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Jag tänker upplåta det här utrymmet till två röster från antiken, 
som jag ofta tänker på. Temat för detta nummer av Aktum är sam
verkan, som för oss oftast betyder ett samarbete mellan universite
tet och en extern part, men som ju också är när vi i allmänhet arbe
tar tillsammans för att nå ett mål. Marcus Aurelius skriver så här:

”Säg om morgonen till dig själv: jag kommer idag att samman
träffa med en framfusig människa, med en otacksam eller över
modig, en ränklysten eller tadelsjuk eller opålitlig människa. Alla 
dessa fel hos dem kommer sig av att de är okunniga om ont och 
gott. Jag däremot har insett att det goda till sitt väsen är skönt och 
det onda är oskönt samt att den fe
lande av naturen är befryndad med 
mig själv, inte på så vis att vi är av 
samma blod och säd, utan såtillvida 
som vi är delaktiga av samma för
nuft och samma gudomliga bestäm
melse. Ingen av dessa människor 
kan skada mig, ty ingen kan förleda 
mig till vad ont är. Inte heller kan 
jag vredgas på min frände eller vän
da mig ifrån honom. Vi är skapade 
för samverkan liksom händer, föt
ter, ögonlock och käkar. Att motverka 
varandra vore alltså naturvidrigt. Men att känna ömsesidig ovilja 
och avsky är att motverka varandra.”

När det nu närmar sig deadline finns det två citat av Sun Zi, eller 
Sun Tzu, som jag återkommer till:

”I stridens kaos, låt dig inte störas. I stridens formlöshet, låt dig 
inte upplösas.”

”Noggrannhet segrar, vårdslöshet segrar inte. Ännu värre går det 
för den som inte räknat alls.”

(Marcus Aurelius Självbetraktelser i översättning av Ellen Wester, 
Forum 1967; Sun Zis krigskonst i översättning av Bengt Pettersson, 
Ooi Kee Beng och Henrik Friman, Santérus förlag 2012.)

Jag hoppas att du som läser det här ska tycka att vi på redaktio
nen har gjort en bra tidning, och att du hör av dig med tips, frågor 
och synpunkter till mig. Varmt välkommen! ○
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Succé för populär- 
vetenskap på stan
Allt fler tar chansen att bilda sig genom att gå på universitetets olika populärvetenskapliga 
föredrag i Centrum. Många som inte fysiskt kan komma dit, följer istället sändningar på 
webben. Ända uppe i Kiruna samlas man i lokaler för att delta.

TEXT OCH FOTO: Ola Nilsson

EN LÖRDAG I MÅNADEN under terminerna håller 
Medicinska fakulteten ”Fika efter en forskare” i kaféet 
Fika på Väven. Vid varje tillfälle är det två eller tre fors
kare som håller korta presentationer. För att hålla tem
pot uppe, är det till och med så att bildväxlingarna sker 
automatiskt var 20:e sekund. Så det gäller att inte förlora 
sig i detaljer om man inte ska halka efter. 

INTRESSET HAR STADIGT vuxit sedan starten 2016. 
Rekordet slogs 27 januari i år när så många kom kl. 13 
att man av brandskyddsskäl fick be många att komma 
tillbaka till nästa omgång kl. 14. Sammanlagt uppskat
tades över 600 personer då ha kommit för att höra Lars 
 Nyberg berätta om den åldrande hjärnan och Amir 
 Sherif om cancer i urinvägarna.

Det andra regelbundna populärvetenskapliga univer
sitetsarrangemanget i cent rum  är Vetenskapsluncher på 

Kafé Station. De hålls nio torsdagar under terminen. Alla 
fakulteter samt Lärarhögskolan medverkar med fors
kare. Formatet med en föreläsare per lunch ger utrym
me att gå lite mer på djupet. 2018 års föreläsningar an
sluter alla på något sätt till årets tema demokrati. Även 
för  vetenskapsluncherna slogs i år något av ett besöks
rekord när Yngve Gustafson 15  februari föreläste på frå
gan om gamla diskrimineras i vård och omsorg.

BÅDE VETENSKAPSLUNCHERNA och Fika efter en 
forskare direktsänds på Umeå universitets webb och det 
går att skicka in frågor via Facebook. Genom ett samar
bete med Lapplands lärcentra visas vetenskapsluncher
na även på storbildsskärmar i lokaler i Kiruna, Gällivare, 
Jokkmokk och Pajala. ○

Christer Larsson får en fråga om hur vaccin skyddar mot tuberkulos, på Väven 24 februari.
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Ny radar ser rymden i millimeter
Öppnar för tvärvetenskap och klimatforskning
EISCAT_3D ger helt nya förutsättningar att studera fenomen i den övre atmosfären. Den internationella  
radaranläggningen som kostar nära 700 miljoner att bygga står färdig för drift 2021 och kommer att  
kunna användas inte bara av rymdfysiker, utan även av forskare från flera andra ämnesområden.

— DET KÄNNS ROLIGT att byggandet nu är 
igång. Diskussionen om ett nytt radarsystem 
startade nämligen redan för 20 år sedan, sä
ger fysikprofessor Asta PellinenWannberg, 
Umeå universitets mentor för anläggningen. 

Det hade att göra med mobiltelefonins in
tåg under 1990talet i Sverige och Finland. 
Efter några år insåg personal på EISCAT över
raskande från privata samtal med bekanta 
mobiltelefontekniker att EISCAT och mobiler
na sände radiosignaler på samma frekvens. 

— Man kan säga att den eskalerande mo
biltelefonin stal frekvensen. För att inte göra 
om samma misstag har den nya anläggning
en fått en egen skyddad frekvens och sänder 
radiovågor med 233 MHz.

DE TIDIGARE EISCAT-RADARNA hade 
stora paraboler och kom till för norrskens
studier. Det nya EISCAT_3D utgörs av ett an
tal antennsystem, med större prestanda och 
datalagringskapacitet än tidigare. 

NYA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN av 
EISCAT_3D kommer att innefatta plasma
fysik samt studier av extraterrest material 
som meteorer och rymdskrot. En viktig 
egenskap är att den nya radarn kommer att 
kunna mäta variationer i brytningsindex och 
Dopplerskift av luften mycket lågt, på någon 
kilometers höjd under tropopausen, vilket 
är särskilt intressant för klimatforskare som 
kan studera långtidsvariationer av klimat
effekter i atmosfären över Arktis. 

— Med tanke på allt EISCAT_3D har att er
bjuda tror jag att många tvärvetenskapliga 
samarbetsprojekt är möjliga om klimatfors
kare får möjlighet att prata ihop sig med 
kemister, rymdfysiker och datavetare säger 
Asta PellinenWannberg. ○

INGRID SÖDERBERGH

Den nya anläggningen detekterar millimetersmå 
partiklar i rymden, berättar Asta Pellinen-Wann-
berg, professor i fysik och Umeå universitets 
mentor för anläggningen.

EISCAT, European Incoherent Scatter Scientific Association, är en vetenskaplig 
 organisation som driver ett antal radaranläggningar på Nordkalotten och Svalbard, 
med huvudkontor i Kiruna. EISCAT_3D byggs i norska Skibotn, finska Kaaresuvanto 
och Kiruna. Ägare är Sverige, Norge, Finland, England, Japan och Kina.

— Upplösningen blir så stor att man kommer 
att se allt i rymden på flera hundra kilome
ters avstånd. En millimeter stora partiklar 
blir detekterbara.
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Bildligt tänkt     Erik Domellöf
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1968 är året vi utgår från 
på webbplatsen 
Sidan 68, en del av 
demokratiåret. Här 
får alla vara med och 
skapa historia!
www.umu.se/sidan68

Samhällsvetenskapliga  
fakulteten firar 50 år
1968 DELADES den filosofiska fakulteten 
vid Umeå universitet upp i en samhällsve
tenskaplig, en matematisknaturvetenskaplig 
och en humanistisk fakultet. Det firas under 
året, inte minst under Samhällsvetenskap
liga fakultetens jubileumsvecka den 16—23 
november, som inleds med fredagen den 16 
november med tårta till studenter och per
sonal. Temat för veckan är demokrati och 
lördagen firas med populär vetenskapliga 
arrangemang som är öppna för allmän
heten. Måndag till och med onsdag bjuds 
det på lunchföreläsningar, följt av en lärar

dag på tema utbildning och demokrati på 
torsdagen. Jubileumsveckan avslutas med 
jubileumsföreläsningar med inbjudna gäster 
samt afterwork för personalen fredagen den 
23 november.

