioner i fjärilar. Sedan missio-
nerar jag, med finansiering från Vetenskapsrådet, om Wikipedia som 
en kanal för forskningsinformation runtom i Sverige.

3  Varför bör forskare lägga tid på Wikipedia?
— För att det är det enklaste sättet att sprida information om sin 

forskning som samtidigt når flest människor och dessutom när de själ-
va är intresserade av att veta mer. Oslagbart!

4  Blir det inte mycket extra arbete?
— Jag brukar säga att om en forskare kan bidra med 1 promille 

av sin arbetstid, det vill säga 2 timmar per år, så räcker det ofta för att 
göra artiklarna i sitt forskningsområde dubbelt så bra. Att uppdatera en 
Wikipedia-sida utifrån en nyligen publicerad uppsats med ett par me-
ningar och en referens till ens uppsats, kräver inte mer än 15 minuter.

5  Kan du berätta lite om Wikipedia Zero?
— Wikipedia Zero är ett program som drivs av Wikimedia Foun-

dation och framförallt riktar sig till människor i låginkomstländer. I de 
länder där Wikipedia Zero är aktivt, ser ett eller flera telekombolag till 
att det är gratis att surfa på internet med mobiltelefonen så länge som 
man håller sig på Wikipedias sidor. Det vill säga informationen på Wi-
kipedia, som ju alltid är gratis, blir också möjlig att läsa gratis. Detta 
har naturligtvis stor inverkan och gör exempelvis att ett resultat gene-
rerat av en forskare i Sverige kan nå en bonde i Kenya strax efter att 
det lagts in på Wikipedia. ○

Läs mer på: wikimediafoundation.org/wiki/Wikipedia_Zero

konferenser, men TEDx är lite annorlunda. Skillnaden är den strik-
ta tidsramen som gör att man kan inte bara skippa några slides där 
i mitten om tiden rinner ut. Något att anpassa sig till är också att 
man måste presentera sitt resultat utan att gå in för djupt på analys 
och teori, vilket kan vara en utmaning, säger Fredrik Almqvist.

Han får medhåll av Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universi-
tet, som också besökte TEDxUmeå.

— Som åhörare tycker jag att akademin har mycket att hämta 
ur den här typen av populärvetenskapliga arrangemang. Framför 
allt är det positivt för forskare att lära sig att uttrycka sig populär-
vetenskapligt, samt att tala för en annan publik än vi är vana att 
möta. Det här formatet ställer helt andra krav på att uttrycka sig 
enkelt och att vara konkret, vilket jag har sett flera fina exempel 
på i dag, säger Hans Adolfsson.

BAKOM TEDXUMEÅ står Umeå universitet, Umeå kommun, 
 Ledarskapscentrum, Nicke&Nico, Region Västerbotten och Blå 
Huset. Föredragen filmades och kommer att publiceras i TED:s 
Youtube-kanal. ○
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TEMA  Hållbarhet

På fyra år har Umeå universitets anställda minskat sitt flyg
resande med i genomsnitt 65 mil per person, motsvarande 
en enkel flygtur till Stockholm. Men fortfarande släpper var 
och en av oss ut ett ton koldioxid i tjänsten varje år. 
TEXT: Ola Nilsson  FOTO: Ulrika Bergfors  ILLUSTRATION: Jonas Lidström

ETT UNIVERSITETS viktigaste av-
tryck i miljön och historien består 
tveklöst av alla de kunskaper och 
värderingar som tiotusentals studen-
ter tar med sig och omsätter i beslut 
och handlingar i yrkeslivet. Tyvärr 
är det synnerligen svårt att mäta och 
ännu svårare att klä i siffror. Klart 
enklare — men inte heller att förakta 

— är vilka utsläpp vi ger upphov till i tjänsten. 
Universitetsledningen har satt som mål att universite-

tets klimat- och miljöbelastning ska minska jämfört med 
2012. 

DEN ALLRA STÖRSTA delen av verksamhetens direkta 
klimatavtryck utgörs av tjänsteresor, och där är flyget 
den i särklass största klimatboven. I genomsnitt orsaka-
de varje anställd år 2016 utsläpp på 996 kilo, alltså näs-
tan ett ton, koldioxid per år. Av detta står flygresorna för 
lejonparten, inte mindre än 972 kilo! Tågresorna svarar 
för mikroskopiska ett (1) gram koldioxid per person och 
år, bilresorna för sju kilo. Siffrorna gäller dock enbart 
tjänsteresor. Medarbetarnas resor till och från jobbet in-
går inte, vilket annars sannolikt skulle dra upp siffrorna 
för främst bilresandet en del.

Ett ton är tungt och låter mycket, men det kan jämföras 
med att en enda Thailandsresa betyder utsläpp på 2,5 
ton koldioxid per person. Vi kan resa i tjänsten närmare 
två och ett halvt år för att komma upp i samma miljö-
belastning som en enda semesterresa.

KLIMATAVTRYCKET FRÅN våra tjänsteresor har alltså 
minskat något, delvis genom att en del fysiska möten 
har ersatts med resfria möten med hjälp av distans-
överbryggande metoder. En större minskning har skett 
för verksamhetens övriga energianvändning, det som 
går åt till uppvärmning av lokaler, belysning, maskiner, 
kylning med mera. Målet att minska energianvändnin-
gen jämfört med 2012 är uppnått med råge, den totala 
energi förbrukningen har hittills minskat med 18,4 pro-
cent. Minskningen motsvarar energiförbrukningen för 
343 normalstora villor. Det har varit möjligt bland annat 
tack vare byte till effektivare kontorsapparater, tids- och 
närvarostyrd belysning, närvarostyrd ventilation och 
energiåtervinning av kyla.

All elektricitet som universitetet köper är koldioxidfri 
grön el som därför i princip saknar klimatavtryck. Vär-
men är Umeås fjärrvärme som bland annat alstras med 
eldning av brännbart avfall. Den beräknas till tre fjärde-
delar vara klimatneutral. ○

Det hänger på  
flygandet 
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”Studenternas kunskaper 
det viktigaste avtrycket”
Umeå universitet är i framkant när det gäller energisparande i byggna-
der, men resandet är alltjämt en klimatbov. Hållbarhetsaspekten borde 
genomsyra all verksamhet tydligare än idag. Det anser universitetets miljö-
samordnare Åsa Bäckström.

Hur tycker du att vi lyckas med 
 hållbarheten?
— Det är både och. Umeå universitet är i den 
absoluta frontlinjen när det gäller att minska 
energianvändningen från byggnader. Fak-
tum är att Umeås klimatsmartaste byggnad 
finns på campus, nämligen Naturvetarhuset 
där vi har kapat 80 procent av energiför-
brukningen. Bara det att dragskåpen vid la-
borationer inte är öppna mer än nödvändigt 
har gjort massor.

— Klimatavtrycket från vårt resande har 
minskat under en följd av år men nu har det 
tyvärr planat ut på hög nivå och det är värt 
att fundera på hur vi ska komma vidare. 

