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och pristagare

UMU TRYCKSERVICE

UPPHANDLARE

Upphandling?! Fler än ett ögonbryn har höjts när jag nämnt att
upphandling är temat för detta nummer av Aktum. Visst, det kan
låta torrt och lite tråkigt, samtidigt är det få saker som väcker sådana känslor. Behöver nog bara säga motionskort, telefonisystem eller mobilabonnemang, för att få blodtrycket att stiga hos vissa. Men
hur är det? Hur mycket vet du om offentlig upphandling — egentligen? Vad det betyder? Hur det fungerar?
Som lärosäte är Umeå universitet en statlig myndighet. Statliga
myndigheter är underkastade lagar och förordningar — inte minst
när det gäller upphandling. Det vilar något vackert över det; ett yttersta tecken på ett välstrukturerat samhälle som fungerar. En
garanti för att till exempel våra
”Upphandling —
skattepengar används på ett riktigt sätt.
en garanti för att
Så klart finns exempel på felaktigheter, missbruk och till och
till exempel våra
med korruption. Men de falskattepengar
len brukar som regel uppdagas,
och gentemot alla de fall där allt
används på ett
fungerar, råder det ingen tvekan:
lagen om offentlig upphandling
riktigt sätt”
regerar i konungariket Sverige.
Jag har haft nöjet att träffa
Magdalena Ribbing — frid över
hennes minne — som ju lämnat ett tomrum efter sig som folkvettsauktoritet. Jag är säker på att hon skulle haft ett och annat att säga
om proportionerna i utbrotten och okvädesorden som spreds via
mejl och kommentatorsfält i samband med upphandlingen av motionskort till exempel. Där passerades nämligen gränsen flera gånger om för vanligt hyfs och anständighet. Där blev det också tydligt
hur budbärarna fick klä skott för det som en beställare bär ansvaret
för; nämligen beslutet om vilket upphandlingsbud man antar.
Så det kan vara på sin plats med en liten fördjupning och eftertanke, inte bara om upphandlingar per se, utan även om hur vi
kommunicerar med varandra — inom myndigheten Umeå universitet. Något som för övrigt kan komma väl
till pass i arbetet med en universitetsgemensam värdegrund som påbörjats nu
under hösten.
Frågor på det? ○
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Hallå där

Pontus Berg, studierektor och ställföreträdande föreståndare
vid polisutbildningen

Polisutbildningen
äntligen på campus
Våren 2016 togs det första spadtaget för nya Polisutbildningshuset på
campus, norr om Norra beteendevetarhuset. Snart står det klart och på polisutbildningen räknar man med att kunna flytta in någon gång i början på nästa
år. Från och med den 1 mars 2018 är undervisningen schemalagd till den nya
byggnaden.
TEXT: Kristina Forsman Lindmark FOTO: Ulrika Bergfors

— DET KÄNNS JÄTTESPÄNNANDE både
att få bedriva polisutbildning i helt nya lokaler som vi designat för just utbildning av poliser men också att äntligen få undervisa på
campus, där vi hör hemma. Vi är väldigt förväntansfulla! berättar Pontus Bergh.
Undervisningen har tidigare hållit till på
tre olika ställen i Umeå —
 Umestan, Iksu och
på campus. Att få samla all verksamhet under ett tak är något polisutbildningen arbetat för och sett fram emot länge. Förhoppningen är att de nya lokalerna bidrar till att
förbättra utbildningen ytterligare, dels eftersom utbildningen kommer att kunna integreras i campusmiljön ännu mer.
Pontus Bergh förklarar att just nu är storleken på huset ganska lagom för antalet
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antagna studenter, men i Umeå står i dag
nästan hälften av platserna tomma. Det beror på att även om många söker till polisutbildningarna i Sverige är det få sökande som
uppfyller kraven som polismyndigheten beslutat om. Samtidigt är ambitionen att fler
poliser ska utbildas i landet och det nya Polisutbildningshuset är inte stort nog för att
möta den expansion av poliser som regeringen önskar.
— Men i det fall huset inte rymmer alla
studenter kan vi fortsätta att använda Polisens lokaler på Umestan, tillägger han.
DET NYA HUSET har allt som krävs
för att utbilda poliser. En hel del av
lokalerna är speciellt anpassade för de

särskilda utbildningssituationer som en
polisutbildning behöver. Till exempel
övningslägenheter, kriminaltekniskt
laboratorium, skjutbanor och moderna
undervisningssalar för föreläsningar och
grupparbeten.
I utbildningen ingår också ett antal övningar där polisstudenterna får förbereda
sig genom att träna i verklighetstrogna situationer. Är du intresserad av att till exempel
agera vittne till ett inbrott eller spela någon
som bråkar i en lägenhet under övningarna
kan du anmäla ditt intresse som figurant på
polisutbildningens hemsida.
— Det är ett jättebra och roligt sätt att lära
sig mer om polisutbildning, säger Pontus
Bergh. ○
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Grönt är skönt
— även på julbordet
Kalvsylta, grisfötter och lutfisk. Traditionella maträtter som alltmer sällan syns på våra julbord.
Björn Norén på Restauranghögskolan ser en grön trend bland julens anrättningar.
SNART ÄR DET DAGS för en av årets stora
högtider. För många förknippat med familjeliv, avkoppling och inte minst god mat. Björn
Norén, som är adjunkt och ställföreträdande
föreståndare på Restauranhögskolan vid
Umeå universitet, tycker att julbordet på
många sätt är en fantastisk tradition. Dels
för att det innehåller många av våra traditionella rätter samtidigt som det ges alltmer
utrymme för dagens mattrender. Mer grönsaker och en minskning av utbudet på restaurangernas julbord till exempel.
— Ett modernt julbord i dag erbjuder småportioner och ett litet mindre urval av produkter. Vi uppmanas att gå fler gånger och
maten är upplagd i individuella portioner
istället för fat med högar. Vilket känns bra ur
ett hållbarhetsperspektiv, säger Björn Norén
och fortsätter med att beskriva hur man kan
förnya sitt eget julbord:
4

— Ett nytänkande runt julbordet skulle kunna vara mer grönsaker, mer lokala specialiteter, men också med inslag från övriga världen. Andra nya influenser som förekommer
är mer profilerade julbord, så som till exempel vegetariskt, skaldjur eller influenser från
andra länder.
— Tveka inte att blanda in nya smaker, asiatiska smaker på revbensspjäll till exempel.
Minska ner antalet rätter och satsa på kvalitet
och höga smaker. Lägg upp maträtterna fint i
små skålar så det blir enkelt att ta för sig.
— Det finns en uppsjö av fina lokala charkprodukter som gör att julskinkan kan ta en
mindre plats och framförallt glöm inte att
göra falafel med smak av koriander och tahini. Av alla kålsorter som finns kan man göra
den inkokt, använda den till sallader och
torka till chips. Framför allt svartkålen är
jättegod torkad med olivolja och salt.

TILL BJÖRNS EGNA FAVORITER bland
den mer traditionella julmaten hör ris à la
malta, julskinka med stark senap och vörtbröd, spansk turrón* och såklart julmust.
— Lutfisken på annandagen är också väldigt speciell, mycket konsistens och med
smaker från alla dom trevliga tillbehören.
Små gröna ärtor, brynt smör och béchamelsås är väldigt smarrigt.
Han påpekar till sist att förutom maten så
står julbordet även för den gemenskap som
vi ofta upplever i samband med mat och
högtid. Så väl med familjen som med arbetskollegor och kompisar. Ett faktum nog så viktigt
att bli påmind om. ○
PER MELANDER
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Shekarabi hyllade
Umeås jurister

* En typisk turrón är en
slags mandelnougat och
ett spanskt julgodis.
Turrón intas ofta tillsammans med ett glas
mousserande dryck.
De två mest kända
varianterna är Turrón de
Alicante (hård turrón)
och Turrón de Jijona
(mjuk turrón).