— Vi ser fram emot att kunna lyfta upp 
och synliggöra den utbildning och forskning 
som bedrivs vid fakulteten och vi hoppas 
på att såväl studenter och personal som 
allmänheten kommer att uppskatta jubileet, 
hälsar Ruth Mannelqvist, dekan. ○

JESSICA LARSSON SVANLUND

Samtidigt på Universitetsdemagogiskt  
lärande (UDL)...

Genusjubel samlar  
genusforskare vid  
Umeå universitet

Feministisk forskning och genusvetenskap-
lig forskning har en lång historia vid Umeå 
universitet och firar hela tre jubileer från juni 
2017 till juni 2018. Snart är det alltså dags för 
finalen.
• För 30 år sedan invigdes Kvinnovetenskap-

ligt forum som samlade forskare vid Umeå 
universitet i syfte att studera och problema-
tisera makt och kön.

• För 15 år sedan drog Genusforskarskolan 
igång sin verksamhet med uppdraget att 
stötta genusvetenskaplig kompetens vid 
universitet genom att erbjuda tvärveten-
skaplig forskarutbildning i samverkan med 
institutioner.

• För 10 år sedan bildades Umeå centrum 
för genusstudier, UCGS, genom samman-
slagningen av Kvinnovetenskapligt forum 
och Genusforskarskolan. UCGS verkar på 
uppdrag från rektor för att sprida genus-
vetenskap över universitetets samtliga 
fakultetsområden.

Under 2017 och 2018 uppmärksammas 
 genusforskningen vid Umeå universitet 
 genom en rad olika evenemang. 

— Jag ser särskilt fram emot att vi får sam-
la genusforskare från alla eror till ett firande 
av genusvetenskap i juni, säger Ann-Louise 
Silfver, lektor i pedagogik och vicedekan vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, som jobbar 
med Genusjubel.

Ann-Louise Silfver berättar att Genusjubel 
har varit mycket lyckat, med bland annat 
doktorandföreläsningar på Kvinnohistoriskt 
museum, en alumnidag för de nära 60 dokto-
rander som disputerat vid Genusforskarsko-
lan, en seminarieserie och en konferens på 
Kvinnohistoriskt museum.

— Jag vill också passa på att tipsa om P4 
Västerbottens intervjuserie med genusfors-
kare som sänds på tisdagar vid 11-tiden med 
30 genusforskare under 30 veckor. Den ingår 
inte i Genusjubel, men sammanfaller perfekt 
med 30-årsjubileet!

Ur programmet för genusjubel 2018: 
5 maj  Genus i Centrum. Kl. 12.00—16.00, 

Kvinno historiskt museum, Väven.
12 juni  ‘Studying up’: reflections on method-

ological capital and re-contextualiza-
tion in a white-women’s network.  
Kl. 13.15—15.00 i Stora sammanträdes-
rummet UCGS.

JESSICA LARSON SVANLUND
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Handelshögskolan  
i fint sällskap 
I slutet av februari fick Umeå universitet och Handelshögskolan den 
internationella prestigefyllda ackrediteringen AACSB International  
— The Association to Advance Collegiate Schools of Business.
TEXT: Mattias Grundström Mitz  FOTO: Mattias Pettersson

UMEÅ UNIVERSITET och 
Handelshögskolan är det 
tredje svenska lärosätet som 
ackrediteras enligt AACSB.

Vad är det ni har fått?
— Ackrediteringen är ett erkännande av att 
vi som Handelshögskola vid Umeå univer
sitet och våra program håller en internatio
nellt sett hög kvalitet när det gäller forsk
ning, samverkan och utbildning, säger Sofia 
Lundberg, rektor vid Handelshögskolan.

— Ackrediteringen är missionsdriven och 
följer 15 standarder. Det ger oss ett ramverk 
för systematisk utveckling och uppföljning 
av verksamhetens alla delar. Att vi fått ack
rediteringen betyder att vi håller hög kva
litet och även att vår verksamhet följer vår 

mission, det vill säga att vi tillsammans med 
våra intressenter för forskningen framåt och 
utbildar ansvarsfulla ledare med en medve
tenhet om hållbar utveckling, som kan verka 
på lokal och global nivå. Det gör vi genom 
att erbjuda en högkvalitativ lärandemiljö 
som stimulerar till professionellt och själv
ständigt tänkande för att lösa framtida ut
maningar och att vi har en dynamisk forsk
ningsmiljö. Ackrediteringen betyder också 
att vår forskning håller hög internationell 
standard inom de företagsekonomiska disci
plinerna, nationalekonomi och statistik.

Hur har ni gjort för att uppnå  
ackrediteringen? 
— Vi påbörjade arbetet under 2013. Under 
åren som gått har vi bland annat tagit fram 

en strategi för Handelshögskolan, en vision 
och mission samt infört ett system för upp
följning av examensmål. Vi har också formu
lerat nya lokala examensmål. Med studenten 
i fokus analyserar vi och följer upp om vi ger 
studenten förutsättningar att nå målen, vil
ket i sin tur påverkar kursutvecklingsarbetet. 
Det innebär också att vi satt upp tydliga mål 
och kriterier för forskning och samverkan, 
som vi följer upp och kontinuerligt utvecklar.

Vad betyder detta för Handelshög-
skolan? 
— Det här är jätteroligt och viktigt för Han
delshögskolan, men också för Umeå universi
tet, eftersom det innebär ett fint erkännande 
av allt arbete som Handelshögskolan gjort i 
samband med införandet av kvalitetssyste

— Ackrediteringen ger bland 
annat ökat internationellt 
 intresse, säger Sofia Lund-
berg, rektor. 
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till Chatarina Larson  
enhetschef och universitetsjurist

5 frågor

TEXT: Camilla Bergvall  FOTO: Mattias Pettersson

1  Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen gälla 
— vad händer då?

— Universitetet får ett tydligare ansvar för att hanteringen av person
uppgifter vid universitetet sker på ett korrekt sätt. Vi måste också ha 
kontroll över och kunna visa var och vilka personuppgifter som be
handlas vid universitetet, och att tillräckliga organisatoriska och tek
niska säkerhetsåtgärder för behandlingen vidtagits. Universitetets 
 dataskyddsombud, som ersätter personuppgiftsombudet, kommer att 
utses den 25 maj.

2  En förstudie är genomförd vid universitetet.  
Vad visade den?

— Framförallt att universitetet behöver en tydligare organisation med 
roller och ansvar för personuppgiftsbehandlingen för att vi ska kunna 
uppfylla förordningens krav. Kunskapen om skyldigheten att anmäla 
personuppgiftsbehandlingar till det centrala registret är dålig bland 
medarbetarna. Det finns ett stort behov av information, utbildning och 
stöd inom området.

3  Hur kommer detta behov att tillgodoses?
— Det ska finnas en tydlig intern ansvarskedja och en gemensam 

modell för att dela in personuppgiftsbehandlingen utifrån vilka orga
nisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Dess
utom införs ett nytt registersystem, som ska underlätta anmälningarna 
av personuppgiftsbehandlingar och vara ett verktyg för att kunna följa 
upp var och hur vi använder personuppgifter. Och förstås kommer vi 
också att informera och utbilda många medarbetare i frågan.

4  Även registrerade individers rättigheter ökar.  
Vad kan det innebära?

— På universitetet måste vi till exempel kunna svara på frågan ”Var och 
när behandlar universitetet mina personuppgifter?”. Det handlar också 
om den registrerades rätt att få felaktiga uppgifter rättade och i vissa 
fall raderade eller ge möjlighet till dataportabilitet.

5  Hur kan vi medarbetare förbereda oss? 
— Gå igenom de personuppgifter du ansvarar för — de du själv sam

lat in eller behandlar för ett annat syfte än de ursprungligen samlats in 
för. Kontrollera att du anmält behandlingen till personuppgiftombudets 
register. Avanmäl personuppgiftsbehandlingar som inte längre sker. Se 
också till att de personuppgiftsbiträdesavtal du har är aktuella.

met. Det är också en signal till oss och våra intressenter om att vi 
har ett väl fungerande kvalitetssystem för forskning, utbildning, 
samverkan och internt stöd på plats. Det är bland annat av betydel
se för breddad internationell rekrytering till våra program och gör 
oss ännu mer attraktiva när det gäller internationella utbytesavtal. 
Redan idag har Handelshögskolan i tillägg till universitetets avtal 
cirka 70 egna avtal för studentutbyten och vi ser fram emot att få 
stärka den portföljen ytterligare. Vi har redan känt av att universi
tet i andra delar av världen screenar sina partners baserat på ackre
ditering. Ackrediteringen erbjuder också ett internationellt nätverk 
för erfarenhets och kunskapsutbyte med andra handelshögskolor. 
Det ger värdefulla perspektiv på den egna verksamheten. 