Vad önskar du mest av allt för att vi ska 
bli ett hållbart universitet?
— Mest av allt önskar jag att varje student vid 
Umeå universitet får en stabil kunskapsbas 
kring hållbarhet i sitt eget ämne. Den vikti-
gaste är det vi skickar med våra studenter.

Men hur ska hållbarhet 
kunna komma in i all ut-
bildning, om jag läser låt 
säga en kurs för att bli 
lärare i Svenska som 
andraspråk?
— Det kan handla om att 
du då får lära dig uttryck 
och begrepp kring hållbar-
het för att kunna undervisa 
framtida elever så att de kan 
komma in i samhällsdebatten och kan 
ändra sin livsföring i hållbar riktning. Det 
finns en hållbarhetsdimension i alla ämnen.

Har miljö och hållbarhet rätt tyngd 
Inom universitetet idag?
— Hållbarhetsaspekten behöver komma in 
på ett tydligare sätt i verksamhetsplanering-
en som en naturlig del. I dag är det tyvärr 
inte så många som känner till universitetets 
miljöpolicy eller kan hitta den i Aurora.

Hur ser din hållbara vision för campus 
2050 ut?
— Då har det hänt mycket. Vi har ett campus 
fullt med ”gratis” ekosystemtjänster; vi låter 
naturen vara med i form av exempelvis grö-
na ytor på taken. Projektet Ruggedised visar 
hur vi kan utveckla campus till ett levande 
och klimateffektivt område med nära boen-
de, varma busshållplatser där eldrivna bus-

sar dockar så man slipper energiförluster 
vid påstigningarna och där all energi 

givetvis är förnybar. Det måste ha 
hänt mycket till år 2050, här lik-
som i samhället i övrigt.

Och till sist, varför har vi 
inte käll sortering?
– Johodå, vi har visst källsorte-

ring – där det har betydelse! Av-
fallet som vi skickar iväg är uppde-

lat i 40 olika fraktioner som återfinns 
som material eller energi. Under 2016 sam-

lade vi in 30 ton elektronikavfall som omhän-
dertogs på ett miljömässigt säkert sätt. I kon-
torsmiljöer samlas återvinningsbart papper 
in och på vissa publika ytor finns källsorte-
ringskärl. Däremot har vi inte bedömt att det 
är rimligt att byta ut varenda papperskorg på 
campus mot källsorteringskärl à 15.000 kro-
nor styck. De pengarna gör större miljönytta 
på andra ställen, säger Åsa Bäckström. ○

OLA NILSSON

Tjänsteresor: 
Utsläpp av koldioxid per person och år 

Flyg: 972 kg CO2

Bil: 7 kg CO2

Tåg: 1 g CO2

Det hänger på  
flygandet 
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TEMA  Hållbarhet

Hållbar trio med  
olika perspektiv
Oron för morgondagens samhälle i klimatförändringarnas 
kölvatten är något som Barbara Schumann, Jon Moen 
och Rickard Lindberg delar. De arbetar på olika sätt vid 
sina olika institutioner för att forma framtiden genom  
hållbar utveckling.
TEXT: Jonas Lidström  FOTO: Mattias Pettersson
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Inom folkhälsovetenskap är det vik-
tigt att belysa hur klimatförändringar 
kan leda till ökande hälsoproblem i 
världen. Barbara Schulman har varit 
drivande i att utveckla kursen ”Hälsa, 
miljö och hållbarhet” som under 
vårterminen 2017 gavs för första 
gången.

— Masterkursen i folkhälsovetenskap behövs 
mer än någonsin just nu då världen står in-
för en förändring, oavsett vi vill det eller 
inte. Tanken bakom kursen är att lära ut 
vilka hälso faror som förknippas med miljö-
problem och hur vi kan skapa samhällen 
som är mer motståndskraftiga mot klimat-
förändringarna. Samhället måste anpassa sig 
då vi i framtiden exempelvis kan få se ökad 
förekomst av denguefeber och malaria, dess-
utom i nya områden jämfört med tidigare, 

Sedan 2008 ska alla civilingenjörs-
studenter vid Umeå universitet läsa 
kurser inom hållbar utveckling. Jon 
Moen, professor i Ekologi, arbe-
tar med att förändra denna del av 
utbildningen och ge mer tyngd åt 
hållbarhetsperspektivet.

— När studenterna kommer ut färdigutbilda-
de från universitetet så har de 30–40 år inom 
arbetslivet att vänta, och under den tiden 
kommer samhället att förändras på ett ge-
nomgripande sätt. Vi behöver redan vid ut-
bildningen förmedla insikten att vi står inför 
en omställning till ett mer hållbart samhälle 
och även en förståelse för vad den omställ-
ningen kommer att medföra. Jag tycker att 
det här är en av de största frågorna vi kan 

NAMN: Jon Moen 
ARBETAR SOM:  Professor i  ekologi

HJÄRTEFRÅGA:  Hur vi ska få ett  
mer hållbart samhälle som  
förbrukar mindre resurser

LÄSTIPS: Applying  resilience thinking to 
production ecosystems (2014)

NAMN: Barbara Schumann
ARBETAR SOM: Forskare vid institutionen   

för folkhälsa och klinisk medicin
HJÄRTEFRÅGA: Epidemiologi och  

global hälsa
LÄSTIPS: Studie i sambandet mellan  

temperaturökningen och dödlighet  
(Under produktion)

NAMN: Rickard Lindberg
ARBETAR SOM: Hållbarhetssamordnare 

och studievägledare vid Handelshögskolan
HJÄRTEFRÅGA: Utveckling som är 
 långsiktigt hållbar såväl ekonomisk,  

socialt som miljömässigt
LÄSTIPS: New Transportation Technology: 

Norm Activation Processes and the  
Intention to Switch to an Electric/Hybrid 

Vehicle (2016)

arbeta med och är något som kommande ge-
nerationer kommer att påverkas av.

I nuläget så är kursen om hållbar utveck-
ling för många civilingenjörsstudenter något 
som man läser vid sidan om och som inte får 
tillräckligt med tid i programmet. Det finns 
dock en plan för att förändra detta.

— Den hållbara utvecklingen är något som 
alla studenter måste ta på allvar och jag hop-
pas att utbildningen ger rum för eftertanke. 
Ett nytt förslag vi arbetar med är att utforma 
kurser för hela programmets längd. Så att 
studenterna i början kan få en ingång med 
en teoretisk grundkurs så tidigt som möjligt 
och avsluta med en problembaserad projekt-
kurs för att få ett flöde och ett slut. 

NAMN: Jon Moen.

på grund av stigande temperaturer och för-
ändrade nederbördsmönster. 

Tidigare hade vi en forskarkurs ”Climate 
change and health research methods”, men 
vi utvecklade den nya kursen för att se det 
bredare perspektivet och få en mer generell 
syn på hållbar utveckling, något som går 
djupare än bara klimatförändring. Vi har hit-
tills lärt oss mycket från den första terminen 
då vi ser ett tydligt behov av att projektarbe-
tet under kursen kan påbörjas tidigare.

