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Robotdammsugaren hade gått sönder och stod stilla och surrade, 
i stället för att göra sitt inprogrammerade jobb. Och jag böjde mig 
ner för att klappa dammsugaren, som för att trösta, ungefär som 
jag skulle gjort om ett litet barn snubblat och skrapat upp skrubb-
sår på knäna.

Det var alltså bara en dröm, men jag kan inte låta bli att fundera 
på om det alltmer — och alltför mycket — blir så att vi ger våra tek-
niska hjälpmedel mänskliga egenskaper. Inte bara på film, utan i 
verkligheten.

Då kändes det betryggande att lyssna på Virginia Dignum när 
hon talade under en föreläsning i samband med Årshögtiden  
i oktober. Hon försäkrade att  
AI inte är intelligens! Än så länge 
har alltså människan ett för-
språng där. 

AI är ändå ett område som de 
flesta av oss har svårt att riktigt 
förstå. Men på vårt universitet 
satsas rejält på AI, på egen hand 
och som ett nav för en mång-
miljonsatsning på det nationella 
planet.

Därför krävs att forskarna också lägger en hel del krut på att 
förklara, på ett populärvetenskapligt sätt, vad de vill och vad de 
kommer fram till i sin forskning.

I det här numret av Aktum kan du läsa om hur Umeå universitet 
och dess medarbetare arbetar för att på olika sätt få ut budskapet, 
för att visa vad man håller på med, men också för att försöka få 
barn och unga att bli intresserade av att själva ägna sig åt forskning.

Att intresset är stort och att satsningen är viktig ser vi exempel 
på varje vecka på vetenskapsluncherna och varje månad när det  
är dags för Fika efter en forskare.

Förresten — jag har ingen robotdammsugare och har aldrig  
haft någon. För säkerhets skull kommer jag heller inte att investera 
i en sådan i framtiden. Jag skulle inte ens drömma om att skaffa 
någon…○
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Innehåll

”Viktigt att 

forskare kan 

förklara så att  

alla förstår.”

Jag hade en märklig dröm

På Curiosum, Umeå universitets nya science centre, vill 
universitetet visa upp sin forskning och skapa intresse för 
kunskap och nyfikenhet till lärande inom vetenskap. 8

TEMA  Populärvetenskap

5
14

17

5 Satsning på AI 
100 egna miljoner på tio år när 
Umeå blir nationellt nav för  
AI-forskning.

7 Unika i landet 
Restauranghögskolan och  
Institutionen för kostvetenskap 
går samman vid årsskiftet. 

12  UCL 15 år 
Umeå universitets chefs- och  
ledarskapsprogram har under 
åren fostrat mer än 300 chefer.

14 Profilen 
Maria Göransdotter gläds åt att 
jobba med forskning och sin 
avhandling.

17 Största möjliga sekretess 
Universitetets hemligaste jobb, 
det kan vara det som utförs på 
Institutionen för tillämpad  
utbildningsvetenskap.

20 Utblick 
Kollegialitet är en styrform för 
oberoende, men det är inte så 
himla lätt, konstaterar Kerstin 
Sahlin, forskare och före detta 
prorektor vid Uppsala universitet.

22 Ny språkpolicy och nya titlar 
Klarspråk och tydlighet är viktigt. 
Språkrådet har i den nya språk-
policyn försökt skapa en helhets-
syn i språkfrågor.

http://www.aurora.umu.se/aktum
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5 frågor

1  Vad innebär den här gästprofessuren? 
Kerstin Hesselgrens gästprofessur finansieras av Vetenskaps- 

rådet. Den har tilldelats Umeå universitet för att stödja utvecklandet 
av ett forskningsprogram om normkritisk pedagogik i skola, familj 
och arbetsliv. Jag kommer arbeta med en forskargrupp på Pedagogis-
ka institutionen som heter Genus och pedagogiska processer i sam-
hället, med bland andra Ann-Louise Silfver, men också med Umeå 
centrum för genusstudier. 

2  När börjar du, och hur mycket kommer du att vara  
på plats i Umeå?

Gästprofessuren är uppdelad i två perioder. Först kommer jag  
den 1 februari och stannar till i juni. Sedan kommer jag tillbaka  
i september och stannar till i november. 

3  Vad kommer du att göra som gästprofessor? 
Dels handlar det om att stötta doktorander i att utveckla sitt 

tänkande och forskningsprojekt, dels ska jag bidra med intellektuell 
stimulans och tänka igenom idéer med forskarna. Jag kommer till  
exempel att hålla en installationsföreläsning den 26 februari och  
utöver det kommer jag också att undervisa en del.

4  Vad handlar din egen forskning om? 
Jag började forska om mödraskap i slutet av 1970-talet och på 

1980-talet. Därifrån utvecklade jag ett intresse för livscykel-perspek-
tiv och sociala identiteter. Ett nyligt exempel är en studie jag gör med 
Marja Peltola på Helsingfors universitet om maskulinitet hos pojkar 
i Helsingfors i åldrarna elva till fjorton år. Men jag har också forskat 
mycket inom frågor som rör migration och intersektionalitet. 

5  Kan vem som helst komma och lyssna på din installa-
tionsföreläsning den 26 februari? 

Absolut. Den är offentlig. ○
JONAS LIDSTRÖM

Först föreläsningar
— sedan ceremoni
Umeå universitets årshögtid 2019  
firades i sedvanlig ordning med en  
högtidlig ceremoni i oktober. 