AACSB bildades 1916 och är det äldsta ackrediteringsinstitutet 
för handelshögskolor i världen och erbjuder också det största 
nätverket för handelshögskolor, dess studenter och samverkans
partners i näringsliv och offentlig sektor. I dag har mindre än 5 
procent, eller ungefär 800 av världens handelshögskolor, nått 
ackreditering från AACSB. ○

Handelshögskolan vid Umeå universitet är ett av tre AACSB- 
ackrediterade lärosäten i Sverige.
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Välja forskarutbildning eller ge sig ut i arbetslivet? Ett svårt 
val för många högskoleutbildade. På Umeå universitet 
finns en unik forskarskola som öppnar dörren för både 
och. Genom åren har ett femtiotal personer disputerat via 
samfinansierade projekt med hög vetenskaplig kvalitet 
inom en mängd olika ämnen som kopplar ihop företag, 
organisationer och institutioner. 

TEXT: Gerhard Karlsson  FOTO: Mattias Pettersson

TEMA Samverkan

Samverkande  
forskning 
i realtid
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FÖRETAGSFORSKARSKOLAN slår 
broar mellan ämnen, forskare, nä
ringsliv och offentlig sektor. Stort 
fokus ligger på forskning i samver
kan samt utveckling av forskarens 
förmåga att kunna kommunicera sitt 
specialområde, sin forskning och 
sina resultat.

— Vi ska vara stolta över att Umeå universitet kan er
bjuda en utbildning med det här upplägget, säger före
ståndaren Anna Linusson Jonsson. Detta är forskning i 
realtid som sker i samverkan med samhället utanför den 
akademiska världen. Det är verkligen roligt att följa dok
torandernas utveckling under de fyra år som forskarut
bildningen vanligtvis omfattar.

FÖRETAGSFORSKARSKOLAN ÄR INTE låst till nå
got specifikt ämnesområde och ska heller inte samman
blandas med uppdragsutbildning, som är framtagen och 
 finansierad av beställaren.

— Nej, det här är något annat, påpekar Benkt Wiklund 
som samordnar forskarskolan. Den externa parten står 
för hälften av kostnaden och universitetet den andra de
len. Samarbetsparten ska vara fullt införstådd i att deras 
medverkan handlar om långsiktig forskning enligt aka
demiska metoder som ska leda till en doktorsavhand
ling. En forskare får under 48 månader grotta ned sig i 
ett specifikt ämne i samverkan med den externa parten.

Att hitta samverkansparter som har behov, tid och 
ekonomi för den här typen av långsiktig forskning, gör 
det aningen komplext att pussla ihop olika projekt, men 
trots det har en stor bredd av samarbetspartners med
verkat genom åren. På listan finns exempelvis LKAB, 
 AkzoNobel, AstraZeneca, Totalförsvarets forskningsin
stitut (FOI), Samernas Riksförbund, revisionsbyrån PwC, 
Skellefteå Kraft och Statens Musikverk. Under 2018 är 
det klart med 14 nya doktorander och forskningsprojekt.

FÖRETAGSFORSKARSKOLAN STARTADE som ett 
projekt 2008. Då främst med inriktning mot industrin, ▼
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TEMA Samverkan

därav namnet. Benkt Wiklund var med från 
start och har sett försöket växa till något så 
unikt som en bred profilutbildning. Efter
som den är ämnesöverskridande och inte 
knuten till någon fakultet är den inte heller 
så välkänd bland blivande handledare och 
doktorander.

— 2011 permanentades forskarskolan sam
tidigt som den breddades till att omfatta alla 
typer av bolag samt även offentliga sektorn 
och organisationer. Utbildningen omfattar 
också tre månaders praktik hos samarbets
parten, en tid som inte specifikt ska beröra 
forskningsprojektet. Doktoranden är knuten 
till sin ordinarie institution och handledaren 
där. Utbildningen hos oss är både individu
ell och gemensam, eftersom den innehåller 
moment där alla doktorander träffas och re
dovisar sina projekt, både för varandra och 
samtliga externa parter.

Benkt berättar entusiastiskt om spänn
vidden mellan forskningsprojekten. Det blir 
mängder av erfarenhetsutbyten, både dok
toranderna emellan och mellan de externa 
parterna. Totalt ingår åtta gemensamma 
workshops för doktoranderna plus de obli
gatoriska kursmomenten.

— Det finns många spännande exempel på 
givande möten. En gång var vi på ortnamns
arkivet i Uppsala en förmiddag och fick en 
redovisning där, på eftermiddagen var vi i 
Sempers högteknologiska produktionsfabrik 
för livsmedel. Det var humaniora och kemi i 
en skön blandning, säger han.

DET ÄMNESÖVERGRIPANDE koncep
tet är relativt ovanligt även internationellt, 
men det finns liknande forskarutbildningar 
i andra länder. Umeå universitet initierade 
för några år sedan ett samarbete med några 
and ra universitet i Europa som man har 
utbyte med. Via det får doktoranderna trä
ning i internationellt samarbete och presen
tationsupplägg av sin forskning. Ingående 
parter är Bangor University (Wales), Gent 
University (Belgien), University of Aveiro 
(Portugal) och University of Pardubice 
(Tjeckien). 

nytta i samhället utanför universiteten har 
stor betydelse på många sätt. Egentligen 
finns det ingen motsättning mellan grund
forskning och mer tillämpad forskning, båda 
behövs, säger Anna Linusson Jonsson, som 
själv är professor i kemi och har arbetat 
inom näringslivet på AstraZeneca i Mölndal 
under fyra år.

— Den här doktorandutbildningen har 
ett fokus på mixen av specialisering inom 
ett expertområde och förmågan att forska 
tillsammans med en extern part. Det ger er
farenhet och kunskaper som doktoranden, 
handledaren och medverkande samarbets
partners har stor nytta av i framtiden. Ut
bildningen utvecklar både den enskilde dok
toranden och samspelet mellan akademin 
och resten av samhället. ○

Anna Linusson Jonsson, föreståndare för Företagsforskarskolan och även professor i kemi, 
och samordnaren Benkt Wiklund slår broar mellan ämnen.

Företagsforskarskolan
Doktorandprojekten som ingår i Företags-
forskarskolan har valts ut från gemensamma 
ansökningar från forskare (handledare) 
vid Umeå universitet och en extern part. 
Doktoranden rekryteras till projektet efter 
att det har godkänts av Företagsforskar-
skolan. Utlysning av doktorandresurser sker 
vartannat år. 

Nästa utlysning sker våren 2019.
Läs mer:  
umu.se/samverkan/samverka-forskare/ 
foretagsforskarskolan

I den allmänna debatten talas det ofta om 
hur utbytet mellan akademiker och samhäl
let utanför universitet och högskolor ska gå 
till, om det är viktigt eller inte. Företagsfors
karskolan vill vara ett bidrag till samhälls
nyttan, något som skapar förutsättningar 
för konkurrenskraft och utveckling av olika 
 externa verksamheter.

— Grundforskning och specialisering är 
viktigt, men även akademins närvaro och 

” Samarbetet har haft mycket 
stor effekt, vi använder re
dan nu verktyget och arbets
metoden på såväl små som 
stora projekt där förväntat 
effektmål är enormt stort.”

Kjell-Ove Mickelsson, LKAB
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Universitetet  
och kommunen  
stärker samarbetet

Din kontakt för 
samverkans-
frågor
Om du vill utveckla dina samverkans-
metoder eller hitta nya, om du söker 
samarbetspartners eller goda råd, då kan 
du prata med din fakultetskontakt från 
Externa relationer. 

— Kontaktpersonerna ska ha särskilt fokus på sin 
fakultet, och vi för en löpande dialog med ledning
arna om vad man kan göra, berättar Mats Reinhold 
på Externa Relationer.

Fakulteterna har jobbat på olika sätt med sina 
kontakter. Bodil Formark har till exempel varit 
med och tagit fram en serie workshops om forsk
ningsfinansiering på humanistisk fakultet och Mats 
Falck,  tidigare fakultetskontakt för teknisknatur
vetenskaplig fakultet, har jobbat med industrida
gar tillsammans med näringslivet i  regionen. 