— Den hållbara utvecklingen är viktig för 
vår framtid och på vår institution så har åt-
gärder vidtagits. Vi uppmuntrar exempelvis 
kollegorna att ta tåg, eller att hålla skype-
möten istället för långa resor med flyg. På 
enheten köper vi ekologiskt te och kaffe till 
fikarummet och på enhetsdagarna blir det i 
första hand köttfri och lokalproducerad mat. 

På Handelshögskolan vid Umeå 
universitet är hållbarhet något som 
genomsyrar det mesta, från mission 
och vision till enskilda utbildnings-
planer. Varje år genomförs en tema-
dag om hållbar utveckling. En av de 
ansvariga är Richard Lindberg.

— Vi vill skapa ett tillräckligt intressant eve-
nemang med temadagen som får studenter-
na själva att aktivt vilja delta i diskussionen. 
Målsättningen är att bjuda in gästföreläsare 
från näringsliv och organisationer som  
arbetar med dessa frågor på nationell eller 
internationell nivå. Temat för dagen, som 
har genomförts i fyra år, har varierat. Den 
underliggande röda tråden har dock alltid 
varit brytpunkten mellan den ekonomiska 
sektorn och dess hållbarhetsutmaningar 
med exempelvis både klädbranschen och 

livsmedelsbranschen i fokus. Hållbarhet är 
en viktig fråga som studenterna måste få 
med sig inkluderad i utbildningen vilket ska-
par eftertanke och handling ute i arbetslivet. 
Temadagen kan ses som ett skyltfönster för 
dessa frågor.

— En stor utmaning vi ser med hållbar 
utveckling är att det tar tid att få ett brett 
genomslag i en så stor organisation. På 
institutions nivå jobbar vi med hållbar ut-
veckling genom ett fokus på de tre huvud-
områdena utbildning, forskning och samver-
kan med tillägget direkt miljöpåverkan.
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TEMA  Hållbarhet

Klimatsmart campus lever dygnet runt

Om Ruggedised
Ruggedised betyder ungefär ”att 
göra robust”, och är en förkortning av 
Rotterdam, Umeå, Glasgow Genera-
ting Exemplar Districts In Sustainable 
Energy Deployment. EU har beviljat 
180 miljoner kronor för att fram till 
2021 göra de tre städerna klimat-
smartare, bland annat med hjälp av 
energieffektiva byggnader, hållbara 
transporter och smart styrning via IT. 
I Umeå är Universitetsstaden i fokus, 
och det lokala partnerskapet består 
av Umeå kommun, Umeå Energi, 
Upab, Akademiska Hus, Väster -
bottens läns landsting, SP —  
Sveriges Tekniska Forsknings- 
institut och  Umeå universitet.

Smidiga supercykelvägar, laddnings-
bara lastcyklar och en spektakulär   
hållplats som hakar ihop med 
bussen. De närmaste åren händer 
mycket klimatsmart på campusom-
rådet – och till hösten inbjuds du att 
dela med dig av dina bästa idéer och 
tips.

VARJE DAG PENDLAR 40 000 männ-
iskor till universitetsområdet. Bara 3 000 
sover över. En stor del av dygnet och året 
känns området tomt, mörkt och osäkert. 
Sedan 2013 finns stora planer att förvandla 
Universitets staden till en mer attraktiv stads-
del. Flera olika aktörer investerar årligen 
mer än en miljard i byggnader, bostäder, 
infra struktur och hållbar energianvändning. 
”Grädde på moset” var när Umeå i slutet av 
2016 beviljades EU-medel för Ruggedised – ett 
så kallat Smart City-projekt, där Universitets-
staden är i centrum.

— Inom bara 10—15 år kommer campus 
vara en stadsdel som lever dygnet runt, med 
gott om kvällsöppna restauranger och bra 
service, säger Carina Aschan, strategisk ut-
vecklare på Umeå kommun och projektleda-
re för Ruggedised. 

— Många som vill leva hållbart kommer att 
lockas hit av nya sorters bostäder, som gör 
bilen alltmer onödig. I hyran kan till exem-
pel ingå plats i ett kylskåp i trapphuset dit 
mat kan levereras, och att sorterade sopor 
hämtas direkt från husen. 

NÅGRA VIKTIGA PUSSELBITAR i klimat-
satsningen kommer vara närmast osynliga 
ovan jord, bland annat ett geotermiskt lager 
för värme och kyla, och ett sensorsystem 
som registrerar hur folk rör sig för att opti-
malt fördela energi mellan olika byggnader. 
Det ska också skapas en webbplattform för 
öppna data, med siffror om energiförbruk-
ning, luftkvalitet, koldioxidutsläpp, resedata 
och brotts- och olycksstatistik över hela sta-
den. 

Märkas kommer däremot nya transport-
satsningar på campus. En vanlig arbetsdag 
2019 kan du förkorta din restid till jobbet 
med flera minuter tack vare en ny, bred 
super cykelväg som då går rakt igenom om-
rådet. Vid lediga stunder kan du passa på 
att låna en eldriven lastcykel och göra bort 
veckohandlingen. Cyklarna, som laddas av 
solceller och särskilda batterier, ska till en 
början finnas på tre olika stationer – på cam-
pus, mitt i staden och på handelsområdet 
Avion. 

— Troligtvis kommer ett cykelpoolhus att lig-
ga bredvid nya Biologihuset, men tanken är 
att lastcykelnätet ska växa allteftersom, sä-
ger Carina Aschan, och tillägger att det också 
finns planer på en utställningslokal och en 
foodcourt på samma plats.

FÖR ELBILAR FINNS två större kluster av 
laddningsstolpar – vid Samhällsvetarhuset 
och i närheten av Biologihuset. Om du istäl-
let väljer att åka buss kan du få uppleva en 
angenäm stund i en iögonfallande busshytt 
vid Universum – den hållplats i staden där 
flest passagerare stiger på. Betalar gör du 
redan i hytten. När elbussen stannar hakas 
hyttmodulen fast, och av- och påstigning 
sker via alla dörrar samtidigt. Värmeförlus-
ten blir liten, vilket gör att bussarna kan köra 
längre sträckor utan att laddas. 

— Tanken är också att höja statusen på att 
åka buss, och att du ska få uppleva något un-
der tiden du väntar. Frågan är vad, och hur 
hytten kan designas för att den ska kännas 
trygg och lockande. Det finns säkert också 
behov av någon form av cykelförvaring i när-
heten. En bra dialog med medarbetare och 
studenter är därför oerhört viktig, poängte-
rar Carina Aschan. 

Flera separata workshoppar ska hållas 
under hösten och vintern 2017–2018. Det 
planeras också för så kallade Venture cafés 
— mötesplatser där offentliga aktörer, företa-
gare och medborgare kan träffas och komma 
fram till nya lösningar och också initiera nya 
företag. ○

CAMILLA BERGVALL
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Studenter utbildar studenter 
i hållbar utveckling
I Uppsala skedde det för 25 år sedan en förändring 
i den traditionsbundna akademiska världen. Studenternas 
missnöje med läroplanerna på miljöområdet vid traditionella 
utbildningar ledde till skapandet av institutionen Cemus som 
sedan dess aktivt bedrivit utbildning.