Bildligt tänkt

CIVILMINISTER ARDALAN Shekarabi (S)
var en av gästerna när Juridiska institutionen vid Umeå universitet firade 40-årsjubiléum 10 november. Ministern berättade att
han ofta möter jurister i förvaltningen som
har fått sin utbildning i Umeå.
— De är duktiga, så ni gör ett bra jobb
här. Grattis!
Civilministern passade på att berätta
att det kommer att bli aktuellt med fler
statliga utlokaliseringar från Stockholm
än de som är beslutade. Om juridik i
förvaltningen sade Shekarabi att det nu är
dags för svenska myndigheter att utvidga
handlingsutrymmet inom EU-rätten och
kanske testa gränserna.
— Tidigare var juridiken i Sverige underordnad politiken. Vi var inte riktigt beredda
på att EU-medlemskapet skulle innebära
att juridiken överprövar politiken, sade
Ardalan Shekarabi.
Juristernas välbesökta 40-årsdag innehöll i övrigt besök av chefs-JO Elisabeth
Rynning, föredrag om allt från tiggeri till
artificell intelligens och självbestämmande
samt ett rättegångsspel med studenter vid
juristprogrammet.

Erik Domellöf

Ny bok om kvinnor
och träning

2 360 kvinnor
2 052 män

Antalet anställda vid Umeå
universitet. Spridda över 13
befattningskategorier.
Källa: fokus.umu.se
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I BOKEN KVINNOR och träning beskrivs
särskilt hur kvinnor kan optimera sin träning för en hälsosam prestationsutveckling
utan att riskera kvinnospecifika hälsorisker
eller idrottsskador. Boken ger utifrån den
senaste forskningen praktiska råd om hur
träningen kan läggas upp, oavsett om
syftet är att må bättre eller prestera bättre.
Områden som menstruation, p-piller och
graviditet tas upp specifikt. Författare till
boken är Lisbeth Wikström-Frisén, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, och Anna Nordström, Institutionen
för folkhälsa och klinisk medicin. Båda
är verksamma inom Idrottshögskolans
forskarnätverk och boken ges ut av Sisu
idrottsböcker.

5

Kunglig glans vid Umeå
universitets årshögtid 2017
Den 20—21 oktober höll Umeå universitet 2017 års Årshögtid. Schemat
bjöd på föreläsningar, ett arktiskt seminarium och en högtidsceremoni
som avslutades med en bankettmiddag.
TEXT: Markus Välimaa FOTO: Mattias Pettersson

Å

RSHÖGTIDEN 2017 påbörjades under
fredagen med en invigning av utställningen om årets hedersdoktorer, nya
professorer och pristagare. Utställningen invigdes av överbibliotekarie Mikael
Sjögren i Universitetsbiblioteket. Pristagaren Virginia Langum höll även ett föredrag med titeln
”Reading and health”.
UNDER LÖRDAGEN BJÖDS allmänheten på föreläsningar mellan 09.00—11.30 i olika hörsalar i Humanisthuset och Samhällsvetarhuset. Dessa föreläsningar behandlade en mångfald av olika teman. Besökarna kunde bland
annat lyssna på professor Stewart Clegg om Ostindiska
kompaniet som den första multinationella organisationen
och professor Christina Ottander om lärares utmaningar
med lärande och intresse för naturvetenskap.
Lördagens mest populära föreläsning hölls i en fullsatt
hörsal där professor Emmanuelle Charpentier förklarade
den banbrytande genmodifierande teknologin bakom
CRISPR-Cas9.

6

UMEÅ UNIVERSITET gav H.M. Konung Carl XVI Gustaf
ett arktiskt seminarium som 70-årspresent och det seminariet bevittnades under lördagen i kunglig närvaro.
Professor John Anderson, lektor Ellen Dorrepaal och
lektor Jonathan Klaminder höll var sin presentation med
det arktiska temat. Det talades bland annat om hur daggmaskar påverkar det arktiska klimatet, hur den arktiska
klimatförändringen påverkar på ett globalt plan och
varför den arktiska miljön är viktig för att förstå klimatförändringen. Seminariet var mycket välbesökt och en
inspelning av seminariet kan ses via universitetets Bambuser-kanal.
UNDER ÅRSHÖGTIDEN 2017 installerades ett flertal
nya professorer, hedersdoktorer promoverades och vetenskapliga priser utdelades i Aula Nordica. Under ceremonin höll även H.M. Konung Carl XVI Gustaf ett tal där
han tackade för sin gåva. ○
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5 frågor

till

Virginia Langum

Forskare i medeltida kultur och litteratur,
som av Vetenskapsfestivalen i Göteborg
utsetts till en av Sveriges 100 häftigaste
forskare och under året även tilldelats pris
av Skytteanska stiftelsen.

Hedersdoktorer:

Carol Bacchi, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Emmanuelle Charpentier, Medicinska fakulteten
Stewart Clegg, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Paul Jenkins, Medicinska fakulteten
Marco H.D. van Leeuwen, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Björn O. Nilsson, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Bo Nilsson, Humanistiska fakulteten
Gary Siuzdak, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Nya professorer:

Mattias Alenius, Institutionen för molekylärbiologi
Jim Andersén, Handelshögskolan
Patrik Andersson, Kemiska institutionen
Mattias Derlén, Juridiska institutionen
Rikard Eriksson, Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Malcolm Fairbrother, Sociologiska institutionen
Giovanni Forchini, Handelshögskolan
Matthew Francis, Institutionen för molekylärbiologi
Thomas Mooe, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas
och matematikens didaktik
Olov Rolandsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Christina Segerholm, Pedagogiska institutionen
Britt-Marie Stålnacke, Institutionen för samhällsmedicin
och rehabilitering
Stefan Söderberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Karin Wadell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Thomas Wågberg, Institutionen för fysik

Pristagare:

Mads Greaker, Erik Kempes pris
Jan-Håkan Jansson, Margareta och Eric Modigs pris
Virginia Langum, Kungl. Skytteanska samfundets pris
inom humaniora
Frank Lobbezzo, Sven och Maud Thuréus pris
Tommy Lundgren, Nordeas vetenskapliga pris
Kristoffer Midttømme, Erik Kempes pris
Nasim Sabouri, Eric K. Fernströms pris
David Seekell, Kungl. Skytteanska samfundets pris inom
teknik/naturvetenskap
Torbjörn Tomson, Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda
och Per Algot Mångbergs minne
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TEXT: Per Melander FOTO: Elin Berge

Hur känns det att få pris och vara en av Sveriges 100
häftigaste forskare?
— Jag tror inte det är så vanligt att medeltidsforskare anses ”häftiga”,
så jag tycker att det är en överraskande och härlig utmärkelse.

1

Vad betyder det att få den här typen av uppmärksamhet?
— Det är självklart väldigt trevligt och glädjande. Jag kom till Sverige
för sex år sedan, så för mig skapar det en känsla av välkomnande och
uppskattning.

2

Hur ser du som forskare på uppgiften att försöka nå
utanför akademins väggar?
— Jag tycker att det är en oerhört viktig och undervärderad del av våra
jobb som akademiker. Särskilt när vi finansieras med skattemedel bör
vi prata med allmänheten och inte bara med andra inom akademin.

3

Vad ser du som det viktigaste inom ditt eget forskningsfält att nå ut med?
— Jag tror att kunskap om det förflutna gör det möjligt för oss att inta
en mer kritisk syn på samtiden. Utifrån mitt eget arbete om läkarvetenskapens roll inom religion och kultur vill jag förmedla att medeltiden inte var så mörk och okunnig som ofta antas.