— Har du funderingar kring samverkan eller 
forskningsfinansiering, så hör av dig till oss, häl
sar Mats Reinhold. Och kom ihåg att involvera 
oss  tidigt i processen för att få med samverkans
perspektivet redan från början. ○ 

JESSICA LARSSON SVANLUND

Den nya överenskommelsen för 
 strategiskt partnerskap som har 
 tecknats mellan Umeå universitet och 
Umeå kommun ska stärka redan be-
fintliga samarbeten samt  möjliggöra 
för nya att utvecklas. 
— UNIVERSITETET OCH kommunen har samarbetat på många olika sätt 
sedan universitetet startade, men genom detta avtal vill vi nu formalisera 
samarbetet, skapa en överblick, stötta de projekt som redan pågår samt möj
liggöra för nya. Ett viktigt område är att hitta ännu fler synergier och samar
betsformer så att parterna verkligen kan dra nytta av varandra, säger Anna 
Sandström Emmelin, samordnare på Enheten för externa relationer vid Umeå 
universitet, samt koordinator för det strategiska partnerskapet.

Samverkansavtalet mellan Umeå universitet och Umeå kommun är en bred 
överenskommelse som kan omfatta forskning, utbildning, innovation och 
kompetensförsörjning inom samtliga av Umeå universitets vetenskapsområ
den. Arbetet ska sträva efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling både 
socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt. Inom kunskapsutveckling och 
kunskaps överföring kan flera olika former och aktiviteter för samverkan vara 
aktuella, exempelvis examensarbeten, verksamhetsförlagd utbildning, prak
tikplatser, personutbyten, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar, 
seminarier och workshops.

I UPPSTARTEN AV samarbetet har parterna ett särskilt fokus på hållbar 
stadsutveckling, exempelvis i form av Ruggedised och Den koldioxidsnåla 
platsen. Ett annat viktigt projekt är fusionen och flytten av Umevatoriet till 
Sliperiet där bygget av den nya domteatern med stöd av Knut och Alice Wal
lenbergs stiftelse nu är på väg att förverkligas. 

Anna Sandström Emmelin anser att avtalet skapar förutsättningar för sam
verkan på flera olika plan.

— Vi står inför stora samhällsutmaningar, exempelvis när det gäller klimat, 
migration, hälsa, med flera områden, där vi kan samarbeta för att bidra till lös
ningar. Ett viktigt arbete är nu att involvera våra respektive organisationer och 
föra dialog för att se hur vi på bästa sätt kan möjliggöra för samverkan. Därför 
vill vi nu nå alla på universitetet som är intresserade av att komma i kontakt 
med kommunen för att initiera ett samarbete och även att få kontakt med dem 
som på olika sätt redan samarbetar med kommunen, säger Anna Sandström 
Emmelin. ○

MATTIAS GRUNDSTRÖM MITZ

FAKTA:
Anna Sandström Emmelin är tillsammans med Charlotte Lundkvist, tillväxt-
strateg på Umeå kommun, koordinator för det strategiska partnerskapet 
mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Utvecklingsområdet Hållbar 
stadsutveckling leds av Katrin Holmqvist-Sten, lektor samt prefekt vid 
Konsthögskolan. Mats Falck, samordnare vid Enheten för externa relationer  
är projektledare för Sliperiet/Umevatoriet.
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Bodil Formark,  
fakultetskontakt 
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Katarina Henriksson, 
fakultetskontakt 
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TEMA  Samverkan

Gröna kolväten resultat 
av samverkan

TILLVERKNINGSPROCESSEN RYMS i en 
vanlig fraktcontainer och kan hanteras av 
lekmän. Både tekniken, som bygger på kata
lytisktermisk produktion, och pilotanlägg
ningen den testats i, har redan dragit till sig 
uppmärksamhet från investerare i Sverige 
och Tyskland.

— Containrarna kan skeppas var som helst 
i världen, säger forskningsledaren JyriPekka 
Mikkola, professor vid Kemiska institutionen 
och Bio4Energy, Umeå universitet, och Åbo 
Akademi.

Kolväten utgör grunden till fossila trans
portbränslen som bensin, diesel och flyg
plansbränsle. Att framställa dem på bioba
serad väg, till exempel från skogsråvara, är 
hett inom forskning och utveckling. Drivme
delsindustrin efterfrågar kostnadseffektiva 
lösningar för biodrivmedel som kan blandas 
med fossila bränslen i syfte att minska de se
nares klimatpåverkan.

— Teknologin behöver inte byggas i bioraf
finaderiskala, säger JyriPekka Mikkola. Det 
kan vara en mack eller en by som använder 
tekniken. Eftersom man även får ut gasol 

och vatten, kan man även tänka sig att pro
ducera el på småskalig väg, via en gasmotor, 
och återanvända vattnet, förklarar han.

DEN PILOTANLÄGGNING SOM tillverkats 
för att testa tekniken kan leverera upp till 
250 liter grön bensin, diesel eller flygplans
bränsle per dygn, beroende på vilken råvara 
som används och vilka inställningar som 
görs. Startmaterialen är vatten och socker 
som tillverkats ur jordbruksavfall, skogsres
ter eller rötat avfall. Dessa jäses till en alko
hol, till exempel etanol. Pilotanläggningen 
omvandlar den biobaserade alkoholen till 
grönt transportbränsle, gasol och vatten.

Tekniken marknadsförs av företaget Eco
Oil, där Kent van Klint är vd. Nästa steg är 
att ta processen upp till kommersiell skala, 
via en demonstrationsanläggning. I vår åker 
Mikkola och van Klint till Tyskland för att 
träffa möjliga investerare, inbjudna av bör
sen i Stuttgart.

— Två fullskaliga anläggningar ska byggas. 
En för bensin och en för diesel, enligt prin
cipen att det inte ska blandas i något som är 

av fossilt ursprung. Båda bränslena blir ex
akta kemiska kopior av sina syntetiska mot
svarigheter, säger Kent van Klint.

— Vårt affärsupplägg är att producera och 
sälja anläggningar, tillägger Kent van Klint.

— Vi överlåter till dem som har kapital att 
bygga fullskaliga anläggningar, fyller Jyri
Pekka Mikkola i. Vår tanke är att koncen
trera oss på att sälja licenser och tillverka 
katalysatorerna. Hemligheten är i katalysa
torerna.

Uppfinningen och pilotanläggningen är 
framtagna av Mikkola och kollegorna Ajaiku
mar Samikannu, William Siljebo och Lakhya 
Konwar i Bio4Energy vid Umeå universitet. 
Samtliga är delägare i företaget EcoOil.

ANNA STROM

Forskare inom forskningsmiljön Bio4Energy vid Umeå 
universitet lanserar tillsammans med företaget Eco-Oil 
en ny teknik för att framställa ”gröna” kolväten.
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Bio4Energy är en forskningsmiljö som tar 
fram metoder och verktyg för att kunna 
bedriva hållbart och effektivt bioraffinaderi. 
Umeå universitet, Luleå tekniska univer-
sitet, Sveriges lantbruksuniversitet och 
Innventia är grundande medlemmar.
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I väntan på den stora  
omvälvningen
Digital disruption innebär att en bransch förändras till oigenkänn-
lighet av ny teknik. Ett typexempel är mediebranschen som Anette 
Novak har kartlagt i rollen som statens särskilda utredare. När hon 
tittar på universitetens framtid så ser hon flera paralleller.
TEXT: Jonas Lidström  FOTO: RISE Interactive

Utblick    Digitalisering

MEDIEUTREDAREN Anette Novak har dags
tidningsredaktionen som sin första hemvist, 
men sedan 2013 arbetar hon som chef för det 
statliga forskningsinstitutet RISE Interactive. 
Det som hänt massmedia kommer också att 
skaka universiteten, menar hon: 

— Universiteten har en etablerad modell 
att arbeta utifrån, en modell som fortfaran
de fungerar. Men det brådskar för akademin 
att förstå att man behöver förändras.

I SITT JOBB befinner sig Anette Novak nära 
frontlinjen för den digitala utvecklingen, och 
mycket av det hon ser skymta runt hörnet 
handlar om automatisering och artificiell 
intelligens.

I vissa hänseenden kommer automatise
ring och algoritmer att spela en viktig roll 
för att koppla ihop forskningsdata med re
laterad information och skicka den till rätt 
mottagare. Men mänskliga mellanhänder 
kommer också att behövas, åtminstone för 
den närmaste framtiden. 