TEXT: Marcus Välimaa  FOTO: Uppsala universitet

Utblick      Cemus, Uppsala universitet

EMUS är en aktivistisk 
studentrörelse som star-
tade 1992 med målet att 
övergripande förändra 
och förbättra miljö-
undervisningen vid ut-
bildningar på Uppsala 

universitet. I dag, 25 år senare, bedriver Ce-
mus en gränsöverskridande verksamhet där 
studenter både utbildar andra studenter och 
riktar sig ut i samhället. 

— Att initiativet Cemus fick fart och 
genom slag var ett resultat av gynnsamma 
förhållanden där personer i etablerade posi-
tioner skapade möjligheter för studenterna 
att starta något helt nytt. Man kan säga att 
Cemus utvecklades ur studenternas besvi-
kelse över utbildningsalternativen vilket de 
förvandlade till något positivt, säger Malin 
Östman, kurssamordnare vid Cemus.

STORA DELAR AV CEMUS, Centret för 
miljö- och utvecklingsstudier, drivs i ett sam-
arbete mellan Uppsala universitet och Sve-
riges lantbruksuniversitet, SLU. Initiativet 
ledde till utformandet av egna utbildningar. 
Cemus drivs än idag av studenter och de 
anordnar årligen kurser, föreläsningar och 
evenemang för att vidareutveckla samhällets 
roll tillsammans med den akademiska värl-
den om det hållbara idealet. 

I slutet av varje termin anordnar Cemus 
ett evenemang med namnet Uppsala sustai-
nability festival där det under en dag bjuds 
på ett fullspäckat schema med föreläsningar, 
workshops, poesi och mat. Detta för att upp-

märksamma världs omfattande problem som 
global uppvärmning, fattigdom och pro-
blem med integration. Det är dock inte bara 
problem som lyfts fram utan även positiva 
förändringar i världen, som den ökande an-
delen förnybar energi av den totala energi-
produktionen.

SEDAN GRUNDANDET AV Cemus har 
verksamheten aktivt lyft frågor som klimat-
hotet och hållbar utveckling. Utbudet på 
kurser är bland annat hållbar utveckling och 
global miljöhistoria, men även kurser på 
masternivå. Studenternas vilja och möjlig-
heter att förändra den akademiska synen på 
ämnesområdet är något Malin Östman  
anser är ovanligt vid Uppsala universitet 
med sina starka akademiska traditioner.

— Cemus har även ett gott samarbete med 
andra institutioner och universitet där fors-
kare och föreläsare anlitas att lära ut i Upp-
sala. Vi anpassar ständigt innehållet efter de 
ämnen som anses viktiga och tidsenliga, sä-
ger Malin Östman.

2017 fyller Cemus 25 år och det firas bland 
annat med att ge ut essäer och berättelser 
varje vecka under hela året. Materialet finns 
tillgängligt både på Facebook och magasinet 
Cemuse. 

Vid årets slut kommer materialet att sät-
tas samman till en fullständig samling som 
ska publiceras. Essäerna kan bestå av såväl 
personliga berättelser som mer akademiska 
skrifter, både i skriven form eller som pod-
casts samt videoklipp. ○

C
Enligt Malin Östman ger Cemus studenterna 
möjlighet att förändra miljöundervisningen.
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Forskarnas högra hand 
”Kommunikatör” är Eva-Maria Diehls titel i personalkatalogen, 
men kanske hade ”möjliggörare” varit ännu mer träffande?   
Inom KBC och MIMS är hon limmet som fogar samman forskare 
och infrastruktur till en helgjuten forskningsmiljö.
TEXT: Jonas Lidström  FOTO: Mattias Pettersson

Profilen

▼

VA-MARIA DIEHL sitter parkerad  
vid skrivbordet på den lilla kommu-
nikationsavdelningen för Kemiskt 
 Biologiskt Cent rum, KBC, när Aktum 
kommer på besök. Den lätt igen-
kännbara korta frisyren skymtar 
 genom fönstret mot det öppna café-

utrymmet intill. 
Här tillbringar hon hälften av sin arbetstid. Den andra 

halvan är hon på The Laboratory for Molecular Infection 
Medicine Sweden, MIMS. Men att hennes tjänst alltsedan 
2009 har varit något av ett lapptäcke är inte något hon 
egentligen skulle vilja ändra på. 

— Det kanske kan verka splittrat men blandningen 
tycker jag är en del av vitsen med det här jobbet, säger 
Eva-Maria Diehl. 

— Här på KBC arbetar jag minst 80 procent av tiden 
med intern kommunikation och organisation av konfe-
renser, workshops och kurser. Jag ser till att forskarna 
får organisatorisk och praktisk hjälp så att de kan ägna 
sig åt sin forskning. Jag är en serviceperson, en allt-i-allo, 
säger hon enkelt. 

PÅ KÖPET HAR Eva-Maria Diehl blivit en person som 
verkligen gör skäl för epitetet ”profil” inom universitet. 
Hon har ett stort kontaktnät, jobbar ofta tätt mot fors-
karna, och sätter en ära i att bemöta dem på deras egna 
villkor: 

— Ja, jag tycker nästan alltid det är bäst att hälsa på 
folk på deras arbetsplatser i stället för att de ska komma 
till mig. Naturligtvis står min dörr alltid öppen, men det 
är också viktigt för mig att förstå hur forskarna jobbar. 

Frågan om vilken bild hon tror att forskarna har av 
henne får henne att börja skratta: 

— Haha, det kan inte jag svara på. Men det känns som 
att forskarna vågar ta kontakt med mig eftersom de vet 
att jag kommer att göra allt jag kan för att lösa deras pro-
blem. De litar på att jag tar dem på allvar, säger hon och 
fortsätter:   

— Det finns många åsikter om vad en kommunikatör 
ska göra och inte göra. Men om det behövs så fixar jag 
gärna kaffe till Carl Kempe när han kommer på besök. 
Den sysslan är nog så viktig. Liksom allt annat som gör 
att vi fortsätter ha en bra forskningsmiljö och ett bra 
samarbete. 

E



Eva-Maria Diehl
Ålder: 56 år.

Titel: Kommunikatör på KBC och MIMS.

Fritidsintressen: ”När jag har fritid 
ägnar jag mig mest åt styrelsearbete 
i bostadsrättsföreningen. Vårt hus 
är som ett stort kollektiv där alla 
är engagerade och bidrar till den 
gemensamma trivseln.” 