Nya professorer, hedersdoktorer, pristagare och 
förtjänstmedaljörer installerades, promoverades 
och tog emot sina priser. Tidigare på dagen hade 
de dessutom hållit populärvetenskapliga föreläs-
ningar för de många intresserade åhörare som 
tog sig till universitetet för att lyssna på dem.

”Jag ska  
bidra med  
intellektuell  
stimulans”

Fem frågor till Ann Phoenix, professor 
i socialpsykologi vid University College 
London. På Umeå universitet kommer 
hon att inneha prestigefyllda Kerstin 
Hesselgrens gästprofessur under 2020.
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ET HÄR ÄR frågor 
som ett nytt natio-
nellt forskningspro-
gram, WASP-HS, kom-
mer att fokusera på 
under de närmaste 
tio åren.

Forskningspro-
grammet omfattar 

totalt 660 miljoner kronor fram till 2028 och 
är initierat av Marianne och Marcus Wal-
lenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och 
Amalia Wallenbergs Minnesfond. 

Umeå universitet har utsetts till värduni-
versitet och koordinator för programmet 
som har fokus på etiska, ekonomiska, ar-
betsmarknadsmässiga, sociala, kulturella 
och juridiska aspekter som kan följa med 
artificiell intelligens och det pågående tek-
nikskiftet i samhället.

En av de främsta orsakerna till program-
mets placering i Umeå är professor Virginia 
Dignum som leder forskargruppen Social 

and Ethical Artificial Intelligence vid Umeå 
universitet. Hon är en meriterad internatio-
nell forskare och en av 52 experter som ut-
setts av EU för att ge riktlinjer inför de vägval 
som Europa står inför med utvecklingen av 
AI. Hon blir nu WASP-HS vetenskapliga ledare. 

— För att säkerställa att artificiell intelli-
gens blir till nytta för hela mänskligheten, 
måste vi förstå vilka konsekvenserna är för 
människan och samhället, samtidigt som 
vi utforskar dess matematiska och tekniska 
grunder, säger Virginia Dignum, som instal-
lerades som professor vid Umeå universitet 
vid Årshögtiden i oktober 2019.

BOKSTÄVERNA HS I WASP-HS står för 
humaniora och samhälle, vilket pekar mot 
de forskningsfrågor som kommer att tas 
upp. WASP-HS blir därmed ett komplement 
till forskningsprogrammet WASP, Wallen-
berg AI, Autonomous Systems and Software 
Program, som är Sveriges enskilt största pri-
vata forskningssatsning någonsin med en 

sammanlagd finansiering på närmare 4 mil-
jarder kronor.

WASP-HS har under hösten 2019 beviljat 
medel till 16 forskningsprojekt som ska stu-
dera hur artificiell intelligens och autonoma 
system påverkar vårt samhälle och våra be-
teenden. 

Några exempel på frågor som kommer 
att tas upp av projekten är: Hur förändras 
arbetsmarknaden när robotar tar över arbe-
ten? Vad innebär den framväxande tekniken 
av ansikts- och röstigenkänning? Hur påver-
kas människors beteende när drönare blir 
allt mer vanliga? Vad händer i handeln när AI 
allt mer styr konsumenters val? Kan digitala 
assistenter motverka stressrelaterad ohälsa? 
Vem avgör vilka etiska val som AI ska göra?

PROJEKTEN HAR EN sammanlagd finan-
siering på 96 miljoner kronor och är förde-
lade på nio olika universitet och institut runt 
om i Sverige. Ett av projekten kommer att 
bedrivas vid Umeå universitet och har som 
fokus digitala kompanjoners roll i hantering 
av stress. Projektet leds av professor Helena 
Lindgren vid Institutionen för datavetenskap.

— Vi möter allt oftare digitala assistenter 
som syftar till att hjälpa till med olika tjäns-
ter som bankärenden och inköp via webben. 
Dessa är baserade på AI men funktionalite-
ten är än så länge begränsad och fungerar 
främst för enkla uppgifter. Trots detta får 
människan ändå ett intryck av karaktären 
som en social aktör, säger Helena Lindgren.

— Vår forskning förväntas resultera i en 
ökad förståelse för hur socialt intelligenta 
digitala kompanjoner kan påverka män-
niskans emotionella välmående, och den 
digitala kompanjonens potentiella roll för 
hanterande av stress i dagliga aktiviteter, sä-
ger Helena Lindgren som kommer att driva 
projektet tillsammans med bland andra Vic-
tor Kaptelinin, Institutionen för informatik, 
och Anna Stigsdotter-Neely, Institutionen för 
sociala och psykologiska studier, Karlstads 
universitet.

I takt med att artificiell intelligens, AI, kommer in i allt  
fler områden ökar också intresset för hur tekniken  
påverkar människors vardag och beteenden.

Vi måste förstå vilka  
konsekvenserna blir av AI

TEXT: Mikael Hansson  FOTO: Johan Gunséus
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I OCH MED att forskare från olika ämnes- 
områden kommer att samarbeta inom 
projekten kan ett större grepp tas kring 
hela samhällets utveckling.

— Vi behöver radikalt förändra vårt sätt 
att ta oss an AI. Vi behöver inta ett mycket 
mer multidisciplinärt och brett förhåll-
ningssätt, har Virginia Dignum sagt i en  
tidigare intervju, i samband med sin in-
stallation som professor vid Umeå univer-
sitet i oktober 2019.