— Forskarna, de som gräver djupast, är 
inte alltid bäst lämpade för att kommunicera 
vad de har kommit fram till. 

— Jag skulle vilja se att universiteten expe
rimenterade vilt med nya sätt att fylla glap
pet mellan den smala forskarvärden och den 
breda offentligheten, säger Anette Novak. 

EFTERSOM UMEÅ universitets webb håller 
på att ta ny form under 2018 tar jag tillfället 
i akt att be henne ringa in vad hon tycker är 
allra viktigast i universitetens digitala kom
munikation.

— Min agenda handlar mycket om att spri
da forskningsbaserad kunskap, men på ett 
sätt som blir relevant för fler än bara de när
mast sörjande, svarar Anette Novak. 

Som ett lovvärt exempel nämner hon 
webbplatsen The Conversation. Där arbetar 

forskare i tandem med redaktionella team 
för att skapa innehåll som både är initierat 
och inbjudande. 

— De håller faktiskt på och försöker göra 
insteg i Sverige. Ni som jobbar med kom
munikation på Umeå universitet borde ta 
kontakt med dem! säger Anette Novak entu
siastiskt. 

UR UNIVERSITETSPERSPEKTIVET är det 
lätt att se möjligheter i de digitala kommuni
kationskanalerna, även om de inte alltid är 
lätta att bemästra. Ur medieföretagens syn
vinkel är utvecklingen mer tvetydig.

Detta blir som mest tydligt när jag ber 
Anette Novak kommentera ett webbsänt se
minarium från UKÄkonferensen Högskole
forum där hon själv såväl som medieprofes
sorn Jesper Falkheimer deltog. Universiteten 
borde se sig som ett slags public service
inrättningar, menade Falkheimer.

— Men där håller jag inte med honom, in
vänder Anette Novak bestämt. 

För henne går tanken till trenden att of
fentliga avsändare som kommuner och 
landsting gärna vill kommunicera direkt till 
medborgarna via sina egna kanaler.

— Universiteten och medierna har helt 
olika uppdrag och olika målbilder. I den aka
demiska processen finns det ett oberoende, 
utan tvekan. Men universitetens kommuni
kationsavdelningar är inte oberoende. De är 
faktiskt i hög grad PRorgan för den egna or
ganisationen, säger Anette Novak.

— Det Jesper kanske ville säga är att är uni
versiteten besitter en mängd offentligt finan
sierad kunskap som skulle kunna komma 
medielandskapet till del. Och det är ju en 
otroligt intressant möjlighet. Både för uni
versitet, medier och medborgare. ○

Anette Novak menar att universiteten har 
en framtid som kunskapsmiljö, men behöver 

förändras vad gäller process och metod. 
— Det är andra frågor än tidigare som blir 

viktiga. Hur ser lärandeprocessen ut? Hur får 
vi människor att vilja lära, att vilja bilda sig?
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Långt hemifrån,  
men med en okuvlig  
vilja att lyckas
Längst framme i lektionssalen står en man i snygg kostym. Han 
försöker överrösta sorlet av röster. Efter en stund har han fått 
 allas uppmärksamhet. Det är Ahmad Hussein som talar och de 
som lyssnar har precis avslutat sin utbildning i det så kallade 
Snabb spåret för nyanlända lärare.

TEXT OCH FOTO: Per Melander

Profilen

▼
EFTERSOM HAN PRATAR arabiska är 

det svårt för en svenne att hänga med. 
Med jämna mellanrum brister folk i lo
kalen ut i hjärtliga skratt. Han har audi
toriet i sin hand; precis som vilken stå
uppkomiker som helst.

— Jag använder gärna vackra ord och 
meningar och gamla ordspråk, som i de sammanhang 
jag använder dem blir lite överdrivet och roligt, men det 
är samtidigt något som gör det lättare för studenterna 
att minnas vad jag sagt, säger Ahmad Hussein och fort
sätter: 

— 1993 började jag läsa franska här på universitetet. 
Vår lärare bad oss säga något om oss själva, för att hon 
lättare skulle kunna koppla det till våra namn och kom
ma ihåg vad vi hette. När det blev min tur sa jag med 
stort allvar: ”Lova att inte berätta för någon… men Sad
dam Hussein är min kusin”.     

Det blev helt tyst i klassrummet. Det var först när en 
marockan, som också gick kursen, som till slut sa: ”Nä, 
det stämmer inte! Ahmad kommer från Libanon, han 
har inget med Saddam Hussein att göra”, som alla för
stod att han skojade. Ahmad spricker upp i ett brett le
ende:

— Läraren finns kvar här på universitetet än idag, hon 
kommer fortfarande ihåg mig och vad jag sa till henne 
när vi presenterade oss.

FÖR NÄRVARANDE ÄR det arbetet med att leda 
Snabbspåret för nyanlända lärare som upptar Ahmad 
Husseins dagar. Han berättar hur hans egen resa in i det 
svenska samhället gett honom erfarenheter och kunska
per som gör att han förstår vad många nyanlända går 
igenom och behöver. 

— För mig tog det två och ett halvt år att nå den nivå 
som de som gått Snabbspåret klarar av på sex månader. 
Och tänk, i förra omgången var det 40 deltagare, alla 
klarade kursen, 18 av dem har fått jobb, flera har också 
fått praktikplatser. Och de som inte fått jobb än kan läsa 
mer svenska. De flesta av dem klarar dessutom att gå di
rekt till den högsta studienivån i svenska språket.

— Jag brukar säga till dem som går Snabbspåret att de 
har tur som hamnat hos någon som är så erfaren som 
jag, som har akademisk bakgrund i Sverige och som kan 
utbildningssystemen. Och nu har de börjat höra av sig 
från andra lärosäten som också har snabbspårkurser: 
”Vad är det för ’medicin’ ni har i Umeå, som gör att ni 
lyckas så bra?” 



▼

Ahmad Hussein
Gör: projektledare och lärare för 
Snabbspåret

Familj: gift och fyra barn

Fritidsintressen: trädgård, följa 
nyhetsrapporteringar, skriva poesi, 
fotboll och volleyboll

Tittar på: hinner inte

Favoritmat: libanesisk

Senast lästa bok: The First Industrial 
Revolutions av Peter Mathias och John 
A. Davis

Drömmer om: skriva en bok om 
oljeutvinning i Libanon som blir en 
bästsäljare.

Bok: Ahmad Husseins Den välkända 
konflikten och den eftertraktade freden 
fick Statens kulturråds pris 2003 för sin 
nyanserade skildring av Mellanöstern 
och Palestinafrågan.

Konstverket mellan Samhällsvetarhuset och 
Humanisthuset heter Vinden bär oss med 
sig, och skapades för platsen av Mandana 
Moghaddam 2015. Verket anspelar på hen-
nes tid som kvotflykting i Kristineberg, och 
tankarna på familj och vänner i Teheran.  
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Profilen

MEN OM DETTA ÄR vad Ahmad Hussein gör idag så 
fanns det inte på något sätt i hans huvud när han 1988 
stod på en flygplats i ett krigshärjat Beirut för att ta far
väl av sin familj. Ahmad Hussein var 21 och lovade i den 
stunden både mamma och pappa att ta till vara alla möj
ligheter för att lyckas i livet. 

— När min pappa kramade mig för att ta adjö tog han 
fram sin finaste penna och sa: ”Titta på pennan, du vet 
vad jag menar”, och när jag tog emot pennan så var det 
som att jag lovade honom innerst inne: jag kommer att 
förverkliga mina drömmar om att studera och ni ska få 
bli stolta över mig. 

Den pennan skulle bli det som banade vägen för Ah
mad Husseins fortsatta studier. När han 24 år senare har 
fest efter sin disputation i ekonomisk historia och hans 
fru begär ordet för att hålla tal tar hon fram en present:

— Hon öppnade den själv, det var en ny penna, hon sa 
att jag nu hade gjort mig förtjänt av den. De här två pen
norna bär jag alltid med mig. Och så fort jag tänker på 
kunskap och utbildning kommer de här två pennorna i 
mina tankar — de ger mig kraft att gå vidare.

ETT PAR DYGN EFTER att Ahmad Hussein lämnat Bei
rut 1988 kom han via en månad på flyktingförläggning 
utanför Stockholm till Kiruna. Det var februari och fort
farande många mörka timmar om dygnet.