4

Eftersom det snart är jul, går det att kort sammanfatta
skillnaderna mellan ett medeltida julfirande och ett
julfirande av idag?
— Jag antar att den största skillnaden är vad som hände månaden före
jul under advent. Medeltidsmänniskan fastade månaden före jul. En
annan skillnad är att gåvorna hörde samman med festligheterna kring
trettondagsafton istället för själva julen. Då de tre vise männen gav
sina gåvor. ○
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TEMA Upphandling

Umeå universitets
coolaste upphandling
I nya och fräscha lokaler vid Umeå universitet finns nu
resultatet av en mycket exklusiv upphandling. Umeå
och Stockholm är unika i Sverige med att ha den hyllade
tekniken bakom det nu heta ämnet kryoteknik. Ett ämne
som fått mycket uppmärksamhet efter att Nobelpriset i kemi
2017 tillkännagivits.
TEXT: Markus Välimaa FOTO: Mattias Pettersson
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liknande, därför benämns det även som ett
elektronfönster. Man kan då se detta genom
ett elektronmikroskop då materialet som undersöks får en fast form och inte har några
vattenkristaller som stör bilden. En banbrytande teknologi utvecklad av Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson
som tilldelades Nobelpriset i kemi 2017 för
sin utveckling av metoden.
Huvudsakligen sker forskningen genom
studier av proteiner, celler och virus i så
kallad ångströmupplösning.
ELEKTRONMIKROSKOPET är ett praktexempel på hur en högteknologisk installation kantas av en långvarig process i upphandlingen. Det är många aspekter som ska
betraktas och många kriterier som måste
uppfyllas. Något som präglat mikroskopupphandlingen är den noggrannhet som måste

finnas i åtanke då maskinerna är känsliga för
minsta vibration.
— Som tur är så befinner vi oss inte i ett
område där vibrationer är så vanligt förekommande. Det är långt till tågrälsen och
inte särskilt mycket trafik i närheten, säger
Linda Sandblad, samordnare för UCEM.
Under processen med upphandlingen var
det inte bara maskinerna eller interiören
som förnyades utan även husgrunden och
lokalerna fick sig en förändring. Husgrunden vilar på lerig jord som först och främst
byttes ut mot krossad sten för en stabilare
forskningslokal och ett tyngre fundament.
I lokalerna har även hissar i närheten tagits
bort för att minska risken för störande vibrationer. En annan riskfaktor var ventilationssystemet i byggnaden som fick ses över och
förändras då forskningen är känslig även för
temperaturförändringar.

▼

U

PPHANDLINGAR ÄR
något som är ett ständigt återkommande
inslag vid Umeå universitet och dess verksamhet. Processer med
upphandlingar kan vara
långa och tidskrävande, dessutom kan de gå
helt obemärkt förbi de anställda och de studerande. Något som inte gått obemärkt förbi
är upphandlingen av elektronmikroskopet
för Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM) i KBC-huset.
Mikroskopet möjliggör forskning i en högupplöst strukturbestämning av biomolekyler
i lösning. Den förenklade beskrivningen av
forskningens metod är att om vatten eller
vattenlösningar fryses ned väldigt snabbt så
bildas det i processen inte vattenkristaller.
Istället kan strukturen beskrivas som glas-
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TEMA Upphandling
NÅGOT SOM ÄR unikt med upphandlingen
av kryoelektronmikroskopet och faciliteterna detta huserar i, är att det tillsammans
med Stockholms universitet gör Umeå exklusivt i Sverige med teknologin. I Umeå
finns även den största maskinen av detta
slag i Sverige, Titan Krios.
Projektets unika natur medförde problemet att endast ett fåtal företag i världen
hade möjlighet att tillverka den avancerade
teknologi det rör sig om. När upphandlingen
lades upp fanns en möjlighet till konkurrens
för dem med resurser. Endast två företag
visade sig ha möjligheten att tillverka mikroskopen, nämligen det amerikanska företaget
FEI Company, och det japanska företaget
JEOL. I slutändan valdes ett samarbete med
FEI som ansågs ha en mer testad och allmänt bättre produkt.
— Tanken var att det skulle finnas en möjlighet även för mindre företag att medverka
med exempelvis olika delar för att öka konkurrensen och ge oss bredare möjligheter att
välja lämpliga samarbetspartners. Vi kom till
slut överens om att vi fick ett bättre paketpris med FEI, säger Linda Sandblad.
ATT INSTALLATIONEN var ett stort projekt visar sig även i de förberedelser som
gjordes. Linda Sandblad besökte flera laboratorier i Europa innan upphandlingarna
påbörjades, bland annat besökte hon EMBL,
European Molecular Biology Laboratory i
Heidelberg, Tyskland där Nobelpristagaren
Jacques Dubochet tidigare varit verksam.
När första steget för upphandlingen skedde var kontakten först och främst med Irina
Geibrink på Upphandling och inköp vid
Umeå universitet. Efter planeringen involverades även Akademiska Hus i samarbetet
då de varit ansvariga för de ombyggnationer
som varit nödvändiga för KBC-huset.
— Det är lätt att vara efterklok, men vi har
lärt oss av projektet och vet nu vad vi skulle ha kunnat göra bättre. Först och främst
skulle vi ha planerat bättre förvaring för det
flytande kväve som är en av våra viktigaste
resurser. Helt enkelt att effektivisera förrådsutrymmen för detta, säger Linda Sandblad.
Det finns dock redan nu planer för framtiden enligt Linda som syftar på de nya förrådsutrymmen som är planerade. Det finns
ständigt möjligheter för förbättring av faciliteterna men själva mikroskopteknologin förväntas hålla i uppemot 20 år. ○

114

Upphandlingens kostnad ligger på
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miljoner
kronor

Att handla
upp är att
handla rätt
När du som universitetsanställd ska köpa
en vara eller en tjänst, måste du först
kolla om den redan finns internt eller i
avtalskatalogen E-avrop. Finns varan
eller tjänsten inte där — då måste en
upphandling göras.
TEXT: Anna-Lena Lindskog ILLUSTRATION: Ida Åberg

— DET ÄR EGENTLIGEN ganska enkelt.
Principen är att så fort man inte hittar ett
ramavtal ska man kontakta oss på Upphandling och inköp, säger Irina Geibrink,
upphandlare. Vi vägleder sedan köparen
genom upphandlingsprocessen.
Varje år handlas varor och tjänster till
universitetets verksamheter för miljardbelopp. Mycket gäller sådant som många
anställda regelbundet behöver. Därför
har ramavtal träffats med leverantörer av
allt från kulspetspennor och kopiatorer
till IT-konsultstöd och laboratorieutrustning.
Innan du beställer något, kontrollera
därför först om varan eller tjänsten finns
att köpa internt. I beställningsportalen
Wisum hittar du till exempel kontorsvaror och elektronik, kemikalier köps via
Kemiförrådet och tryckeritjänster hos
UmU Tryckservice. Hittar du inte det du
söker internt är avtalskatalogen E-avrop
nästa anhalt. Där finns ramavtal med leverantörer av stort och smått, från fruktkorgar till reklambyråtjänster.

Vi tar ett exempel: Nya krukväxter på
kontoret skulle pigga upp i vintermörk
ret. Men, blommor finns inte i Wisum
och i E-avrop saknas växtleverantörer
på listan. Måste jag dra i gång en formell
upphandling för några enstaka krukväxter?
— Vi har inte avtal för allting jämt. Just
växter håller vi på att upphandla och är
därför avtalslösa under en tid, förklarar
Irina Geibrink.
Hur får man göra om avtal saknas? Kan
jag gå var som helst och handla då?
— Nej, men ibland kan vi tillåta direkt
upphandling. Det kan också vara så att vi
har ett temporärt avtal, oftast med tidigare leverantör, till dess att nytt ramavtal
upphandlats.
ATT DIREKTUPPHANDLA innebär att
genomföra ett köp som inte är lika formellt som en annonserad upphandling.
För att få direktupphandla måste man vid
köp över 50 000 kr samråda med Upphandling och inköp om formerna, bland
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RAMAVTAL