— Detta är vad jag vill kalla för veten-
skapen om artificiell intelligens, en ny ve-
tenskaplig disciplin som inte bara inbegri-
per de datavetenskapliga aspekterna utan 
också andra vetenskapsområden som  
humaniora och samhällsvetenskap, fort-
sätter hon.

ÄVEN OM Umeå universitet är värd för 
forskningsprogrammet så betonar Vir-
ginia Dignum att det är en satsning som 
sträcker sig över hela Sverige. WASP-HS 
kommer att arbeta nära universitet i hela 
landet för att rekrytera juniora forskare 
och gästprofessorer, driva en nationell 
forskarskola med upp till 70 doktorander 
och samordna större internationella part-
nerskap och aktiviteter.

WASP-HS-programmet är planerat att 
pågå under 2019—2028. ○

Professor Virginia Dignum forskar 
kring vilka etiska, ekonomiska, 
arbetsmarknadsmässiga, sociala, 
kulturella och juridiska konsekvenser 
som kan följa med AI.

Satsar 100 miljoner på 
artificiell intelligens
Autonoma system och artificiell intelligens är på väg att 
revolutionera utvecklingen inom flera områden. Univer-
sitetsstyrelsen har därför beslutat att satsa 100 miljoner 
under tio år på AI-forskning.

ARTIFICIELL INTELLIGENS ÄR i sig inget 
nytt fenomen utan är något som tog fart 
redan på 1940-talet. Men utvecklingen har 
lett till att vi i dag kan tillämpa AI på väl-
digt många områden, inom såväl akademin 
som människors vardag, och därför är det 
ett högintressant forskningsområde. Av den 
anledningen har Umeå universitets styrelse 
beslutat att satsa 100 miljoner under tio år 
på forskning inom artificiell intelligens och 
autonoma system.

50 miljoner kommer att fördelas till Tek-
nisk-naturvetenskaplig fakultet i syfte att 
fortsätta bygga upp en stark och långsiktigt 
hållbar forskningsmiljö inom AI vid Institu-
tionen för datavetenskap. 

Resterande 50 miljoner kronor avsätts 
till att utveckla tillämpad AI-forskning på 

samtliga fakulteter, vilket på sikt också ska 
ge effekter på utbildning och samverkan.

— Den här universitetsövergripande sats-
ningen skapar en unik möjlighet att kombi-
nera den starka uppbyggnad som görs inom 
AI:s kärnområden med det stora intresset 
för att nyttja och studera AI över hela uni-
versitetets bredd, säger Erik Elmroth, pro-
fessor vid Institutionen för datavetenskap.

— Tillämpningar inom AI kommer att ge 
många signifikanta förändringar och med 
denna satsning kommer Umeå universitet att 
bidra med viktig ny kunskap inom alla fakul-
tetsområden. Vi kommer att göra skillnad 
inom tillämpad AI, säger Katrine Riklund, 
prorektor vid Umeå universitet. ○

JOHANNA FREDRIKSSON
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Lärarna har fått  
en egen ceremoni

Annika Johansson har just fått ta emot sin nål 
som excellent lärare ur vicerektor Heidi Hans-
sons hand (längst bort på bilden). Studentkår 
och kollegor gratulerar också.

Lärarna har fått sin egen ceremoni, där de 
tar emot nål och diplom som bevis på att de 
utnämnts till meriterad eller excellent lärare.
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Utbildning och forskning, det är två av de tre ben — det tredje 
är samverkan — som Umeå universitet står på. Forskarna får 
uppmärksamhet i samband med Årshögtiden och Vårpro- 
motionen, men nu har även lärarna fått sin egen ceremoni.

UMEÅ UNIVERSITET VAR 2013 först 
bland de stora universiteten i Sverige att in-
föra ett meriteringssystem för lärare. Den 10 
oktober var meriterade och excellenta lä-
rare, som fått sin utnämning från 2017 fram 
till våren 2019, inbjudna till en högtidlig 
ceremoni i Ljusgården i Lärarutbildnings-
huset. 

Där fick de diplom och en nål som synliga 
tecken på att de uppfyllt alla kriterier för 
utmärkelsen. Middag på kvällen — samt ett 
lönepåslag — var också en del av utnämning-
en. Närmare 70 lärare, av totalt 170, som bli-
vit utsedda till meriterade eller excellenta de 
senaste åren fanns på plats vid ceremonin.

— De som har utnämnts har visat pedago-
gisk skicklighet i samverkan med andra — till 
exempel studenter, lärare, andra aktörer, 
säger arrangören Lars Larsson, universitets-

lektor vid UPL och dessutom själv mottagare 
av diplom och nål.

— Det här är viktigt, en markering för att 
visa att universitetet satsar även på lärarna, 
säger Annika Johansson, universitetslektor 
vid Pedagogiska institutionen och en av de 
excellenta lärarna.

Lärarna får själva ansöka om att få bli me-
riterade eller excellenta lärare.

— Det krävs väldigt mycket arbete och 
många dokument när man ska ansöka om 
meritering, säger Annika. Det gäller att berät-
ta och beskriva hur man tänker i sitt jobb och 
motivera varför man ska få en utmärkelse. Se-
dan granskas de uppgifter man lämnat, så att 
granskarna ser att de stämmer med verklighe-
ten. Vill man gå vidare från meriterad till ex-
cellent lärare är det samma procedur där. ○

INGER NILSSON
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De går samman 
och får unik bredd

FAKTA
Institutionen för kostvetenskap 
inrättades 1995 genom en ombild-
ning av dåvarande Institutionen för 
hushållsvetenskap. 