— När jag tittade ut genom fönstret på förläggningen 
var det mörkt. Allt jag såg var belysningen i slalomback
en. Jag grät. Jag saknade mina föräldrar. Jag saknade Li
banon. Apelsinlundarna. Havet och ljuset. Jag tyckte det 
såg ut som att allt tog slut med den sista lampraden på 
toppen av backen. Jag trodde att världen slutade där. För 
vad fanns det där bakom?

Sedan gick allt snabbt och Ahmad Hussein säger att 
han tackar Gud för att han kom till Kiruna. Han beskri
ver hur han är någon som vill klara sig själv och stå på 
egna ben. Han börjar på svenska för invandrare (SFI) och 
berättar att redan första veckan blir avgörande.

— Läraren på SFI hette Yvonne Niemi och hon sa till mig: 
”Ahmad, du är 21 år gammal, men när du pratar och på 
det sätt som du är, känns det som du är 40. Du är mo
gen och det kommer att bli något bra av dig i Sverige. Jag 
hoppas jag lever till den dagen så jag får se vad det blir”.

EFTER ÅTTA MÅNADER av svenskastudier började 
 Ahmad tolka för nyanlända på flyktingförläggningen. 
Trots att folk på Invandrarverket såg honom som en 
 förebild för assimilering var det först efter två avslag och 
22 månader i Sverige som han fick uppehållstillstånd. 

— Två dagar efter beskedet kallade handläggaren mig 
till sitt kontor. Han tog fram en karta över Sverige. ”Där 
är Kiruna och där är Malmö. Varsågod och välj, var vill 
du bo någonstans?” 

— De flesta som då fick uppehållstillstånd ville flytta 
till Malmö eller Göteborg. Men jag pekade på Umeå. Då 
tittade han på mig och sa: ”Ahmad, är du galen?! Det är 
snö och det är kallt, alla vill ju till södra Sverige”. Då sa 
jag att min sfilärare Yvonne Niemi, som hade läst till lä
rare i Umeå, hade sagt att jag skulle flytta hit. Att Umeå 
var en ung stad och inte lika främlingsfientlig som stä
derna söderut. 

1989 kommer Ahmad alltså till Umeå och det första 
han frågar flyktingmottagaren är hur han ska göra för att 
komma in på universitetet. Han säger att han ska ta det 
lugnt, han ska få veta hur allting fungerar, men först vill 
de att han börjar jobba som tolk; ryktet om hans tolk
insatser i Kiruna hade nått Umeås flyktinghandläggare. 
Under tiden som tolk och översättare pluggade Ahmad 
parallellt fram till 2007. 

Men att jobba som tolk på heltid blev till slut omöj
ligt eftersom han det året antogs som doktorand. Att det 
blev ekonomisk historia beror återigen på ett personligt 
möte, nu med studievägledaren Lennart Olofsson på 
universitetet som själv varit i Libanon och Cypern som 
FNsoldat 1967. 

— Efter att han hört mig berätta om min livsresa, om 
kriget och mitt intresse för politik och historia, så sa han 
till mig: ”Du säger att du vill bli civilekonom eller civil
ingenjör, glöm det! Du ska läsa ekonomisk historia…”.

2012 DISPUTERAR AHMAD efter att fyra år tidigare 
ensam ha antagits av 14 sökanden till forskarutbildning
en i ekonomisk historia — bland annat på meriten att 
han redan skrivit en bok om den komplicerade Pales
tinafrågan.

Född och uppväxt i Libanon. Ett vuxenliv i Sverige. 
”Rikt att få leva med två kulturer, det bästa av två värl
dar.” Ungefär så sammanfattar Ahmad Hussein sin syn 
på det hela. Han kan inte heller se annat än att det liv 
han hittills har fått leva påverkat honom enbart positivt. 

Till sist måste jag fråga om SFIläraren Yvonne Niemi 
fick se vad det blev av honom?

— Jag försökte hitta henne när jag skulle disputera — 
men det lyckades inte…

Så klart att det hade varit fint om hon hade fått vara 
med och se hur rätt hon hade när hon 1988 mötte och 
såg en 21årig man, ensam och långt hemifrån, men med 
en okuvlig vilja att lyckas. ○ 
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Mötesplats
för många
uttryck

En dag på Bildmuseet

Bildtext bildtext bildtext



Aktum • April •  201818

Bland universitetets arbetsplatser 
sticker Bildmuseet ut som en av de 
ovanligare. Som besökare har du 
säkert mött några av museivärdar-
na, men bakom kulisserna arbetar 
ytterligare ett tiotal personer, som 
museiintendenter, tekniker, peda-
goger, administratör och kommu-
nikatör. Här får du möta några av 
dem under en dag på Bildmuseet.

En dag på Bildmuseet

▼

▼

▼
Högst upp i Bildmuseet flanerar besökare i en färgstark installationen av 
den koreanske konstnären Do Ho Suh.

Museitekniker Olle Ebgen Ljungblad grupperar Sara Lundbergs 
målningar.

Museiintendent Sofia Johansson och konstnärsassistent Polonca 
Lovšin från Slovenien diskuterar hur ett av sommarens konstverk 
ska placeras.

TEXT: Helena Vejbrink 

FOTO: Mattias Pettersson, Mikael Lundgren och Polly Yassin



Aktum • April •  2018 19

Curatorspraktikant Sorcha Stott-Stralza från London landade väl förberedd för både kyla och utställningsproduktion.

Bildmuseet 
arbetar för att 
nå publik i alla 
åldrar.

Ungdomar 
från Midgårds-
skolan skapar 

kollage på 
Bildmuseet.

▼

▼

▼

▼

DET ÄR MORGON på Bildmuseet och 
Sorcha StottStrzala skalar av sig la
ger efter lager av varma ytterkläder i 
kapprummet. Hon kommer från Man
chester, studerar på curatorsutbild
ningen vid Goldsmiths, University of 
London, och har börjat sin praktik på 

Bildmuseet under årets absolut kallaste vecka. Minus 23 
grader den här morgonen.

— Mössan och täckbyxorna fick jag som tur var låna av 
min lärare innan jag åkte, säger Sorcha och skrattar.

— Men det är inga problem, säger hon obekymrat. Bara 
jag får fart på elementen i lägenheten på Lars Färgares. 
Du har möjligtvis inte ett par längdskidor att låna ut?

SORCHA SKA PRAKTISERA på Bildmuseet hela vårter
minen. Trots det extrema klimatet tycks hon inte ha några 
problem att göra sig hemmastadd i Umeå. Skridskoåkning 
på Tavelsjön — check! Rave på Verket — check! På Bildmu
seet ska hon assistera i olika utställningsprojekt och pla

neringen av höstens performancehelg, ett samarbete mel
lan Bildmuseet och Vita Kuben, Norrlandsoperan. 

— Jag ser fram emot det! I London jobbar jag mycket 
med dans, teater och framförallt queer performance
konst, så det här är ett uppdrag som passar mig. Jag ska 
också arbeta med en superintressant utställning om konst 
och fysik tillsammans med museichef Katarina Pierre.

I det ljusa arbetsrummet strax intill planerar musei
intendent Sofia Johansson för en sommarutställning med 
brännande aktuellt tema. Ekologins visionärer ska öppna 
i juni, och idag kommer en assistent till en av de medver
kande konstnärerna på besök.

— Den här utställningen är lite av mitt hjärteprojekt, 
säger Sofia medan hon väntar. Jag tänker att det finns nå
got inspirerande i de visionära konstprojekten som vi har 
valt. Ingen förlamande klimatångest, utan kreativa idéer 
och visioner kring vår relation till naturen.

SÅ HÄR SISTA MÅNADERNA inför utställningen 
har  Sofia Johansson täta kontakter med konstnärerna. 
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En dag på Bildmuseet

 Eftersom de är spridda över världen blir det 
många skypemöten. Men vissa saker måste 
diskuteras på plats. Konstnärsassistenten 
 Polonca Lovšin har rest hit från Ljubljana i 
Slovenien för att diskutera hur ett av konst
verken ska installeras. Sofia visar sin gäst 
runt i utställningssalen, måttar ytor och 
takhöjd och beskriver hur museibesökare 
rör sig i rummet. Museitekniker Olle Ebgen
Ljungblad har målat upp färgprover som de 
tittar på tillsammans. 

Olle är själv konstnär och ser förståelsen 
för konst som en viktig tillgång i sitt jobb 
som museitekniker. Han kan sätta sig in i 
vad konstnärerna vill förmedla och utifrån 
det bidra med sitt tekniska kunnande i krea
tiva och snygga lösningar.