WISUM

KEMIFÖRRÅDET

LEVERANTÖR

BESTÄLLARE

DIREKTUPPHANDLING

UMU TRYCKSERVICE

UPPHANDLARE

DIREKTKÖP

annat bör man tillfråga fler än en leverantör.
Vid köp under 50 000 kr får man göra ett direktköp. Även om krukväxterna i exemplet
skulle kosta mindre än 50 000 kr finns det
oftast fler på universitetet som brukar köpa
växter. Om de totala inköpen av en specifik
vara eller tjänst överstiger 534 000 kr säger
lagen att en upphandling måste göras.
— Därför är det alltid bra att kontakta oss,
så kan vi rådgöra i hur det enstaka fallet ska
hanteras, säger Irina Geibrink.
Behöver varan eller tjänsten upphandlas
hjälper Upphandling och inköp till. Första
steget i processen är att beställaren gör en
noggrann behovsanalys. Vilka krav har man
på varan eller tjänsten? Det är enligt Irina
Geibrink viktigt att ställa sig själv frågorna
vad, varför, hur och när. I nästa steg upprättas upphandlingsdokumenten: en offertförfrågan där kravspecifikation, avtalsvillkor
och spelregler för att utse vinnaren ingår.
Sedan annonseras upphandlingen i E-avrop,
som är kopplat till en nationell databas för
upphandling, i sin tur kopplad till en motsvarande europeisk databas, TED.
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NÄR ANBUDSTIDEN gått ut granskas anbuden utifrån de krav som ställts och därefter
kan man fatta beslut om vilken leverantör
varan eller tjänsten ska köpas från.
Ibland kan man upptäcka att en vara som
finns upphandlad är mycket dyrare än i en
butik i stan. Är det inte bättre att handla där
i stället? Hur ofta stöter du på den frågan?
— Ofta. Alla produkter vi köper är inte billigast i pris, men i ett totalt sammanhang
kan det ändå vara ett mycket bra avtal, säger Irina Geibrink. Ett exempel: Varför kan
vi inte handla möbler på Ikea? Dels brukar
Ikea aldrig svara på upphandlingar, dels har
vi kvalitetskrav som vi måste följa. Utöver
själva inköpet behövs exempelvis montering
och vi ska inte ägna arbetstid åt att skruva
ihop möbler. Sådana faktorer måste också
vägas in i en upphandling.
En del upphandlingar, till exempel av telefoni och motionstjänster, har mött kraftig
kritik bland anställda.
— Det är svårt att göra alla nöjda, särskilt
när det gäller varor och tjänster många nyttjar. Ibland får upphandlarna skäll, men det

är inte de som fattar köpbesluten. Ansvaret
för behovsanalys och strategiska beslut om
vilken väg man ska gå och vilka krav som
ställs på en vara eller tjänst ligger alltid på
avtalsägaren, det vill säga den som beställt
upphandlingen, betonar hon. ○

FAKTA upphandling
• Universitetet köper varor och tjänster
genom annonserad upphandling för
nära 500 miljoner kronor per år.
• Utöver det finns befintliga ramavtal med
leverantörer, flera av dessa omfattar
inköp för 45–50 miljoner kronor årligen.
• Enklare upphandling, så kallad direkt
upphandling, görs för cirka 2 miljoner
kronor per år.
• Några stora upphandlingar som är på
gång är upphandling av resebyrå för
tjänsteresor, IT-konsulter, cateringmat
och bibliotekssystem.
• Läs mer om köp av varor och tjänster:
www.aurora.umu.se/stod-och-service/
kop-av-varor-tjanster/
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TEMA Upphandling

Motionskort satte sinnen i rörelse
FOTO: ULRIKA BERGFORS

”Det här verkar vara en lekstuga för universitetsbyråkrater som inte förstår vad ett sådant här
beslut innebär. Byråkrater som alltmera lever i
sin egen värld. Jag skulle vilja beteckna beslutet
som en ren skandal.” (universitetslektor)
SÄLLAN VERKAR SÅ MÅNGA haft så få att
klaga på för så lite. Nämligen upphandlingen
av motionskort och Christer Åkerberg, koordinator för personalutveckling inom hälsa,
friskvård och företagshälsovård, som fick ta
emot i storleksordningen 250 reaktioner via
Aurora, e-post och sociala medier.
— Många synpunkter indikerade väldigt
tydligt att detta är en fråga som ligger många
varmt om hjärtat. Upphandlingen i sig var
egentligen inga konstigheter. Men visst är
det en erfarenhet att fundera över vad som
kan förbättras till nästa gång, exempelvis att
informera tidigare om att upphandlingen är
på gång, säger Christer Åkerberg.
Att universitetet erbjuder anställda motionskort baseras på att det har visat sig vara
ett bra sätt att öka hälsan och välbefinnandet bland personalen. Ytterst var universitetsledningen beställare av upphandlingen
utifrån en given budgetram och fattade beslut om avtalet enligt underlaget som arbetats fram. De krav som universitetet ställde
baserades på statistik över vilka aktiviteter
som utövats under det dåvarande motions12

kortsavtalet. Ärendet bereddes av Upphandling och inköp med stöd av en referensgrupp
med bland annat arbetstagarrepresentanter.
Bland de leverantörer som i slutänden uppfyllde alla kraven i förfrågningsunderlaget
var det en avsevärd prisskillnad, och det
rådde enighet om att USM:s anbud var det
totalt sett fördelaktigaste.

”Jag undrar om Umeå universitet helt
har tappat omdömet! Är upphandling
befriat från det som kallas vetenskap?”
(universitetsadjunkt)
MYCKET I KRITIKEN mot upphandlingen
var både sakligt och konstruktivt, medan
somligt höll ett tonfall som man kanske inte
direkt förväntar sig på ett universitet. Elza
Dunkels på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har forskat kring hårdföra uttryck i den digitala världen.
— På tv framställs näthatare gärna som
kufar med snus och keps, men i själva verket
kan helt vanliga människor uttrycka sig extremt på nätet. Akademiker är inga undan-

tag. När man pratar i samma rum kan man
läsa av hur mottagaren reagerar och anpassa
sig efter om någon blir ledsen, men på nätet
missar man det eftersom det inte är ett samtal i realtid, säger Elza Dunkels.
Vad många har glömt bort är att det blev
sura miner även för nio år sedan när universitetet upphandlade Iksu istället för att som
tidigare ha en friskvårdspeng på en tusenlapp till valfri aktivitet, något som bara cirka
700 medarbetare per år då valde att utnyttja.
— Även den gången fick jag en massa mejl.
Då handlade kritiken om att vi subventionerade Iksu. Den här gången var det snarare
att vi tog ifrån medarbetarna något som var
dem kärt, berättar Christer Åkerberg.
Som mest har cirka 2 000 medarbetare,
alltså närmare halva personalstyrkan, haft
motionskort på Iksu, ett kort som man i genomsnitt nyttjade 1,5 gång i veckan. Efter
att avtalet löpte ut har många valt att ändå
fortsätta på Iksu men då betala ur egen ficka.
Det subventionerade USM-kortet har hittills
cirka 500 medarbetare skaffat.
Det som framför allt har rört upp känslorna kring bytet är avståndet från campus
och utbudet.

”Det här var bland det mest korkade
beslut jag varit med om. Då var det slut
med rabatterad motionen. Vilka inkompetenta förhandlare har varit i farten
denna gång?” (universitetslektor)
UNIVERSITETSJURIST CHATARINA Larson menar att en del av kritiken bottnar i att
man inte har klart för sig vilka krav som är
möjliga att ställa i en upphandling.
— De krav vi ställer måste vara sakligt
grundade och konkurrensneutrala. Vi kan
därför inte specifikt kräva exempelvis en
squashplan, något som bara en leverantör
tillhandahåller, såvida vi inte också kan visa
att just den aktiviteten skulle vara avgörande
till varför medarbetare alls tränar, säger Chatarina Larson.
När det gäller avstånd, var det som krävdes i förfrågningsunderlaget att man har anläggning i Umeå tätort och att det är ett plus
om det går att snabbt ta sig till träningen
med kollektivtrafik från campus. Något som
alla leverantörer uppfyllde.
Avtalet med USM löper på två år och inleddes i augusti 2016. Information om vad som
händer därefter kommer inom kort. ○
OLA NILSSON
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Utblick

Autonomi

Vad händer med
universitetens autonomi?
Riksdagen har beslutat att högskolor och universitet ska ha
en långtgående autonomi. Det innebär att lärosätena till stor
del själva ska kunna bestämma över forskning, utbildning,
lokaler och resurser. Men är det verkligen så? Och hur blir det
framöver?
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FOTO: MATTIAS PETTERSSON

ENLIGT VICEREKTORN bör det vara upp
till universiteten att i samverkan med det
omgivande samhället få avgöra var och när
utbildning ska bedrivas. Om det så är på
campus, extern ort eller via nätet, under ordinarie terminstid eller sommar.