Restauranghögskolan inrättades 2002 
med uppdrag att ansvara för utbild-
ningar inom gastronomi och restau-
rangmanagement samt att ansvara för 
fortbildning och vidareutbildning inom 
verksamhetsområdet. Båda hör till den 
Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Institutionen för kost- och måltids- 
vetenskap (Department of Food,  
Nutrition and Culinary Science) inrät-
tas från och med den 1 januari 2020. 

Institutionen ansvarar för: 

Gastronomiprogrammet. 

Kostvetarprogrammet. 

Dietistprogrammet. 

Utbildning av lärare i hem-  
och konsumentkunskap. 

Kurser på grundläggande  
och avancerad nivå. 

Nytt forskarutbildningsämne inom 
kost- och måltidsvetenskap.

Forskningen som sedan tidigare  
bedrivs inom sex olika profilområden 
med inriktning mot mat och måltider. 

Samverkan med samhället på olika sätt. 

Från och med januari 2020 är Institutionen för kostvetenskap  
och Restauranghögskolan en och samma institution.

— VI BLIR UNIKA I LANDET, säger Maria 
Waling, prefekt vid Institutionen för kostve-
tenskap fram till sammanslagningen.

 Arbetet med sammanslagningen har 
vuxit fram under några år och är till en bör-
jan ett initiativ från båda verksamheterna 
då man sett möjligheten att skapa en mer 
hållbar och stabil situation för bägge parter. 
Den nya verksamheten kallas Institutionen 
för kost- och måltidsvetenskap.

Det som lyfts fram som fördel med sam-
manslagningen är att den möjliggör ett bre-
dare perspektiv på mat och måltider. Restau-
ranghögskolan har stort fokus på måltiden 
och gästens upplevelse, medan kostveten-
skap har en bred kompetens kring matens 
betydelse vid bland annat sjukdom och hälsa. 
Nu kan de samarbeta mer tvärvetenskapligt. 

— Vi får den här bredden med allt från nu-
trition till gastronomiskt hantverk, det ger 
oss större möjligheter än vad exempelvis 
våra systerinstitutioner har, säger Maria Wa-
ling, som är den nya institutionens prefekt. 

— Det finns inget liknande i Sverige där man 
har hela den här bredden. Vi blir unika på 
så sätt. 

Bland annat ingår det nya forskarutbild-
ningsämnet kost- och måltidsvetenskap i 
nya institutionen. Andra vinster är rent or-
ganisatoriska — var för sig är verksamheter-
na relativt små, tillsammans blir de mindre 
sårbara, enligt Maria Waling, som framför 
allt ser fördelar med sammanslagningen. 

Omorganiseringen innebär att Restau-
ranghögskolan som organisation läggs ned. 

— Men verksamheten lever vidare som 
vanligt som en del av den nya institutionen, 
säger Maria Waling.

Hur tänker ni kring att ta bort varumärket 
Restauranghögskolan, som ändå är hyfsat 
starkt, inte minst utanför campus?

— Det är inte en helt enkel process att hit-
ta ett gemensamt namn. Vår ambition har 
varit att hitta ett namn där båda parter kän-
ner att de ingår, det har varit prioriterat, 
säger Maria Waling. ○

JOHANNA FREDRIKSSON

Bildligt tänkt     Erik Domellöf
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ADELEN BODIN ÄR univer-
sitetslektor och föreståndare 
för Curiosum vid Umeå uni-
versitet. 

— Det känns roligt och hur 
spännande som helst! Samti-
digt är det så mycket att göra 
just nu att jag nästan inte hin-
ner känna efter. Nu får vi för-

verkliga det som vi har funderat kring och planerat för 
under det senaste året. Det är superfina lokaler vi flyttar 
in i och det kommer att bli så bra.

Hösten innebär en hektisk tid när allt ska ställas i ord-
ning. Och det är inte lite som ska rymmas i de ljusa, luf-
tiga lokalerna på 2 000 kvadratmeter: installationer och 
utställningar, domteater, olika pedagogiska program 
samt verkstäder som rymmer olika typer av experiment, 
utforskande och görande: kemiverkstad, teknikverkstad, 
textilverkstad och verkstäder för digital tillverkning med 
3D-skrivare och laserskärning.

På Curiosum tillåts besökaren lära sig nya saker på 
ett kreativt sätt genom att uppleva, titta, lyssna, känna 
och även göra egna produkter. Målet är att skapa intres-
se för kunskap och nyfikenhet till lärande inom veten-
skap och teknik. 

TEMA  Populärvetenskap

När forskning ska beskrivas  
populärvetenskapligt är Curiosum  
ett sätt att nå ut. Föreståndaren  
Madelen Bodin har precis fått tillgång 
till lokalerna i gamla Sliperiet.  
Nu börjar flytten från Umevatoriet  
till Curiosum på Konstnärligt  
campus. 

TEXT: Ingrid Söderbergh  FOTO: Mattias Pettersson

M

Curiosum 

— universitetets nya science  
centre och maker space
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— Vi kommer att använda universitetets forskning för att 
skapa olika aktiviteter och vi hoppas att många forskare 
vill vara med och bidra. Vår föreläsningssal, Black box, 
rymmer 100 personer och här planerar vi att ha populär-
vetenskapliga föreläsningar, dramatiseringar och shower, 
säger Madelen Bodin.