— Till Ekologins visionärer ska vi bland an
nat bygga ett litet skolhus enligt konstnärens 
instruktioner, berättar han. I eftermiddag ska 
jag ta med Polonca Lovšin till brädgården för 
att titta på material till tak och väggar.

Men först ett möte med en annan av da
gens gäster. På kontorsvåningen en trappa 
ner väntar museiintendent Brita Täljedal 
tillsammans med Sara Lundberg, författare 
till Fågeln i mig flyger vart den vill, August
prisvinnare tillika Årets svenska bilderbok. 
Den senare utmärkelsen ska delas ut under 
Littfest och i samband med det ska Bildmu
seet presentera vinnarboken i en utställning. 

Olle har med sig ritningar på hur den skulle 
kunna utformas. 

Sara Lundberg lägger ut skisser och origi
nalbilder till sin bilderbok på det stora bor
det i sammanträdesrummet. Tillsammans 
väljer de och sorterar bland finstämda och 
färgstarka akvareller och gouacher, diskute
rar hur bilderna ska grupperas och expone
ras. Brita Täljedal är med i juryn för bilder
bokspriset och berättar att det var intensiva 
och roliga diskussioner innan man kom 
fram till vem som skulle bli årets vinnare. 

— Det var flera riktigt fina böcker bland de 
nominerade, men den här stack ut. För sina 
fantastiska bilder förstås, men för mig var 
det också helheten — hur boken känns att 
hålla och bläddra i.

ÄVEN I BILDVERKSTADEN pågår kon
centrerat arbete. Ungdomar från gymnasie
skolans estetiska program gör kollage un
der handledning av konstpedagogen Karin 
 Jonsson. Bildmuseet tar emot hundra skol
klasser om året, från förskolebarn till vuxen
studerande. Just den här klassen ingår i ett 
pedagogiskt samarbete mellan Bildmuseet 
och Midgårdsskolan. En gång i veckan kom
mer de till Bildmuseet för att uppleva konst 
och testa olika konstnärliga tekniker.

— Att jobba med gruppen under en period 
ger andra möjligheter, säger Karin. I fråga 

om skapandet förstås, men också i samtalen 
om konsten. Vi arbetar ofta över ämnesgrän
ser, mellan bild och samhällskunskap till 
 exempel. Utifrån konstens olika teman kan 
vi prata om allt från samhällsfrågor till iden
titet eller språk.

Om tio minuter, klockan 12:00, startar da-
gens lunchvisning av utställningarna. Vi star-
tar i receptionen på plan 1. Varmt välkommen!

Utropet ljuder genom museibyggnaden. 
Idag är det Emma Mårtensson som ska hålla 
visningen. Hon är en av museivärdarna som 
tar emot de nära 80 000 besökare som kom
mer till Bildmuseet varje år.

— Man ska känna sig välkommen oavsett 
om man kan något om konst eller inte, oav
sett om man vill titta på egen hand eller följa 
med på en guidad visning. Utställningarna 
vi visar håller både för den som vill fördjupa 
sig och den som söker en wowupplevelse.

SNART DYKER NÅGRA museibesökare 
upp vid receptionen. Emma småpratar en 
stund medan de väntar in eventuella efter
släntrare. När klockan slår tolv tar hon med 
den lilla gruppen till sjätte våningen och den 
stora färgstarka installationen av den kore
anska konstnären Do Ho Suh.

— Jag vet, visst blir man sugen på att kän
na på det? Emma är förberedd och tar istäl
let fram en bit turkost transparent tyg av 
samma sort som i den ömtåliga installatio
nen. Hon låter den vandra mellan besökarna 
medan hon med inlevelse börjar berätta om 
verket och konstnären som skapat det.

Eftersom det är fredag och kvällsöppet 
med bar och evenemang är det mycket som 
ska ordnas under eftermiddagen. I kväll ska 
det bli teater om de kvinnliga dadaisterna i 
utställningen Dada är dada. Medan musei
besökarna kommer och går riggas musik
anläggningen intill baren, skyltar tillverkas 
och placeras ut och marschaller förbereds. 
Biljetterna är i det närmaste slutsålda till 
kvällens föreställning. Försiktigt flyttas ut
ställningens vitriner och väggar för att göra 
plats för scen och en sittande publik på 100 
personer. 

BILDMUSEETS SATSNING på Art Fridays 
har varit uppskattad av Umeborna, ändå är 
det inför varje fredag fortfarande lite nervöst 
hur det ska bli. Men även den här kvällen var 
lyckad, och museiintendent Lisa Lundström 
kan pusta ut. Hon har hållit i kvällens evene
mang från planering till genomförande, och 
dessutom varit värd för skådespelarna un
der dagen. När klockan är nio och den sista 
museibesökaren gått hem är hon både trött 
och nöjd.

— Vilken andäktig stämning det blev under 
teaterföreställningen! Det var som om konst
närerna klev ut ur väggarna. ○

Lunchvisning: Museivärd Emma Mårtensson berättar för museibesökarna i 
utställningen Dada är dada.

▼
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SAMVERKAN ÄR EN VIKTIG del av uni
versitetets verksamhet. Även statens senaste 
forskningsproposition lyfter fram samver
kan som en viktig aktivitet. Mot denna bak
grund kan det framstå som märkligt att 
universitets ledningen nu väljer att avveckla 
lärosätets samverkansstrategi. 

Jag tror dock att detta inte är en överrask
ning för dem som har följt vårt arbete under 
de senaste arton månaderna. Sedan den nu
varande universitetsledningen har tillträtt 
finns det inte någon rektor med specifikt 
ansvar för samverkan. Istället ingår samver
kan i alla rektorers uppdrag. Förändringen 
manifesterades också genom avvecklingen 
av det strategiska rådet för samverkan samt 
en översyn av universitetets övergripande 
visionsdokument Umeå universitet 2020. I 
det senare identifierades samverkan som ett 
sätt att utveckla och stärka kvalitet.

Är det nu så att vi inte längre tror på det
ta? Nej, jag skulle tvärtom hävda att för att 
kunna realisera samverkans potential att 
åstadkomma en positiv förändring av kvali
tet behöver den just ses i ett samband med 
utbildning och forskning snarare än att ses 
i ett särskilt stuprör med egna kommittéer 
och processer. 

På så vis bör samverkan ske där forskning 
och utbildning äger rum. Att interagera med 
potentiella avnämare och intressenter av 
forskning före, under och efter ett projekt 
tycker jag borde i normalfall vara en själv
klarhet för de flesta forskarna. Detsamma 
gäller naturligtvis utbildningar som inte hel

ler borde ske utan att forskningsresultat och 
därmed också samverkansperspektiv inte
greras med dessa.

DET KANSKE BÄSTA exemplet för samver
kan kan idag hittas mellan universitet och 
landsting. Här pågår det en mängd aktivi
teter kring utbildning, forskning och infra
struktur och det är faktiskt svårt att tänka sig 
den medicinska verksamheten utan denna 
samverkan. Men även inom andra områden 
finns det så klart goda exempel och utveck
lingsidéer. 

Ett kvitto för att vårt synsätt på samver
kan som en integrerad del av forskning och 
utbildning är i linje med internationella 
perspektiv fick vi också när det gäller Han
delshögskolans arbete med AACSBackredi
teringen som eftersträvar en internationell 
kvalitetsstandard. För att bli godkänd här 
krävs det att lärarna har antingen en god 
forskningsproduktion eller dokumenterade 
samverkansaktiviteter. 

AVVECKLINGEN AV samverkansstrategin 
är på så vis inte slutet för samverkan utan 
snarare en signal för att stärka samverkan 
där det spelar roll, i forskning och utbild
ning. ○

DIETER MÜLLER
VICEREKTOR

1968 är kontrasternas år. Kårhusockupationer och demonstrationståg 
skapar en känsla av delaktighet medan tilltron till traditionella demo-
kratiska processer minskar. Studentvänstern hämtar sina medlemmar ur 
samhällets mest privilegierade skikt. Solidaritet med människor i andra 
delar av världen är enklare än jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Både demokratins drivkrafter och dess utmaningar blir tydliga. Forskning 
nyanserar, och under 2018 vill vi undersöka romantiken omkring 1968 lite 
närmare vid Umeå universitet. Delta i det arbetet med dina minnen och 
berättelser!