På nattduksbordet: Karin Bojs ”Min 
europeiska familj” och en bok om 
svensk grammatik

”Gruppen präglas 
av ett väldigt fint 
samarbetsklimat. Alla 
är ytterst pragmatiska, 
det är inte en massa 
byråkrati utan man 
löser problem snabbt.”
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DEN FÖRSTA FLYTTEN till Sverige från ursprungs-
landet Tyskland skedde i slutet av 1980-talet. Efter två 
år i Lund hamnade Eva-Maria Diehl i Umeå, när den 
forskarstuderande makens handledare började arbeta 
vid Umeå universitet. 

— Jag började läsa Miljö- och hälsoskydd här 1989. Jag 
var utbildad biolog men behövde passera det så kallade 
rikstestet i svenska för att komma in på utbildningen. 

Minnena från den svenska universitetsvärlden innan 
EU-medlemskapet 1995 står i bjärt kontrast till det inter-
nationellt präglade sammanhanget på ett ställe som KBC:  

— I Lund satt jag en gång vid ett fikabord mitt emot två 
personer som pratade på svenska och skrattade. Det var 
väldigt obehagligt, för jag kände på mig att de pratade 
om mig, men jag förstod inte vad de sa. Så går det verkli-
gen inte till i dag. 

KEMISKT BIOLOGISKT CENTRUM är ett äkta under-
ifrån-och-upp-initiativ, vilket Eva-Maria Diehl ser som en 
nyckel till att forskningsmiljön kommit att bli så väl fung-
erande och framgångsrik. 

— Allt startade hos forskarna själva som såg det nöd-
vändiga i att samarbeta, säger hon. 

Mycket av samarbetet inom KBC handlar om ett smart 
samutnyttjande av labb och forskningsinfrastruktur. Till 
det kommer den sociala aspekten, att stärka nätverket av 
forskare som arbetar vid institutionerna i samarbetet. 

Det hela styrs av en sammanslutning med elva leda-
möter, den så kallade KBC-gruppen. 

 — Gruppen präglas av ett väldigt fint samarbetsklimat. 
Alla är ytterst pragmatiska, det är inte en massa byråkra-
ti utan man löser problem snabbt. Jag sitter med som se-
kreterare i gruppen, och samtliga möten jag varit med på 
sedan 2009 har varit väldigt konstruktiva och positiva. 

Däremot kan hon beklaga att underifrån-och-upp-ini-
tiativet ibland krockar med det förhärskande ovanifrån-
och-ner-styret vid universitet.

— Till exempel när KBC-gruppen under minst ett år 
försöker få genom ett förslag för organisation av en 
forskningsinfrastruktur. Då blir det mer stopp än stöd 
ovanifrån. Det tycker jag känns tråkigt. 

INNAN ÅTERVÄNDANDET till Umeå för ungefär åtta år 
sedan arbetade Eva-Maria Diehl som kommunikations-
chef på det välrenommerade Max Planck-institutet för 
biokemi. Rent karriärmässigt var flytten i någon bemär-
kelse ett nerköp. Men det finns annat som är så mycket 
viktigare än storleken på lönekuvertet, resonerar hon: 

— Jag och min man kom tillbaka hit till Umeå för att vi 
verkligen ville det. Vi hade mer välbetalda jobb i Tysk-
land, särskilt jag, men sådana saker är inte det viktigaste 
i livet. I Sverige finns det mycket mer respekt för män-
niskan än i Tyskland. Det är svårt att säga när man lever 
mellan två världar. Men nu är vi i Sverige, vi trivs här. 
Kanske kommer vi också att dö i Sverige, vem vet.

Jag frågar om det någonsin var nära att hon själv slog 
in på en bana som forskare.

— Det var ingen lätt fråga du! säger Eva-Maria Diehl 
skrattande, och medger att en sådan vändning nog har 
varit tänkbar i några skeden. Men att hon alltid har varit 
mer motiverad att vidga sina kunskaper på bredden sna-
rare än på djupet.  

— Fast i dag kan jag ångra att jag inte doktorerade. Ti-
digare upplevde jag inte det så tydligt, men jag tror att 
man blir mer tagen på allvar och har bättre möjlighet att 
få inflytande om man är disputerad än om man inte är 
det. 

Kan du inte se det som en brist inom akademin, att en 
person med stora, breda kunskaper men utan doktors-
grad inte kan ha mer inflytande?

— Nej, nej, nej. På ett universitet är det forskarna som 
måste ha inflytandet. Det är en kvalifikationsfråga. Det 
måste vara så att de som bestämmer är de som är mest 
kvalificerade, och det är ju forskarna. 

DEN HALVA AV ARBETSTIDEN som läggs på MIMS 
tog en oförutsedd vändning 2011, när en driven fransk 
gruppledare började publicera artiklar som snabbt blev 
allt mer uppmärksammade. 

— Jag och Emmanuelle Charpentier började ungefär 
samtidigt på MIMS. Vi hade genast en del att prata om, 
hur det känns att komma till Umeå och så, berättar Eva-
Maria Diehl.   

— Jag skrev det första pressmeddelandet om publice-
ringen i Nature 2011. Då visste man ännu inte hur stort 
det här med CRISPR-Cas9 var. 

Den riktiga ”hypen” började först efter att Emmanu-
elle Charpentier lämnat Umeå. Men samarbetet mellan 
henne och Eva-Maria Diehl har aldrig stannat av. 

— Fortfarande är jag nästan dagligen i kontakt med 
henne. Det kan hända att hon skickar ett SMS och ber 
mig titta på någon text som en journalist har skrivit eller 
liknande. När jag verkligen inte kan så ber jag om upp-
skov. Men naturligtvis har Emmanuelle högsta prioritet, 
säger Eva-Maria Diehl. 

— Umeå universitet har mycket att tacka Emmanuelle 
för, åtminstone anser jag det, och det är därför jag prio-
riterar henne. Med mina båda chefer Per Gardeström 
och Bernt Eric Uhlin har jag en överenskommelse om att 
jag ställer upp för henne när det behövs. 

Med stor empati beskriver Eva-Maria Diehl det para-
doxala tillstånd som Emmanuelle Charpentier i dag be-
finner sig i, hur forskningsframgångarna i praktiken har 
gjort det omöjligt för henne att kunna ägna sig åt det 
hon helst vill göra: Att forska. 

— Hon är en jättefin människa. När jag hamnade på 
sjukhus efter en cykelolycka hösten 2015 så var hon den 
första som skickade blommor till mig i sjuksängen – trots 
att hon var i Berlin då. 

SOMMAREN NÄRMAR SIG med stormsteg. För Eva-
Maria Diehl och hennes man hägrar en efterlängtad 
stugtillvaro i sommarhuset på Höga kusten.

— Det har blivit ganska populärt bland våra släktingar 
i Tyskland. Min mans mor som är 85 år kommer upp för 
andra gången, sen är det syskon och syskonbarn. Vi har 
kanske en vecka för oss själva. 