EFTER NYÅR KOMMER Curiosum att öppnas gradvis 
och personalen trimmar in verksamheten genom att 
bjuda in skolklasser — barn och ungdomar är en mycket 
viktig målgrupp. 

Tidigare har man på Umevatoriet fått säga nej till 
många förfrågningar. Nu när verksamheten utökas finns 
dubbla kapaciteten för skolbesök. Curiosum kommer på 
sikt att nå alla elever i Umeå kommun, och även krans-
kommuner, från förskola till gymnasiet. I och med det 
nås även elevernas familjer och bekanta som kan besöka 
Curiosum som en fritidsaktivitet.

— Vi får en jätteviktig roll när det gäller att nå ut till 
fler med universitetets forskning. Det centrala läget på 
Konstnärligt campus gör vårt science centre tillgängligt. 
Dessutom gör närheten till Bildmuseet, som är en annan 
publik verksamhet, att vi förstärker våra möjligheter att 
nå nya målgrupper.

Umeå kommun är samarbetspartner och bidragsgi- 

Curiosum 

— universitetets nya science  
centre och maker space

Än så länge är lokalerna ganska tomma, 
men i entrén, på kortsidan av huset, möts 
besökaren av en ljus och luftig entréhall. 
Här finns reception, butik och en temporär 
utställning. Längre in i lokalen öppnar 
stora ytor upp sig, och här finns även ett 
kafé och verkstäder. En trappa upp finns 
fler verkstäder för teknik, kemi och textil.

vare. Kommunen slår på stora trumman och ser Curio-
sum tillsammans med Bildmuseet som en kommande 
reseanledning för Umeå som turiststad. Det medför att 
Curiosum kommer att ha generösa öppettider dag- och 
kvällstid samt lov och helger, samt öppna en butik och 
kafé.

Curiosum har också ett viktigt uppdrag när det gäl-
ler att bidra till kompetensförsörjningen i samhället. Att 
samverka med det lokala näringslivet och tillsammans 
hitta sätt att öka unga människors intresse för att utbilda 
sig, särskilt inom teknik och naturvetenskap, är därför 
en del i verksamheten. Curiosums kreativa miljö blir 
också en inspirerande plats för andra aktörer som finns i 
huset. På tredje våningen huserar eXpression Umeå, en 
inkubator för kulturella och kreativa näringar, och Kul-
turverket som främjar barns estetiska lärprocesser.

EN DONATION FRÅN Knut och Alice Wallenberg har 
genom det nationella projektet Wisdome möjliggjort 
uppförandet av en digital domteater för planetarievis-
ningar och film i 360-format med olika vetenskapliga te-
man. Wisdome-satsningen på vetenskaplig visualisering 
i publika miljöer leds från Visualiseringscenter i Norr-
köping och övriga medverkande är Universeum i Göte-
borg, Tekniska museet i Stockholm och Malmö museer. 
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TEMA  Populärvetenskap

— Det är tryggt att kunna dela erfarenheter 
och samarbeta med de som jobbar med 
samma typ av verksamhet. Att kunna an-
vända kompetens från Visualiseringscen-
ter ger bra förutsättningar för oss på Cu-
riosum som är i uppstartsfasen.

— Vi slår upp portarna för allmänheten 
”på riktigt” när domteatern står klar sent 
på våren 2020, säger Madelen Bodin och 
avslöjar att den första produktionen som 
ska visas kommer att handla om digitala 
specialeffekter i film och dataspel. 

MADELEN BODIN OCH hennes perso-
nal har i princip bott i en kappsäck det 
senaste året och varit evakuerade till Tull-
kammaren i centrum. Att två verksamhe-
ter — Sliperiet och Umevatoriet — nu ska 
slås ihop till en enhet innebär en mängd 
utmaningar. 

— Jag har fantastiska medarbetare som 
gör detta möjligt trots allt. Vi för samman 
många olika erfarenheter in i den nya 
verksamheten. 

— Om fem år tror jag att Curiosum är  
en kreativ lärandemiljö som fortfarande 
utvecklas och väcker nyfikenhet och in-
tresse för vetenskap och teknik. Vi är ett 
spännande besöksmål i regionen och turis-
ter från hela Norden har en anledning att 
åka till Umeå. Jag hoppas att alla Umeåbor 
känner till Curiosum och att människor 
kommer tillbaka till oss eftersom våra  
aktiviteter och upplevelser bjuder in till 
ständigt utforskande. ○

Så når forskningen 
allmänheten
Det bedrivs en mängd forskning på Umeå universitet, men når den ut till all-
mänheten? Arrangemangen Fika efter en forskare och Vetenskapsluncherna 
är två sätt att göra forskningen populärvetenskaplig. Intresset, det är stort. 

— VI HAR HAFT några tillfällen då vi fått 
mota folk i dörren, säger Mari Norgren, en 
av arrangörerna.

20 bilder, 20 sekunder per bild, sedan frå-
gor från publiken. Så är upplägget för Fika 
efter en forskare som äger rum i kulturhuset 
Väven på lördagseftermiddagar. Vid varje 
tillfälle får tre forskare möjlighet att fram-
föra sitt arbete och sessionen tar ungefär en 
timme. 

Vetenskapsluncherna äger rum under 
lunchtid på torsdagar på Kafé Station. Åhö-
rarna bjuds på en 20—25 minuter lång före-
läsning och sedan frågestund samtidigt som 
de äter lunch. Sessionen tar cirka 45 minuter.