FOTO: WIKIPEDIA

P

Å SENARE TID har röster
höjts mot vad man anser
vara klåfingrigt överstyre
från statens sida. Vi kan
ta Högskolan Dalarna som
exempel. För dig som inte
hängt med i svängarna så
tvingade regeringen i fjol nämnda högskola
att behålla verksamheter i både Falun och
Borlänge — trots att såväl högskoleledningen
som studenterna ville annorlunda. Beslutet
fick 35 rektorer, däribland Hans Adolfsson, att
gemensamt protestera i Svenska Dagbladet:
”Regeringen ska inte köra över högskola”.
Mycket av problematiken bottnar i att det
idag finns två skilda styrsystem för samma
verksamhet: linjestyrning och kollegial styrning. Grovt förenklat kan vi konstatera att
regering och riksdag har rätt att bestämma i
somliga frågor, annat styrs av lärosätena själva. Och balansgången däremellan? Ja, den är
inte alltid given. Att de nuvarande styrprinciperna för statlig kontroll och akademisk
frihet knappt har uppdaterats sedan 1993
hjälper inte gärna.
Enligt Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå
universitet, behövs generellt sett högre tillit
till Sveriges lärosäten som läget är nu:
— Högskolors och universitets viktigaste
signum är hög kompetens inom utbildning
och forskning. Det innebär inte att politiska
viljeyttringar inte är viktiga, men att våra
perspektiv måste beaktas. Vi vet vad vi gör.

Sveriges Riksdag.

— Vi har ansvar för utbildningens kvalitet.
Då måste vi också få ha inflytande på kvalitetsrelaterade frågor som exempelvis utbud
och resursanvändning, säger Heidi Hansson.
Samma sak menar hon gäller forskningen,
där en viktig insats skulle vara att öka basfinansieringen till universiteten.
Just nu har forskningsfinansiärer likt Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova stort
inflytande på vilka forskningsområden och
frågor som premieras.
— Problemet är att forskningsrådens val
av prioriteringar måste vara väldigt övergripande och gälla för samtliga lärosäten. Det
innebär att universitet och högskolor som
har andra inriktningar kan få sämre utrymme än de förtjänar. Att forskare tvingas styra
om sin forskning eller prioritera annorlunda
hotar långsiktigheten.
Heidi Hansson skulle därför önska att
man lyfte bort forskningsfinansieringen från
råden och lät universiteten ta det strategiska
ansvaret för sin forskning istället.

Heidi Hansson, vicerektor
vid Umeå universitet.

HON EFTERLYSER också andra, mer strategiskt långsiktiga modeller, när det gäller
att fördela medel för utbildningsplatser.
— Att det som idag finns en prislapp på
humaniora och en annan på teknik är även
det styrande på ett sätt som inte alltid är fördelaktigt. Det här är en kvarleva från 90-talet
som behöver ses över, menar Heidi Hansson.
I skrivande stund håller regeringens särskilda utredare, Pam Fredman, på att göra
just det: se över såväl universitetens styrning som resurstilldelning. Vad hon kommer
fram till får vi veta i december nästa år. ○
LENA HOLMBERG
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Profilen

Lejonet från Norden
sjunger populärvetenskapens lov
Att väcka intresse och entusiasm hos andra är en drivkraft i
Kristina Lejons liv. Det gäller såväl när hon undervisar läkar
studenter som när hon håller populärvetenskapliga lunchföreläs
ningar. Eller när hon leder Snowflake Singers barbershop-sång.

M

ÅNGA JÄRN I ELDEN eller bollar
i luften är något av ett normaltillstånd för Kristina Lejon. Universitetslektor och docent i immungenetik, forskare och vicedekan vid
Medicinska fakulteten. På fritiden
barbershopsångare och dirigent

för Snowflake Singers.
Och så brinner hon för populärvetenskap; att sprida
vetenskapen ljus till andra än bara forskarkollegor. Det
kan handla om vetenskapsluncher på Kafé Station, landstingets lärande luncher, möten med patientföreningar,
föredrag på gymnasier eller Medicinska fakultetens Fika
efter en forskare på Väven, som Kristina är med och organiserar i fakultetens informationskommitté.

14

— Vi har som forskare en skyldighet att gå i bräschen
för att sprida kunskap i samhället. Det blir allt viktigare
att kunna berätta vad som är fakta och vad som är myt,
exempelvis om ett hett ämne som vaccinationer. Sedan
måste man också vara öppen för att saker kan förändras över tid i takt med att man får mer kunskap, säger
Kristina.
Även om förkunskapsnivån givetvis är helt olika för
medicinstudenter och besökare till föredrag för allmänheten, kan upplevelsen för Kristina vara likartad.
— Jag får en känsla, det blir som en aura i rummet.
Man ser i folks ansikten och känner på stämningen om
de fortfarande är intresserade. Jag lyssnar mycket på
den känslan, gör ofta små sammanfattningar mitt i för
att säga samma sak fast från olika håll.

▼

TEXT: Ola Nilsson FOTO: Johan Gunséus
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”Min vision är att
Umeå ska ha de
bästa medicinska
utbildningarna i
landet, både vad
gäller kunskapsinnehåll och hur
vi undervisar.”

Kristina Lejon
Gör: Docent och universitetslektor
i immungenetik, vicedekan vid
Medicinska fakulteten.
Fritidsintressen: Sång och musik samt
umgänge med familjen.
Tittar på: Ser inte så mycket på tv,
men det som kan fånga intresset är
dokumentärer om människor och om
hur saker fungerar.
Favoriträtt: Grillad fisk som lagas själv
eller av maken Leif.
Senast lästa bok: Läser bara ut böcker
på semestern. På flyget till Las Vegas
läste jag boken Ljuset vi inte ser som
handlar om människoöden från andra
världskriget.
Drömmer om: Att göra det som är bra
för många människor.

Profilen
VÄGEN IN I MEDICINENS spännande värld stakades ut
tidigt. Sedan barndomen i Luleå var Kristina intresserad
av naturvetenskaper och hur allting fungerar egentligen.
Det blev medicinsk grundutbildning i Uppsala innan hon
1996 disputerade i Umeå. Vid det laget hade hon inom
medicinen kommit att inrikta sig på immunsystemet. Det
är som en egen värld som är utspridd i kroppen där en
massa olika celler och molekyler ska samverka.
1998 bar det så av över Atlanten. Kristina hade fått ett
generöst stipendium av Wenner-Gren stiftelserna och
fick forska som postdoktor vid Stanford-universitetet i
Kalifornien. Det blev två och ett halvt år over there, något
som förutom vetenskapliga meriter gav andra erfarenheter.
— Det var väldigt nyttigt att pröva att vara invandrare
med barn i USA. Min man var pappaledig första året och
vår granne var mycket skeptisk till oss på grund av det;
min make var ju ingen riktig man i och med att han inte
jobbade. Samtidigt är det ett land med en mängd kulturer och man inser att utöver grundläggande människovärde och respekt finns egentligen inget som är rätt eller
fel i hur man väljer att leva sitt liv.
SÅ SMÅNINGOM ställdes familjen inför valet var i världen man ville bo. Kristina fick tjänst på Stanford, en
chans som många forskare skulle åka bakhala skidor
över Antarktis för, men när det nybildade bioteknikföretaget Uman Genomics samtidigt erbjöd jobb först som
labbchef och sedan som marknadschef och affärsutvecklare, blev beslutet att flytta hem till Sverige. Den äldre sonen hade hunnit börja i amerikansk skola och livet som
forskare på ett prestigeladdat universitet hade säkert
inneburit en plats på solsidan i den amerikanska drömmen, men i slutänden vägde det ändå över att barnen
skulle få växa upp som svenskar och inte amerikaner
och träffa släkten i hemlandet.
Tiden i USA gav också en nytändning för den andra
stora passionen i Kristinas liv, musiken. Även den hade
funnits med sedan barnsben. Svägerskan hade börjat
med barbershop i Sverige och när hon hälsade på Kristina i Kalifornien visade det sig att en världsberömd kör
övade bara några kvarter bort. Mötet med denna kör
innebar omedelbar och ömsesidig förälskelse i barbershop. Där uppträder man alltid helt utan noter, man dansar, har scenkläder och levererar en upplevelse på alla
nivåer.
Kören där Kristina raskt gick med skulle tävla i VM
1999. Av en händelse visade det sig att även Kristinas syster som var med i en barbershopkör i Stockholm skulle
tävla i samma VM och knep silver, där Kristinas amerikanska kör blev sjua. Tillbaka i Sverige fortsatte Kristina
givetvis med barbershopen och är sedan 2007 dirigent
för Snowflake Singers. Hon sjunger även själv i kvartetten RING som i oktober var över i Las Vegas på VM, som
representant för Norden. Körens bas hade dock fått
stämbandsinflammation, så det blev ingen topplacering i
VM. Men det viktiga är inte alltid att vinna.
— Egentligen tycker jag inte så mycket om själva tävlingsmomentet. Men jag gillar vägen dit, att sträva och
att nöta. Så är det med forskningen också. Jag kan göra
om samma experiment fem gånger och vara lika glad
varje gång det blir samma resultat. I kören kan vi hålla
16