— I framtiden skulle vi vilja göra om sommarboendet 
med alternativa lösningar för avlopp, el från solenergi 
och så vidare. Eftersom vi båda är ekologer skulle det 
vara fint att kunna pröva en del nyskapande lösningar, 
som också skulle kunna fungera som exempel för andra 
sommarstugor i den känsliga östersjömiljön. Det finns så 
mycket man kan göra. ○ 

Profilen
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I en öppen rymd
En exteriör som drar till sig uppmärksamhet 
på långt håll och en interiör som skiljer sig 
avsevärt från de allra flesta utbildnings-
miljöer. Men hur ter sig vardagen på 
Arkitekthögskolan för personal och 
studenter? Aktum bokar in en dag i huset  
vid älven och öppnar sinnena för intryck.
TEXT: Jonas Lidström  FOTO: Malin Grönborg

En dag på Arkitekthögskolan

Tredjeårsstudenten Josefin 
Antus i ett handlednings-
samtal med lärarna Richard 
Conway och Sangnam Shirke.
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DET ÄR EN klar majmorgon och Arki-
tekthögskolan i Umeå är en stor kub 
av ljus och rymd, från hörn till hörn i 
nästan alla fyra väderstreck. Ändå är 
det i byggnadens mörkaste rum som 
de ungefär sjuttio förstaårsstuden-
terna samlas klockan nio. Fyra veckor 

kvarstår till den utställning som hela läsåret syftat emot, 
men ännu är det mycket hårt arbete som återstår. 

— Jag tror vi väntar några minuter för att se om det 
är några av era kolleger som kommer in lite sent, säger 
Amalia Katopodis som är årskursansvarig.  

När hon väl sätter igång med sin dragning så låter hon 
på samma gång som en vis veteran och som en i gänget 
av studenter: 

— Den kreativa processen är som hålla på med parkour, 
guys. Vi måste hela tiden undvika hinder och hitta sätt 
att hålla hålla oss i rörelse. Det är vad arkitektyrket går 
ut på, att hitta lösningar. 

I ETTANS LÄRARLAG ingår också Sara Thor. Till skill-
nad från de flesta kollegerna talar hon svenska. Hon 
kommer från Göteborg men har jobbat många år i Eng-
land. I Umeå har hon tillbringat snart två läsår. En tid 
hon beskriver som mycket positiv och konstruktiv till 
allra största del. 

— Vi är runt 20 lärare, men då är det vissa som bara 
jobbar här en mindre procent. Sen är det sju–åtta perso-
ner i den tekniska/administrativa personalen. Så det är 
en ganska liten institution.

En dag på Arkitekthögskolan

Studenten Gustav Söderhult har sjunkit ner med dator 
och hörlurar för att se en japansk dokumentärfilm 
om arkitektur till en historieuppgift. När det är sjuttio 
personer som sitter i samma stora arbetsrum får man 
göra vad man kan för att skärma av sig. 

Lärarlaget sammanstrålar i personalens lunchrum 
för ett kort avstämningsmöte. Från väster: Sara 
Thor, Pablo DeSoto, Amalia Katopodis och Toms 
Kokins.

▼

▼
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I personalpentryt sitter IT-teknikern Sven-Erik Hilberer 
och ekonomen Margareta Brinkstam och samspråkar 
över en kopp kaffe. På svenska, får tilläggas. Ibland kan 
det gå hela dagar då man inte pratar något annat än 
engelska. 

— Jag har en bakgrund på designhögskolan så jag har 
blivit van vid att prata engelska. Det är ju väldigt stimu-
lerande på sätt och vis, säger Sven-Erik Hilberer.

— Det kan vara lite jobbigt med språket när man sitter 
och har ett möte om till exempel arbetsmiljöfrågor, det 
kan vara svårt att formulera sig och hitta de rätta nyan-
serna. Men det är något man vänjer sig vid. 

FÖR ETTORNA HAR större delen av vårterminen kret-
sat kring ett projekt som utgår från stationsområdet i 

centrala Umeå. Nere i entrén står en stor skalenlig mo-
dell av området. Några studenter berättar om hur byg-
get utgått både från kommunala kartor och ett omfat-
tande arbete med att mäta och kartlägga den faktiska 
stadsmiljön i området. 

För Sara Thor handlar resten av dagen om enskilda 
vägledande samtal. Hon tittar på den uppnålade bok-
ningslistan för att se vilken student som står på tur. Det 
är Julia Herbert, vars ritningar föreställer ett cirkelrunt 
hus med platt, växtbeklätt tak. 

— Om man vill att det ska vara en rundad profil på 
fönstret så skulle jag rita detaljen som att fönstret går 
ner här, instruerar Sara Thor och visar med fingret på 
ritningen. 

Julia Herbert visar fler skisser. 

Läraren har en sällsynt dag utan under- 
visning och handledning. På väggen vid  

läraren Carla Collevecchios arbetsplats syns  
ett  flygfoto av den norska ön Traena som är 

 spelplatsen för and ra årsstudenternas  
stora gemensamma project.

— Tillsammans med befolkningen på ön har 
vi en Facebookgrupp. Studenterna kan ställa 

 frågor om vad som finns på en viss liten yta av 
ön, och folk där börjar genast skicka bilder  

och kartor och teckningar.

T v. Jesper Haglund visar sin modell för Sara 
Thor.

T h. Sandra Kärnstrand skissar på traditio-
nellt sätt med penna, papper och linjal.

▼

▼

▼
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— Det viktiga är att byggnaden inte bara blir 
sin egen volym utan att den får ett samman-
hang, förklarar Sara Thor. 

Julia Herbert nickar instämmande. När 
tiden är ute sätter hon sig till rätta och fort-
sätter rita. 

— Det är väldigt enkelt att glömma bort att 
du som tittar på ritningen inte vet det jag vet 
om hur planen ser ut. Det gäller att kunna 
nollställa sig själv och titta som om man såg 
alltihop för första gången, säger Julia Herbert.

LUNCHTID I personalpentryt. Spanske Gäst-
läraren Pablo DeSoto berättar energiskt om 
sin forskning och om sin väg till Umeå via 
Brasilien. Så börjar klockan närma sig ett. 
Resten av lärarlaget ansluter för ett kort av-

stämningsmöte innan de åter sprider ut sig i 
huset för fler handledande samtal. 

I lärarnas öppna kontorslandskap råder 
lugnet. Bara en person sitter vid sitt skriv-
bord och arbetar. Det är Carla Collevecchio, 
årskursansvarig för andraårsstudenterna, 
som har lite välbehövlig kontorstid. 

— På sistone har jag arbetat med studen-
ter hela tiden, delat ut uppgifter eller haft 
vägledning eller gruppdiskussioner. Här sit-
ter jag ungefär en dag i veckan. 

I närmare tio år har hon arbetat parallellt 
som arkitekt och som lärare på Venezuelas 
Centraluniversitet. I Umeå har hon och ma-
ken bott i snart ett och ett halft år.

— Det här är en mycket mindre skola än 
den jag tidigare arbetat på. Det känns roligt 

att kunna bidra till helheten på ett tydligare 
sätt. 

 Jag ställer en sista fråga till Sara Thor inn-
an jag lämnar huset: Vad är det som får mig 
att uppleva Arkitekthögskolan som en så 
harmonisk och trygg miljö? 