Det här är två koncept för att nå ut med 
forskning på ett populärvetenskapligt sätt 
utanför campus. 

VID FIKA EFTER EN FORSKARE får det 
plats 200 personer, men ibland har arrangö-
rerna behövt be folk vända i dörren då det 
blivit fullt. Det är en av anledningarna till att 
man kör två sessioner efter varandra. Vid 
Vetenskapsluncherna ryms något färre, men 
även där måste de ibland öppna upp lokaler-
na till max på grund av intresset. 

— Intresset är stort även om det är många 
evenemang nere på stan. Man bryter ige-
nom konkurrensen, säger Mari Norgren, 
professor och ordförande i informations-
kommittén vid Medicinska fakulteten som 
arrangerar Fika efter en forskare. 

Ingrid Söderbergh är kommunikatör vid 
kansliet på teknik och naturvetenskap och 
sitter med i projektgruppen som arrangerar 
vetenskapsluncherna. Hon tror att koncep-
tet att kombinera föreläsning med lunch är 
vinnande. 

— Det brukar ju vara spännande ämnen 
och det är inte så lång tid som man måste 
avsätta och man ska ju ändå äta lunch, säger 
hon och betonar att för en del blir det en 
social aktivitet. 

De flesta som kommer och lyssnar är 
äldre, en del är stammisar, men åldern på 
deltagarna kan också variera beroende på 
ämne. Ingrid Söderbergh minns särskilt ett 
tillfälle då en kemist berättade om alterna-
tiva metoder till djurförsök.

— Då kom det en massa ungdomar och det 
var ju väldigt roligt, säger hon.

VETENSKAPSLUNCHERNA kan handla 
om allt från demokrati till hållbarhet till 
varför man ska läsa romaner. Fika efter en 
forskare håller sig inom medicin och hälsa, 
vilket ju har en väldig bredd i sig. 

— Intresset för medicinska frågor är ge-
nerellt stort bland allmänheten, säger Mari 
Norgren.

Men varför är det viktigt att nå ut med 
forskning till en bredare skara?

— Människor betalar ju skattepengar till 
forskning så det är viktigt att de får se vad 
det mynnar ut i, vilket forskning som pågår. 

Curiosum kommer att stå färdigt för allmän-
heten våren 2020.

Fika efter en forskare är väl- 
besökta evenemang. Dess-
utom kan föreläsningarna 
följas på nätet, både direkt 
och i efterhand.
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Och för att väcka intresse för vetenskap 
och ge inspiration och visa upp forskarna, 
säger Ingrid Söderbergh som betonar att 
forskare ofta är väldigt positivt inställda till 
att presentera sitt arbete på det här sättet.

Mari Norgren håller med.
— Forskning är något väldigt långsiktigt. 

Det är viktigt att förmedla små men ändå 
framsteg som görs mot ett mål i horison- 
ten, säger hon. 

VARJE SESSION FILMAS och streamas 
på universitetets webb. Man vet att det 
arrangerats visningar genom lärcentrum, 
bibliotek och studieförbund i till exempel 
Ludvika, Skellefteå och Vilhelmina.

— På så vis når vi fler i till exempel in-
landet, säger Ingrid Söderbergh. 

I planeringsgruppen för Vetenskaps-
luncherna pågår en diskussion om att så 
småningom flytta arrangemanget till Cu-
riosum, som kommer att öppnas under 
2020 på Konstnärligt campus. Förhopp-
ningen är att allmänheten ska fortsätta 
söka sig till forskningen även om det blir 
i en mer akademisk miljö. För bron mel-
lan allmänhet och forskning är något att 
värna om. 

— Vi verkar för det allmännas bästa. Det 
är viktigt att allmänheten får ta del av det 
som görs, säger Mari Norgren. ○ 

JOHANNA FREDRIKSSON

Vetenskap även för 
barn och unga
Forskning kan intressera nästan alla. Om man paketerar det rätt. På Umeå 
universitet finns det flera populärvetenskapliga arrangemang som riktar sig 
till barn och unga.

HUR KÄNNS DET att vara mitt i en orkan? 
Möt grundämnena som behövs för att få 
vardagselektroniken att fungera. Få en in-
blick i kemins och fysikens förunderliga 
värld i en interaktiv show. 

Forskarfredag är en vetenskapsfestival som 
sprudlar av allt möjligt. Den anordnas en 
gång per år för att bygga broar mellan forska-
re och allmänheten, främst barn och unga. 

FORSKNING À LA CARTE är ett arrange- 
mang där man går djupare in på ett ämne 
åt gången. Tanken är att grundskole- och 
gymnasielärare kan bjuda in forskare och 
universitetslärare att gästföreläsa om ett 
naturvetenskapligt ämne. Det är gratis och 
det finns 47 olika föreläsningar att välja på. 
Målgruppen är i första hand högstadie- och 
gymnasieelever och syftet är att väcka in-
tresse för högre studier och göra steget till 
universitetet mer naturligt.

FÖR BARN SOM går i årskurs fem anordnas 
varje år Levande frågelådan. Eleverna har 
fått skicka in frågor inom naturvetenskap 
och teknik, som hur mycket salt som finns  
i saltvatten, vad myror är bra för och om det 
plötsligt kan börja regna hajar. Sedan bjuds 
barnen in till Aula Nordica där sju forskare 
som är experter inom olika områden vid 
universitetet förklarar hur saker och ting 
fungerar. Konceptet är inspirerat av den  
populärvetenskapliga SVT-produktionen 
Fråga Lund.  