på och nöta en slinga på fyra takter om och om och om
igen. Jag går igång på det, att inte ge upp.
KRISTINAS EGEN FORSKNING är inriktad på auto
immuna sjukdomar, inte minst barndiabetes. Något
genombrott à la gensax har det inte blivit än men väl
ett antal pusselbitar om vita blodkroppars roll för varför typ 1-diabetes bryter ut hos vissa men inte andra.
Autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism, typ
1-diabetes, MS, vissa sköldkörtelsjukdomar beror både
på en genetisk sårbarhet och på omgivande faktorer som
infektioner, kost, miljö och sol.
— Det är som en bägare som till slut rinner över när
olika faktorer samspelar. Men det betyder också att det
finns hopp. När man ser vem som har den genetiska benägenheten för sjukdomen och vet vilka övriga faktorer
som påverkar kanske man bara behöver ändra på en eller två faktorer, förenklat sagt exempelvis att vaccinera
mot en viss infektion, för att bägaren inte ska rinna över
och sjukdomen bryta ut.
Just nu är Kristina engagerad som samarbetspartner
i några projekt om immunsystemets roll för reumatiska
sjukdomar och tandlossning. Men de närmaste åren får
den egna forskningen stå tillbaka en smula. Förutom
undervisning är hon nämligen sedan halvårsskiftet vicedekan för Medicinska fakulteten med ansvar för utbildningen, ett uppdrag som tar ungefär halva arbetstiden.
— Min vision är att Umeå ska ha de bästa medicinska
utbildningarna i landet, både vad gäller kunskapsinnehåll och hur vi undervisar. Det är annars lätt att vi som
ligger längst bort blir marginaliserade. Vi behöver lyfta
och premiera lärargärningen än mer i vardagen.
En närmast oundviklig fråga utlöser dock en stunds
tvekan hos den genusmedvetne skribenten innan den
kan ställas. Skulle man fråga det även om Kristina var
man och hette Krister? Jo, det skulle man nog ändå. Så
frågan lyder: Hur får du dygnets 24 timmar att räcka till?
— Jag har fötts med en förmåga att kunna fokusera
på en sak i taget. Jag oroar mig sällan och kan planera
mycket bra. Jag bestämmer att då gör jag det och då gör
jag det. Och så har jag aldrig behövt vila särskilt mycket
och tittar inte mycket på tv. Sedan förlitar jag mig också
mycket på att andra gör sin uppgift. Det gäller både på
jobbet, i kören och i familjelivet, svarar Kristina utan att
se ett dugg stressad ut.
De många bollarna nådde en höjdpunkt när Kristina
fyllde 50 den 9 december. Just den dagen dirigerade hon
Snowflake Singers som höll en stor julkonsert på Norrlandsoperan tillsammans med VM-vinnande herrkvartetten Ringmasters från Stockholm. Det blev ett kalas värdigt ett Lejon med många bollar i luften och järn i elden.
På väg in i andra halvseklet. ○
Fotnot: ”Lejonet från Norden” var en biblisk
allegori som kung Gustav II Adolf använde för
att rättfärdiga inblandningen i trettioåriga kriget
som den rena lärans beskyddare. Samme Gustav
Adolf som grundade både Umeå och Kristinas
barndomsstad Luleå.
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En dag på IRT

FOTO: ULRIKA BERGFORS

Hälsosamt
paranoid
på jobbet
”Vi har låst din dator och du
måste betala 100 000 kr om du
vill ha igen dina dokument.”
TEXT OCH FOTO: Per Melander
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En dag på IRT

Björn Linder, Kenneth Lindberg, Fredrik Johansson och Maria Edblom Tauson. Saknas på bilden gör IRT-teamets femte kugge, Einar Hillbom.

N

ÄR MÅNGA AV OSS går på lång
ledigt vid jul och påsk, då slår hackarna till. Det som förr mest handlade
om att utnyttja nätkapacitet handlar
idag om pengar. Men IRT-teamet som
vaktar våra digitala vallgravar vid
Umeå universitet ropar samstämmigt:

”Vi betalar inte!”.
Varje vecka dyker raggningsförsöken upp i ens inkorg:
”Min moster måste snabbt flytta 22 miljoner till ett konto
i Sverige”. Eller så är det mer sublimt och ser exakt ut
som en Umeå universitet-sida med Umu-id-inloggning.
IRT står för Incident Response Team och är en del av
ITS verksamhet. Det är fem personer som bevakar universitetets datanätverk, system och fiberinfrastrukturer.
Mota Olle i grind helt enkelt. Eller om Olle lyckas passera, se till att skadorna blir så små som möjligt.
För att träffa dem får jag äntligen komma in bakom de
höga glasväggarna som ramar in ITS-receptionen i MIThuset. Väl därinne möter Maria Edblom Tauson. Hon är
ledare för IRT-teamet och har arbetat på Umeå universitet i 30 år.
— Titta, visst har vi fått det fint? Säger hon och visar
glatt upp det nyrenoverade samlingsrummet.
Väggar har bilats bort och rummet känns genomtänkt
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med sina milda pastellfärger, stilfulla möbler och eleganta armaturer.
— JAG HAR DET BÄSTA jobbet på hela universitet. Jag
älskar att gräva i det tekniska och det är otroligt tillfredsställande att kunna hjälpa människor och stoppa saker
innan det gått för långt, säger Maria Edblom Tauson och
berättar hur hon började som programmerare, för att
runt 1996 ta sig an frågor om IT-säkerhet. På frågan vad
hon har för titel svarar hon: ”Det vet jag inte” och skrattar gott:
— Jag brukar kalla mig själv IT-säkerhetsspecialist,
men här har vi inga bestämda titlar. I katalogen står nog
alla som systemadministratörer. Men det är viktigt att
folk vet vilka vi är och vi har ett jättebra samarbete med
”sysadmar” på institutionerna. Det är ju dom som är
våra tentakler därute. För även om det handlar om IT
och tekniska grejor, så är det viktigt att ha bra personliga relationer.
Maria Edblom Tauson berättar hur attackerna på
nätet alltmer handlar om kommersiella intressen som
gjort allting större, mer avancerat och inte lika genomskinligt.
— ”Dom” tror fortfarande att vi i universitetsvärlden
är ett lätt byte. Men där det förr handlade om att köra
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Maria Edblom Tauson arbetar även som ITS-representant i Sunet Cert,
Swedish University Computer Networks nationella incidenthantering, som
är en del av Vetenskapsrådet. Umeå universitet har när det gäller IT alltid
legat i framkant och IRT-verksamheten var en av de första i landet. Maria
Edblom Tauson menar att det speglar det intresse och driv som finns i
Umeå.

En fidgetspinner kommer väl till pass vid alla långa videomöten, säger
Maria Edblom Tauson.