Heidi Hansson om Sidan 68.  
www.umu.se/sidan68

”Det är inte 
märkligt att vi 
nu avvecklar 
samverkans

strategin.”

Samverkan ska  
integreras

Signerat     Dieter Müller har ordet
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Kultur på campus 
fortsätter inspirera

Hur och när startade KPC? Vilka var med?
— Jag och en främling började snacka lite under ett event 
i Aula Nordica en gång. På scen stod författaren Mikael 
Niemi och berättade om sin nya bok Populärmusik från 
Vittula. Främlingen, som visade sig heta Per Rylander, 
tyckte precis som jag att det var ett jättebra event och vi 
började bolla en idé mellan oss om att göra liknade gre
jer. Det ledde ganska raskt till att vi började arrangera 
spretiga konserter här och där på campus under lunch
tid. Året var 2003 och Kultur på campus hade yrvaket 
sett dagens ljus.

Vad var målet med satsningen?
— Vi hade tidigt ett rätt ambitiöst mål, nämligen att skapa 
en speciell sorts mötesplats för alla som är verksamma 
på vårt campus. Studenter och personal är alla i behov 
av inspiration och kreativitet i sitt dagliga värv och vi vil
le hjälpa till att skapa förutsättningar för det. Och kultur 
var den perfekta katalysatorn.

Kan du berätta om några höjdpunkter under åren?
— Oj, det är många. Jag brukar kalla dem ”KPCmo
ments”, och det är när den euforiska känslan infinner sig 
av att vara en del av det magiska samspelet mellan artist 
och publik. Ibland är det bara så påtagligt. Och att det 
sker på lunchen, ofta i fullt dagsljus, gör det extra fränt. 

Några exempel: Al Pitcher, Veronica Maggio, Svante Hen
rysson, Anna Järvinen och Johan Wellton.

Du har rest runt och berättat om KPC i halva värl-
den — är det verkligen så unikt?
— Det är så klart inte unikt att det arrangeras kulturevent 
på ett universitet, men att det görs med vår frekvens, 
bredd och kvalitet och dessutom finansierat av universi
tetsledningen, är faktiskt unikt. Eller rättare sagt, det var 
unikt. I Sverige har Jönköping University kopierat Kultur 
på campuskonceptet och tre andra svenska lärosäten 
har visat särskilt intresse. Tre utländska universitet har 
också hört av sig för att höra mer om hur vi arbetar. Det 
är jättekul och visar att kultur som inspirationskälla har 
en plats inom akademin. 

Hur ser framtiden ut för KPC?
— I år fyller vi 15 år, vi har producerat över 400 event 
som setts av en bra bit över 100 000 människor. Vi kom
mer att fortsätta göra bra saker så länge vi får resurser 
till det. Hur många inspirerande möten alla event har 
lett till vet jag inte, men att det verkligen fungerar kan 
jag och främlingen ovan intyga. Utan det där författarbe
söket av Niemi — inget Kultur på campus! ○

JESSICA LARSSON SVANLUND

Kultur

Jonas Ericson,  
projektledare för  
Kultur på campus.

Al Pitcher, en av Sveriges 
roligaste män, skapar ett  
KPC-moment.
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Ur arkivet

Den bittra striden om  
frackkragarna
I forskningsarkivet kan man hitta exempel på hur  
även till synes små ämnen kan leda till stora strider. 

EN SÅDAN VAR FRÅGAN om det nya uni
versitetet borde ha broderade kragar på 
frackarna med för orten lämplig emblema
tik. 

Kontakt togs med rikets statsheraldiker 
Gunnar Scheffer som gav några förslag där 
stiliserade renhorn ingick. Frågan togs upp 
av dåvarande filosofiska fakulteten, där det 
enligt professor Gunnar Kulldorffs bevarade 
kladdanteckningar ledde till ett stormigt 
möte. 

Prof. Hegeland: ”Renhornen bort”, 
Doc. Lindberg: ”Lika för alla med renhorn”, 
tf. Prof. Brunte säger: ”Rent abstrakt sym
bol”, 
Hegeland igen: ”Lika för alla utan renhorn”. 

VAREFTER PROFESSOR Hegeland inte 
sade mer utan istället lämnade in en amper 
inlaga, se bild, där han jämför renhornen 
med om Göteborgs universitet skulle ha em
blem med sillben. Hugo Hegeland, professor 
i nationalekonomi, lämnade så småningom 
Umeå universitet 1969 för att bli chefredak
tör för Veckans affärer och sedermera riks
dagsman för Moderaterna i just Göteborg. 

Som sådan blev han känd för att alltid 
bära fluga i kammaren, men dock såvitt känt 
ingen broderad krage. 

Några broderade kragar blev det hel
ler aldrig för Umeå universitet, utan frågan 
tycks ha begravts med 1966 års osämja.

CUNO BERNHARDSSON

Professor  
Hugo Hegeland.

Förslag till broderade 
kragar på frackar.
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Seminariet som 
försvann

Sara Edenheim är  
docent i historia och lektor 
vid Umeå centrum för  
genusstudier.

(Texten är ett utdrag och kan läsas i sin helhet i  

Forskarbloggen på umu.se.)

HUR VI SER PÅ VÅRT jobb som forskare och lä
rare tror jag varierar beroende på vilken uppgift vi 
står inför; vissa arbetsuppgifter ser vi som en del 
av ett kontrakt, något vi måste avverka och göra 
för att få ut vår lön i utbyte, och vissa uppgifter ser 
vi mer som en gåva, en ynnest att få arbeta med 
och som vi ibland kanske är farligt nära att göra 

gratis trots att vi vet att det innebär en sorts lönedumpning.

VAD SOM SES SOM kontrakt respektive gåva kan så klart förändras; 
ibland på grund av personliga skäl, ibland på grund av organisato
riska skäl och ibland på grund av båda dessa skäl i en intrikat sam
verkan. Seminariet är en sådan uppgift som verkar ha gått från gåva 
till kontrakt. Med risk för att nostalgisdunster fördunklar mitt minne, 
så var seminarierna under min doktorandtid inte bara väl besökta 
av både doktorander och seniora forskare, de ansågs även vara själv
klara att delta i. Nu går vi enbart om vi råkar ha tid just den dagen 
— oavsett hur lång tid i förväg seminariet har utannonserats — och vi 
tenderar att gå enbart om seminariet handlar om något som ligger 
väldigt nära vårt eget område.

VÅR EGEN FORTBILDNING verkar ibland begränsa sig till det som 
krävs för att kunna skriva en trovärdig sammanställning av tidigare 
forskning i våra forskningsansökningar. Detta beror dock inte nöd
vändigtvis på att vi alla blivit mer egocentriska; den organisation vi 
ingår i har de facto slimmats över tid och kraven på att prioritera 
den egna forskningen kommer inte enbart från oss själva, utan även 
uppifrån. Men det besynnerliga är att det ändå finns andra delar av 
vår verksamhet som vi fortfarande ser som gåvor: om vi i ena stun
den menar att vi har för lite tid för att hinna gå på seminarierna, hur 
kan vi i nästa stund sitta och fika i en och en halv timme, åka bort en 
vecka på konferens eller känna att vi har tid över hemma för forsk
ning? Inget av detta ger några timmar i BPS:en och ändå gör vi det.

JAG TROR NÄMLIGEN att det är vi forskare som har slutat att se 
värdet med en fungerande seminariekultur. Vi förstår inte själva vad 
vi ska ha den till: seminariet som idé passar inte längre in i vår bild 
av universitetet. Inom ramen för utvärderingar och mätbara resultat 
är seminariet närmast obegripligt: ett kontinuerligt återkommande 
möte med kollegor där fokus ligger på någon annans forskning och 
texter, inte på enhetens verksamhetsplan, den nästkommande forsk
ningsansökan eller mastersprogrammets utbildningsplan — vad i hela 
fridens namn är poängen med det? Som ett hemligt sällskap som 
möts utan att vara mätbar, utan att relatera till något av universite
tens mål eller skrapa ihop poäng i citeringsindexet. Det låter ju näs
tan subversivt! 

Universitetet har kommit långt bort från sitt ursprung när det 
som en gång var dess utgångspunkt — kollegiet och seminariet — inte 
nämns i styrdokumenten eller ses som meningsfulla delar av vårt ar
bete, varken som gåva eller som kontrakt. Inte konstigt att seminariet 
försvinner. ○

 SARA EDENHEIM

Vill du skriva här

i nästa nummer

av Aktum?

Hör av dig till r
edaktionen!

aktum@umu.se