— Det är en show där vi försöker göra det 
både roligt och intressant, säger Lennart 
Johansson, samordnare på Teknisk-natur-
vetenskaplig fakultet. Vi vet att intresset för 
teknik minskar efter årskurs sex bland tjejer. 
Vi vill att det intresse som finns ska bevaras 
och ju tidigare man kan uppmuntra intresset 
desto troligare är det att det kommer att bi-
behållas. ○               JOHANNA FREDRIKSSON

FIKA EFTER EN FORSKARE
När: Lördagar, fyra på våren, tre på hösten
Tid: 13.00—14.00, 14.00—15.00 
Plats: Kafé Fika i kulturhuset Väven 
Hur många får plats: 200 personer 
Har arrangerats sedan: 2016
Arrangör: Informationskommittén  
vid Medicinsk fakultet, Umeå universitet
Länk: www.umu.se/forskning/popularveten-
skapliga-arrangemang/fika-efter-en-forskare/

VETENSKAPSLUNCH
När: Torsdagar, 9 tillfällen per termin
Tid: 12.15—13.00 
Plats: Kafé Station
Hur många får plats: Cirka 70 personer
Har arrangerats sedan: 2006
Arrangör: Samtliga fakulteter vid Umeå 
universitet plus Lärarhögskolan
Länk: www.umu.se/forskning/popularveten-
skapliga-arrangemang/vetenskapslunch/
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MISSA INTE
live.umu.se
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Fika efter en forskare, 
Vetenskapsluncherna 
och flera andra akti-
viteter streamas på 
universitetets live-sida 
och går att följa både 
direkt och i efterhand.
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FAKTA
Umeå universitets 
chefs- och ledar- 
utvecklingsprogram
•  Umeå universitets chefs- och 

ledarutvecklingsprogram (UCL) är 
en del i kompetensutvecklingen 
för chefer. För många chefsroller 
är programmet obligatoriskt. Vissa 
typer av chefer omfattas dock inte, 
exempelvis dekaner. 

•  I grupperna deltar både akademiska 
och administrativa chefer. Det är 
också en blandning mellan nya och 
rutinerade chefer. 

•  Programmet startade 2004 och har 
hittills genomförts i 19 omgångar 
med sammanlagt 318 deltagare. 
Könsfördelningen har varit 51 pro-
cent män och 49 procent kvinnor.

15-ÅRSJUBILEUM

Programmet som fick  
ledarskapet att lyfta
UCL har fostrat över 300 chefer inom  
universitetet sedan programmet drog 
igång år 2004. Hösten 2019 firades 
15-årsjubileum, och personen som  
varit med på hela resan gjorde en  
bejublad avslutning. 
TEXT: Jonas Lidström  FOTO: Mattias Pettersson

Majbritt Lindberg, Matts Björklund och  
Ingrid Undén Lindehell var trion som  
arbetade med den allra första omgången  
av UCL i Umeå. ”Vi satt en hel dag i  
Förvaltningshuset och funderade på  
vad det här programmet skulle heta.”
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ET ÄR EN VACKER 
höstfredag och Cam-
pus Umeå sjuder av 
arbete och koncen-
tration bland medar-
betare och studenter. 

Cheferna, där- 
emot, lyser med sin 
frånvaro på de flesta 

håll. De har i stället sammanstrålat i en hör-
sal i Humanisthuset för att fira att Umeå 
universitets chefs- och ledarskapsprogram, 
UCL, fyller 15 år. 

Stämningen här påminner om en stor 
och gemytlig studiecirkel med kära återse-
enden som äger rum åt höger och vänster. 
Allra mest omkramad blir Matts Björklund, 
utvecklingskonsult på Personalenheten. 
Under femton år har han varit med om att 
guida nitton kullar med deltagare genom 
UCL-programmets faser. Men detta är dagen 
han sätter punkt.

UCL är en utvecklingsresa som dels hand-
lar om att säkra upp basal chefskompetens 
— men också om att få deltagarna att växa 
som ledare och ge dem ett nätverk av andra 
chefer.

MATTS BJÖRKLUND MENAR att deltagar-
nas behov delvis har förändrats över tid.

— ”Chefskapet” var ganska viktigt när vi 
startade UCL. Men det som vi kallar för  
ledarskap har vuxit i betydelse. 

Lars Nordlander började på UCL 2010. Nu-
mera är han Umeå universitets personalchef.

— Min grupp träffas fortfarande två gånger 
per år med stor behållning. Det har gett mig 
mycket energi och utrymme för reflektion. 
Inte bara kunskap och ledarskap, utan också 
kamratskap.

I samma kull ingick Ingrid Svensson. Lik-
som Lars Nordlander har hon erfarenhet av 
att leda en institution. I dag är hon chef för 
International Office. 

— För mig har våra återträffar varit 
mycket viktiga. De har fungerat både som 
stöd och som ventil, såväl i vardagens led-
ningsfrågor som när vi har haft särskilt 
knepiga situationer att hantera. Att kunna 
prata om både roliga och svåra saker öppet 

och tryggt, och kunna veta att det som sägs 
stannar i rummet. 

Bakgrunden till UCL-programmet är kär-
vare. I början av 00-talet fanns det stora 
brister i prefekters och chefers kunskaper 
om ansvar, lagar och regler. När Arbetsmil-
jöinspektionen påtalade problemen ökade 
trycket på universitetet att komma upp med 
konkreta förbättringar. 