HÄLSOSAMT PARANOID är Maria Edblom Tausons
ledord för hur man ska förhålla sig till sitt datoranvändande.
— Inte surfa på konstiga sajter, inte ladda ned programvaror som du inte litar på, dubbelkolla allting, inte
använda samma lösenord överallt och håll datorn uppdaterad.
Hon pekar på hur det idag trots allt finns en större
mognad, vilket gör att IRT-teamet kan ta ett steg framåt
och inte bara behöver förklara ”basic saker” hela tiden.
— Folk klickar inte längre på allting utan förstår att
det finns onda människor som vill åt oss. För det finns
faktiskt personer bakom allt, som gör det här, som har
tänkt det här, ”hur ska jag på bästa sätt komma åt Umeå
universitet?”
Bevakningen hos IRT sker dels genom automatiska
system som loggar och varnar, och dels genom manuell
bevakning och ha koll på vad som händer ute i världen
för att se om det är något som även dyker upp på skärmarna här. Attacker kommer inte alltid i stora mängder,
utan det kan komma i enstaka skurar och då är det inte
Aktum • December • 2017

ens säkert att det syns hos IRT-teamet. Därför är man
beroende av att enskilda användare skickar in tips och
berättar om det är något konstigt som händer.
— Det som jag tycker är mest skrämmande just nu är
olika ransomware, utpressningsmjukvara. Att någon
försöker få in en programvara i din dator som krypterar
hela din hårddisk och låser den. Sedan förväntar de sig
att du betalar pengar för att du ska kunna låsa upp den
igen. Ur användarsynpunkt är det nog det mest obehagliga vi har att kämpa med just nu.
Du märker inget förrän en dialogruta kommer upp
och säger att du måste betala. Maria Edblom Tauson understryker att man aldrig ska betala. Skulle du drabbas
är det bara att stänga ned, installera om datorn och ta
tillbaka din backup.
MARIA EDBLOM TAUSON menar att många numera
har lärt sig att klicka bort spammejl och neka försöken
att få ut våra inloggningar och kontouppgifter genom
till exempel meddelanden som: ”…du har fått tillbaka
på skatten”, etc., men att det inte hindrar en utveckling
med nya sätt att lura oss. Just nu till exempel florerar
många intrång där man försöker få det att se ut som ett
meddelande från till exempel en ekonomiansvarig på
ditt jobb.

▼

trafik via våra nätresurser, så handlar det nu om att man
vill åt våra pengar och ibland även vår forskning. Så det
gäller att vi hela tiden är på tårna.
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En dag på IRT

Skärmdump av en kopierad Umu-sida där webbadressen är det enda som
avslöjar bedrägeriet.

Anmäl konstiga mejl till abuse@umu.se
Läs mer om aktuella IT-säkerhetsfrågor vid Umeå universitet på
IRT-bloggen: it-status.umu.se/irt/

Björn Linder har koll på om våra datorer blir hackade.

— I ett mejl kan det stå: ”Hej det är din ekonomichef”, och allt ser ut att vara korrekt
med brevhuvud och allt, ”…jag har en jättesnabb betalning som måste genomföras, kan
du göra det idag, här är kontonumret, du får
fakturan i övermorgon”.
— Det här försöker vi berätta så att folk
kan vara steget före om något sådant här dyker upp. Jag får in några sådana här fall då
och då, så det syns att det har ökat.
KORRIDORERNA DÄR IRT-TEAMET huserar har inte nåtts av samma uppsnyggning
som samlingsrummet. Smala, lite mörka och
delvis använda som temporärt förråd. För
att vara lite hygglig får kreativt kaos bli den
eufemism som bäst beskriver känslan.
I rummet intill Maria Edblom Tausons sitter Björn Linder. Han jobbar mest med incidenthantering. Kör säkerhetsskanningar
och följer upp de sårbarheter som eventuellt
finns på universitetets nätverk.
— När man skannar går man igenom alla
IP-nummer på Umeå universitet. Skickar
en programvara som i sin tur skickar signaler tillbaka om allt vad en dator innehåller.
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Fredrik Johansson säger att det är vanligt att hackerattacker utgår
ofta från låglöneländer.

Framförallt om det finns några öppna portar
som kan utgöra en sårbarhet, säger Björn
Linder.
Han berättar hur det finns olika nivåer av
sårbarhet: low, medium, high och critical.
Critical är sådant som måste åtgärdas. Då
kontaktas institutionen och påtalas om det
man upptäckt.
— Det som är tillfredställande är att hitta
hål och sårbarheter, som sedan kan täppas
till.
BJÖRN LINDER SÄGER att det mesta kommer via mejl. Hur ett virus med ett knapptryck kan levereras rakt in på en dator. Han
bekräftar här den gamla sanningen om att
ett mejl ska betraktas som ett vykort, ett vykort som dessutom är skrivet med blyertspenna. Lätt att läsa och lätt att ändra — för
den som kommer över det.
Fredrik Johansson, som sitter ytterligare
några steg ned i korridoren, påpekar att
mycket av hackningsförsöken utgår från
låglöneländer. Där varje femhundring man
lyckas lura till sig ändå är mer än vad vanliga
arbeten ger per månad.

Sedan visar han ett exempel som det är lätt
att haja till inför. En till synes exakt kopia av
en av våra universitetssidor där man ska logga in med sitt Umu-id.
— De har kopierat vår sida, men tittar man
på webbadressen så ser man att det är något
som inte stämmer. Men är man stressad en
fredag eftermiddag är det lätt att gå på det,
säger Fredrik Johansson.
I ARBETET VID IRT finns även Kenneth
Lindberg. Han är inte lika inblandad i de
dagliga ärendena som de andra, utan för
honom handlar det mer om att ha koll på
datainfrastrukturerna. Att det till exempel
inte ska finnas begränsningar för forskningen och undervisningen. Lokalt men även nationellt via Sunet.
Åter utanför den höga glasväggen är det
lätt att konstatera hur en dag på jobbet vid
Umeå universitet för många inte behöver
vara den andra lik. ○
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Signerat

Dieter Müller har ordet

FOTO: MATTIAS PETTERSON

Med fokus på demokrati

”Jag är övertygad
om att året
kommer att bli
stimulerande och
intressant.”

JAG KOM NYLIGEN tillbaka från en konferens i Katalonien. Spänningar kring den
eftersträvade katalanska självständigheten
lämnade avtryck i staden där ömsom spanska, ömsom katalanska flaggor hängde från
balkonger och fönster. Även på konferensen
pratade våra värdar mycket om den pågående konflikten. Var det en demokratisk rättighet att själv bestämma om man ska vara ett
självständigt land, eller gjorde den spanska
regeringen rätt i att försvara författningen
som är resultatet av återgången till ett demokratiskt styre efter Francos militärdiktatur.
Kollegorna på det lokala universitetet Rovira
i Virgili, nämnt efter en katalansk nationalist
och parlamentspresident, vittnade även om
att de förväntades ta ställning. Det blev väldigt tydligt att demokrati inte är någon enkel
verksamhet utan snarare kräver en ständigt
pågående diskussion kring motstridiga intressen och ambitioner.
Upplevelsen i Katalonien blev också en
bekräftelse på att demokrati är ett bra tema
för Umeå universitet att satsa på under 2018.
Som de flesta nog har lagt märke till fokuseras just nu på Arktis, och erfarenheten av att
satsa ett helt år på samma tema har varit positiva. Det har gett möjlighet att fördjupa diskussionen kring universitets forskning inom
området och kommunicera resultat till aktörer inom och utanför universitetet.