— Vi jobbar ju väldigt nära studenterna 
och vill att de ska känna att de kan komma 
till oss. Där hjälper också byggnaden till, att 
det är väldigt öppet, funderar hon. 

— Från ettan handlar det mycket om hur 
studenterna upplever sin egen miljö på sko-
lan. Vi är inte här för att döma eller kritisera 
utan för att hjälpa, som ett team, att bygga 
tillsammans, säger Sara Thor. ○ 

En dag på Arkitekthögskolan

— Det är ju många som kommer hit och sä-
ger ”wow, vad coolt!” Fast det har både för- 
och nackdelar att det är så öppet, resonerar 
studenten Linnea Ågren, till vänster, som 
på bilden samtalar med skrivbordsgrannen 
Stina Nordström.

Håkan Hansson jobbar som verkstadstekniker 
på Arkitekthögskolan. 
 — Vi har en jättebra träverkstad som studen-
terna kan arbeta i, sen har vi en digital träverk-
stad med laserskärare och andra skärmaskiner. 

▼

▼

Studenterna Mikael Parkman, Martin Smedsen 
och Tove Brunberg vid den stora modellen av 

stationsområdet i centrala Umeå.

▼
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HÅLLBARHET, MILJÖ OCH KLIMAT – vik-
tiga aspekter i tider som dessa med en ökan-
de känsla av otrygghet och en hotad miljö. 
Händelser i vår omgivning ger oss orsak att 
reflektera även över hur vi har det i vår när-
het. Som alltid är det viktigt ta avstamp i 
fakta och inte dras med i alltför vida cirklar 
av spekulationer. 

Orden hållbarhet, miljö och klimat för 
vanligen tanken till makroperspektivet in-
kluderande hela världen men vi bör också 
”gräva där vi står" och med detta syftar jag 
på lokal arbetsmiljö och arbetsklimat. En 
förutsättning för att Umeå universitet ska 
fortsätta utvecklas väl är bland annat att vi 
som medarbetare känner trygghet och triv-
sel, det vill säga har en bra arbetsmiljö. 

En ingrediens i en bra arbetsmiljö är ett 
bra arbets klimat. Som statlig myndighet ska 
vi följa den statliga värdegrunden men för att 
denna ska bli användbar för oss i vardagen, 
har ett arbete påbörjats. Vid ett prefekt- och 
chefsmöte togs de första stegen för att skapa 
en gemensam värdegrund vid Umeå univer-
sitet och under 2017 kommer arbetet att fort-
sätta på fakulteter, institutioner, centrumbild-
ningar, högskolor och förvaltning — alla ska 
vara med. 

Det är viktigt att arbetet kopplar till verklig-
heten så att det hjälper oss i den fortsatta ut-
vecklingen av vår gemensamma arbetsmiljö. 
Jag ser fram mot detta arbete. 

EN ANNAN INGREDIENS i ett bra klimat är 
ärlighet och jag är övertygad om att alla hål-
ler med om att verksamheten vid våra univer-
sitet ska bedrivas utan fusk eller oredlighet. 
På nationell nivå har betänkandet av Ored-
lighetsutredningen; Ny ordning för att främja 
god sed och hantera oredlighet i forskning pre-
senterats och utredaren Margareta Fahlgren 

besökte oss med ett seminarium den 2 juni. 
I utredningen finns förslag på en ny myndig-
het, Oredlighetsnämnden, för utredning av 
misstankar om oredlighet. Vidare föreslås en 
lagfäst definition av oredlighet. Men mer dis-
kussion kring detta på seminariet.

För en tid sedan hade Umeå universitet 
sin årliga myndighetsdialog med utbild-
ningsdepartementet. För mig var det pre-
miär och det var en positiv sådan. Vid myn-
dighetsdialogen får rektorerna möjlighet att 
berätta om viktiga aktiviteter på sitt lärosäte 
och myndighetens uppdrag återrapporteras. 
Sammanfattningsvis går det bra för vårt uni-
versitet och jag vill passa på att återkoppla 
till er alla då det är ni som gör Umeå univer-
sitet. 

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS DEVIS 
är: Hela landet, hela livet, hela världen. Bud-
skapet från statssekreterare Karin Röding 
är att Umeå universitet verkligen gör sin del 
av detta, vilket uppskattas. Departementet 
sammanfattar att vi är attraktiva och väl eta-
blerade för studenter i hela Sverige, har ett 
modernt förhållningssätt och är snabba när 
det behövs, departementet uppskattar det ni 
gör. Man uppfattar dessutom att vi har kul — 
och det har vi! Jag hoppas att alla medarbe-
tare har kul på jobbet någon gång varje dag, 
även om inte allt är roligt.

TILL SIST VILL JAG PASSA PÅ att önska 
er alla en fin sommar, med tid för nöje, 
skratt, återhämtning och annat smått och 
gott. De 100 grilldagarna startar snart!

Katrine Riklund, prorektor

”Valberedningarna vid fakulteterna har 
genomfört ett gediget arbete och tagit 
fram kandidater med hög kompetens, som 
dessutom är väl förankrade i sina respek-
tive verksamheter. Jag känner flera av dem 
sedan tidigare och det ska bli väldigt roligt 
att få arbeta tillsammans med dem i sina 
nya roller på fakulteterna.”

Hans Adolfsson efter valet av åtta nya dekaner 
och prodekaner vid universitetets fakulteter. De 
tillträder den 1 juli 2017 och har sina uppdrag till 
den 30 juni 2021.

”Som Sveriges då 
nordligaste lärosäte 

fick Umeå universitet 
en enorm betydelse för 
att förändra bilden av 

högre utbildning  
i norr.”

Heidi Hansson skriver om breddad 
 rekrytering till högskolan.  

blogg.umu.se/ledningsbloggen

”En förutsättning 
för att Umeå 
universitet 

ska fortsätta 
utvecklas väl är 

bland annat att vi 
som medarbetare 
känner trygghet 

och trivsel.”

Alla ska ha en bra arbetsmiljö
Signerat     Katrine Riklund har ordet
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De ger utländska forskare
hjälp i finansieringsdjungeln
TEXT: Anna Lawrence  FOTO: Ulrika Bergfors

En utländsk forskare har en rad 
hinder att ta sig över för att kunna 
konkurrera framgångsrikt om forsk-
ningsmedel i Sverige. En barriär är 
språket, men systemet bygger också 
mycket på tysta kunskaper som är 
svåra att skaffa sig på egen hand.

— Som första steg så tror jag att det är viktigt 
att internationella medarbetare vid Umeå 
universitet orienterar sig kring vilka olika 
forskningsfinansiärer och bidragsformer 
som finns att söka i Sverige. Forskningsfinan-
sieringssystemet är lite av en djungel som 
dessutom rör på sig, säger Bodil Formark, 
forskningssamordnare på Grants Office.