MOT DENNA BAKGRUND väljer universitetet nu att ställa demokrati i centrum.
Det finns många skäl för att göra så. Ett uppenbart sådant är att 2018 är ett valår, men
en viktig fråga är också vilken roll kunskap
och universitet bör spela i ett demokratiskt
samhälle. Inte minst den senaste tidens kunskapsförakt och post-sanningstrend aktualiserar behovet att ompröva hur universiteten
agerar i relation till pågående samhällsdebatt. Men även olika aktörers försök att styra
universitet och kunskapsproduktion är en
viktig anledning att fokusera demokrati.
PROGRAMARBETET FÖR demokratiåret
har just påbörjats men redan nu kan det
noteras att Kunskapsnoden kommer att
presentera aktuell demokratiforskning vid
Umeå universitet och även många av universitetets övriga aktiviteter såsom Vetenskapsluncher och Kultur på campus kommer att
genomsyras av demokratitemat. Jag är övertygad om att året kommer att bli stimulerande och intressant. Framför allt ska dock
det kommande årets aktiviteter och diskussioner vara relevanta och bidra till att vidareutveckla Umeå universitets roll som viktig
samhällsaktör. ○

DIETER MÜLLER
VICEREKTOR
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”Hur vi som lärosäten systematiskt ska kunna koordinera
våra intressen och behov av
infrastruktur för forskning är
en alltigenom viktig fråga. Här
pågår nu också ett projekt
på hemmaplan där vi just nu
inventerar och försöker skapa
en helomfattande bild av såväl
det vi idag har som våra kommande behov.”

”Man läker inga sår
genom att låtsas som om
de inte finns. Man stävjar
heller inte oacceptabelt
maktutövande genom att
vända bort blicken och
tänka att det kanske blir
bättre nästa dag, nästa
vecka, nästa år.”
Heidi Hansson, vicerektor
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Kultur
FOTO: MATTIAS PETTERSON

Vinden bär oss med sig
Mandana Moghaddam, 2015
ETT RUM UTAN TAK eller väggar placerat
mellan Umeå universitetsbibliotek och Humanisthuset på Vindarnas torg. En obäddad
säng, ett skrivbord med ett pennställ och en
tänd skrivbordslampa, en stol, en pall och
på golvet en stor mönstrad matta. Allt gjutet i grå betong, så realistiskt återgivet att
man nästan tvivlar på materialets uniforma
hårdhet. Många måste känna på kudden och
täcket för att övertyga sig om att det verkligen är betong. Går man in i rummet hörs
fragment av telefonsamtal på olika språk.
Det är svårt att förstå vad som sägs samtidigt
som man känner igen situationer och tonfall. Mandana Moghaddam (f. 1962) har gjort
en skulptural installation som sannolikt upplevs både självklar och mystisk på en och
samma gång. Det är tydligt vad verket föreställer och den är inbjudande att gå in i och
upptäcka, men vad är det egentligen rummet berättar för oss?
På grund av konstverkets placering på
campusområdet är det lätt att associera till
studentrummets standardiserade interiör,
där mattan blir ett försök till ett mer per22

sonligt uttryck. Samtidigt påminner det om
många andra typer av tillfälliga boenden
som kan passera revy i en människas liv: hotellrum, hyresrum eller flyktingboenden. Ett
liv idag är fyllt av förflyttningar som i olika
grad påverkar tillvaron: kanske en utbildning, eller resor i arbete eller för rekreation.
Många platser har stor betydelse och vi kan
minnas detaljer, dofter och specifika händelser, medan andra glöms bort i samma stund
man stänger dörren och går.
När Mandana Moghaddam kom till Umeå
inför arbetet med att skapa ett verk för platsen påmindes hon om sin första tid i Sverige.
Hon kom som kvotflykting och placerades
på flyktingförläggning i Kristineberg 1979,
där hon bodde ensam i ett rum med ständiga tankar på och oro för familj och vänner
hemma i Teheran. Verktyget för att stilla tankarna och oron var telefonen. Telefonsamtal
är ett återkommande tema i Moghaddams
konst, eftersom det var och ännu är en viktig livlina för människor på flykt, liksom för
den som vistas på annan ort av mindre dramatiska orsaker. Vi vill veta hur våra nära

och kära har det, få kontakt med våra självklara miljöer, samt försäkra oss om att det vi
lämnat i någon mån finns kvar.
Titeln Vinden bär oss med sig är hämtad
ur en dikt av poeten Forough Farrokhzad
(1935—1967), en mångsysslande konstnär
som var författare, filmare och dramatiker.
Dikten handlar om våra minnen och saker
vi glömt eller som vi tror för evigt förstörts.
Många gånger kommer platser vi vistats på
att försvinna för gott, förolyckas eller förstöras av andra orsaker, men våra minnen och
erfarenheter av de platserna försvinner aldrig. De bärs enligt Forough Farrokhzad av
vinden och kan alltid återvända — även om
vi tror att vi glömt dem. Vi upptäcker dem
genom ett namn, en detalj, ett ljud eller en
doft som bevarats i vindens arkiv. Konstverket kan därigenom ses som en laddningsplats för allas våra minnen av rum vi benämnt som ”hem”. ○
ANN-CATRINE ERIKSSON,
lektor i konstvetenskap och utbildningsledare
vid kansliet för humaniora
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Till sist

Christer Nordlund
FOTO: PÄR LÄRKERYD

Visionen om samarbete lever vidare

U

MEÅ UNIVERSITET inrättades efter beslut av riksdagen 1963. Etableringen var en stor händelse i den
lilla regementsstaden och en betydande investering
för Sverige, som därmed fick sitt första lärosäte norr
om Dalälven. Det blev det femte i landet, efter att
högskolorna i Göteborg och Stockholm fått universitetsstatus 1954 respektive 1960. Samtidigt var det en
händelse som i ett internationellt perspektiv var tidstypisk. Universitetsrörelsen spred sig över världen och nådde även norra Finland och Norge, där nya universitet grundades i Uleåborg 1958 och Tromsö 1968.
Tillkomsten av de nya lärosätena hängde samman med en växande
befolkning och en ekonomisk högkonjunktur, som möjliggjorde
institutionell expansion av utbildningssystemet i dess helhet. I
välfärdspolitisk anda skulle alla med förutsättningar ges möjlighet att
förkovra sig. Viktig för utvecklingen var också idén att det rådande
industrisamhället var på väg att övergå i ett tillstånd präglat av vetenskapsbaserad kunskap och teknikutveckling. Allt fler sektorer i samhället vetenskapliggjordes och krävde högutbildad personal. Forskningen
tillskrevs betydelse som både produktionskraft och lösning på komplexa
samhällsproblem.

Christer som Ernst på
jubileumsspexet 2015.

Christer Nordlund är
professor i idéhistoria, med
inriktning mot miljö- och
vetenskapshistoria och sitter
som ledamot i universitetsstyrelsen.
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UTMÄRKANDE FÖR DENNA tid var också en uppfattning om att universitetet som institution var stadd i förändring. Om universiteten tidigare haft karaktären av slutna, elitistiska och konservativa lärdomsborgar, förväntades de nu bli mer öppna och flexibla i sina åtaganden. Det
gällde särskilt de nya universiteten. Umeå universitets viktigaste uppgift
inledningsvis var att avhjälpa bristen på högskoleutbildad personal inom
offentlig sektor samt att stödja och utveckla den norrländska regionen i
sin helhet, såväl ekonomiskt som kulturellt. Men det fanns också en vision om att Umeå universitet skulle bidra till vetenskaplig och pedagogisk förnyelse.
ECKLESIASTIKMINISTER Ragnar Edenman förordade ”av vetenskapens utveckling motiverade organisatoriska nybildningar” i Umeå. Till
exempel skulle ett antal professurer i ämnen som var nya för landet inrättas. Samtidigt skulle alla ämnen (som inte var medicin eller odontologi) placeras inom ramen för en gemensam filosofisk fakultet. Tanken
var, som det uttrycktes i en proposition 1964, att ”ett sammanhållande
av ämnena till en fakultet skapar större förutsättningar för och underlättar det i skilda sammanhang förordade samarbetet över traditionella
ämnesgränser.”
DEN FILOSOFISKA fakulteten blev dock inte långlivad utan splittrades
redan 1968 i tre separata fakulteter — en matematisk-naturvetenskaplig,
en samhällsvetenskaplig och en humanistisk. Ett argument för delningen
var att lärarna raskt blivit så många att de helt enkelt inte rymdes inom
samma organisation. De var då totalt 59 stycken. Men även om tanken
om en gemensam fakultet snabbt glömdes bort och vetenskapsområdena rent fysiskt separerades på var sin sida om universitetsdammen, har
visionen om samarbeten över ämnesgränserna levt vidare inom Umeå
universitet, och den lever helt visst än i dag. ○

CHRISTER NORDLUND