— Ett tips till forskare som kommer hit är 
att titta igenom de listor på beviljade projekt 
som de allra flesta finansiärer publicerar. De 
ger en bra uppfattning om den egna forsk-
ningen passar in i finansiärens beviljande-
profil, säger hon.

GRANTS OFFICE HAR till uppgift att ge 
stöd till universitetets forskare gällande 
forskningsfinansiering och stöd i ansök-
ningsprocessen till utvalda finansiärer, till 
exempel när en intern nomineringsprocess 
önskas av finansiären. Grants Office hjälper 
även till vid ansökningar där andra länder är 
involverade, eftersom budgetering, redovis-
ning och revision då blir mer komplex, till 

exempel vid ansökningar till Horisont 2020 
eller till National Institutes of Health.

Internationella medarbetare har många 
utmaningar att bemästra, inte minst när det 
gäller att navigera rätt bland den stora varia-
tionen av forskningsfinansiärer och bidrags-
former. Något som särskiljer Sverige, och som 
kan förenkla för internationella medarbe-
tare att orientera sig, är att ansökningar hos 
alla statliga finansiärer i Sverige är offentliga 
handlingar. Det innebär att du som forskare 
kan begära ut och läsa andras ansökningar.

— Vi rekommenderar dock att man an-
vänder denna möjlighet med måtta. Vårt 
råd är att välja ut några enstaka beviljade 
ansökningar från den finansiär som man är 
intresserad av att söka hos. Analysera sedan 
hur ansökan är utformad, hur frågeställning-
arna återspeglar utlysningstexten och fram-
ställningen av projektets angelägenhet och 
genomförbarhet, säger Annett Wolf, forsk-
ningssamordnare vid Grants Office.

Både Bodil Formark och Annett Wolf vitt-
nar om att det också finns en hel del tyst 
kunskap som kan vara svår för internatio-
nella medarbetare att förstå. I andra länder 
kan det till exempel vara vanligt med en ak-
tiv dialog mellan forskare och finansiärer, 
vilket inte alls är förväntat i Sverige.

— Det händer att internationella medarbe-
tare vänder sig till oss för att få råd och ber 
oss förklara hur exempelvis kontakten med 
svenska forskningsfinansiärer går till. Ibland 

har vi också hjälpt till att reda ut missför-
stånd som orsakats av en kombination av 
språkbarriärer och kulturella skillnader, sä-
ger Bodil Formark.

Språk- och innehållsmässigt är det också 
värt att tänka till.

— Den som granskar din ansökan är kun-
nig inom något akademiskt fält, men inte 
nödvändigtvis just ditt och granskaren har 
ofta många ansökningar att läsa. För vissa 
finansiärer är det även andra aktörer som 
bedömer ansökningar, såsom politiker, tjäns-
temän eller företagare. Det är oerhört viktigt 
att du avsätter tid för att utforma en ansökan 
som uppfyller finansiärens krav, är språkligt 
korrekt och läsarvänlig, säger Annett Wolf.

FÖR DEN SOM VILL LÄRA SIG mer om 
hur man söker medel framgångsrikt håller 
Grants Office varje termin en seminarieserie 
där olika finansiärer presenteras. I liten skala 
har Grants Office också hållit seminarier där 
grupper med ungefär samma intresseom-
råde granskar beviljade ansökningar från en 
finansiär. I det sammanhanget kan Grants Of-
fice tipsa om hur forskarnas ansökningar kan 
förbättras utifrån ett granskningsperspektiv.

— Vi hoppas kunna arrangera fler sådana 
mindre träffar framöver eftersom det ger oss 
möjlighet att sprida den kunskap och den er-
farenhet vi har av olika typer av ansökningar 
till fler forskare vid Umeå universitet, säger 
Bodil Formark. ○ 

Annett Wolf, forskningssamordnare vid Grants Office. Bodil Formark, forskningssamordnare vid Grants Office.
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 Till sist     

Med viljan att  
bli ännu bättre

Olof Malmberg är  
kommunikatör och 
 förvaltningsledare för  
Umeå universitets  
externa webbplatser,  
samt intranätet Aurora.

RET ÄR 2017. I foajén till Förvaltningshuset sitter 
fortfarande ett anslag med CSN-kontorets öppetti-
der. Kontoret stängde för länge sedan, men det gul-
nade anslaget sitter kvar. I samma foajé finns även 
en fungerande knapptelefon för den som behöver 
ringa ett samtal. Förändringar kan ta lång tid på ett 

universitet.
År 2017 är det rimligt att ställa höga krav på utbudet av webbtjäns-

ter vid ett universitet. Framför allt som student. Även om ett universi-
tet har många målgrupper är det för mig solklart att just studenterna 
är den viktigaste. Umeå universitet har cirka 30 000 studenter och vi 
vet exakt vilka de är. Vi kan fråga dem vad de behöver av oss. Vi kan 
låta dem utvärdera det vi levererar. Vi kan låta deras svar vägleda 
oss i det ständiga förändringsarbete som måste prägla ett universitet. 
Och ändå gör vi det inte.

VI BETER OSS INTE heller som ett universitet, utan som 50 olika. 
Varje institution har sitt eget sätt att erbjuda webbtjänster till studen-
terna. Givetvis ska varje institution ha full frihet att utveckla under-
visningen på egen hand. Men är studenterna verkligen betjänta av 
fem olika sätt att registrera sig på en kurs? Är det vettigt att vi han-
terar anmälan till kurser på sex olika sätt? Finns det någon mening 
med att universitetet distribuerar scheman till sina studenter på mer 
än ett sätt?

Jag törs påstå att alla vi anställda vid Umeå universitet svär in-
ombords när vi själva råkar ut för ett tjänsteutbud lika förvirrat och 
bristfälligt som det vi erbjuder studenterna. 

EN ORSAK TILL ATT vi är i den här sitsen är att många av de lös-
ningar som erbjuds från centralt håll inte bedöms hålla måttet. Och 
eftersom en normal akademiker är både kritisk och problemlösande 
så hittas det på ”bättre” lösningar. Om och om igen. Samtidigt som 
frustrationen bara växer. Ska det verkligen vara så svårt att göra rätt? 
Det här är väl ändå inte ”rocket science”?

Nej, det är inte raketforskning. Men för att skapa bra webbtjänster 
krävs det stort designkunnande och hårt arbete med tjänstedesign 
och servicedesign. Designmedvetenhet behöver genomsyra hela or-
ganisationen, gärna från den översta ledningsnivån och nedåt. De-
sign förutsätter att vi sätter användaren i centrum, inte oss själva. De-
sign kräver förändringsvilja. Design kräver resurser, och ger mångfalt 
tillbaka.  

Med nya tider, det är ju ändå 2017, kommer nya förväntningar. För 
att möta dem krävs nya arbetssätt. Ut med kvarlämnade knapptelefo-
ner och gulnande anslag, in med designtänkande och en ständig vilja 
att bli ännu bättre. Vi är till för studenterna, inte tvärtom. Föränd-
ringar måste gå fort på ett universitet. ○

 OLOF MALMBERG
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