Rektor för Umeå universitet vid den här 
tiden var Inge-Bert Täljedal: 

— Det var jag som en gång bestämde att 
universitetet skulle ha ett organiserat ledar-
utbildningsprogram. Men jag kan inte på 
något sätt ta på mig äran för upplägget och 
innehållet. 

I dag är Inge-Bert Täljedal pensionär och 
professor emeritus. Han är en av talarna 
under UCL-jubiléet, och med brasklappen 
att han talar från en position som ”föredet-
ting” ger han sin egen bild av vad akade-
miskt ledarskap egentligen går ut på. 

Det administrativa är viktigt och måste 
fungera. Men lika viktigt är det som Täljedal 
med glimten i ögat kallar för de ”andliga frå-
gorna”:

— Där handlar det om att vara ett före- 
döme, en inspiratör och en väl integrerad 
deltagare i den vetenskapliga kulturen.

UPPLÄGGET FÖR UCL-programmet har 
under 15 år varit sig ganska likt. Den första 
delen handlar om det administrativa chef-
skapet: arbetsgivarrollen, ekonomiskt an-
svar och regelverken som styr högskolan. 
Mittendelen ägnas mycket åt det personliga 
ledarskapet och att leda grupper. Den sista 
fasen handlar om strategiskt ledarskap och 
verksamhetsutveckling. Den största skillna-
den mellan UCL 2004 och 2019 är att vissa 

Det fanns mycket att minnas och tala  
om när UCL firade 15 års verksamhet. 
Här är det Marcus Schmitt-Egenolf,  
Ingrid Svensson, Lars Nordlander, Jon 
Moen, Eva Levring Jäghagen och Ulrika 
Nylén som träffats runt ett bord.

byggstenar som handlar om administration 
och arbetsgivaransvar har brutits ut och pa-
keterats som en separat chefsintroduktion. 

Individuella coachsamtal ingår i program-
met, och även en studieresa.

— Vi har besökt trettio olika universitet 
och institut genom åren. Världsledande uni-
versitet som Cambridge och Stanford, men 
också många universitet som på ett eller an-
nat sätt har förutsättningar som liknar våra 
egna, säger Matts Björklund.

— Syftet är omvärldsspaning och att lära 
av andra. Men ibland ger de här resorna 
också insikter om Umeå universitets styrkor. 
Vi har här en prestigelöshet, gränserna mel-
lan olika delar av universitetet är inte så tyd-
liga och vi har ofta relativt lätt att få till inter-
disciplinära samarbeten. 

NÄR TRE OMGÅNGAR av UCL hade ge-
nomförts så anlitades de norska ledarskaps-
forskarna Petter Aasen och Björn Stensaker 
för en utvärdering. 

— Utvärderingen fick ett väldigt positivt 
utfall, vilket var en viktig orsak till att pro-
grammet och sättet att jobba permanenta-
des, säger Matts Björklund.

I Aasen och Stensakers utvärdering ingick 
en enkätundersökning. Samma enkät har 
använts på alla efterkommande kullar. 

En stor majoritet av deltagarna har upp-
gett att programmet har varit ändamålsen-
ligt för vardagen som chef och ledare. Men 
det finns också saker som många gärna hade 
velat ha mer av. 

— Ännu mer av strategiskt ledarskap. Och 
konflikthantering är ett evigt återkommande, 
outtömligt behov, säger Matts Björklund. 
Man kan tolka det som att det handlar om 
att leda i förändring. ○

D
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Blickar bakåt — för  
att skapa framtidens  
designutbildning 
Det Maria Göransdotter inte vet om Designhögskolan är förmodligen inte 
värt att veta. Hon började arbeta på skolan som lärare redan 1995. Efter 
att ha haft flera olika roller, bland annat som vicerektor, fokuserar hon nu 
främst på sin avhandling om skandinavisk användarcentrerad design. 
TEXT: Nils Fredriksson  FOTO: Erik Abel

Profilen

▼
ÄR MARIA GÖRANSDOTTER 
hemtamt visar runt på Design- 
högskolan, slås jag av hur mång-
sidiga studenterna måste vara. 
Här finns allt från de senaste 3D-
skrivarna och väggar fulla av skis-
ser till träslöjdsliknande lokaler 

och bilmodeller som gjorts i lera. Överallt arbeten som 
visar vilka starka varumärken Designhögskolan, en av 
världens främsta i sitt slag, samverkar med inom olika 
områden. 

— Vi har ett examensevenemang i juni varje år och får 
då besök av företag från hela världen, här kan de prata 
på neutral mark och få en känsla för vart designområdet 
är på väg just nu. 

Maria Göransdotter sökte till skolan 1989, öppnings-
året, men kom inte in. Istället blev det idéhistoria, ett 
ämne som hon snabbt fängslades av. Bredden lockade 

och det var inte fel att idéhistoriska institutionen i Umeå 
vid den här tiden hade inspirerande föreläsare som 
Ronny Ambjörnsson och Kerstin Thörn. 1995 blev hon 
antagen till forskarutbildningen vid idéhistoria och 
skulle skriva en avhandling om god smak, heminred-
ning och modernitetens framväxt i folkhemmet. Men 
den blev aldrig klar. Istället halkade hon alltmer in som 
lärare på Designhögskolan via en kurs om teknik- och 
designhistoria. 

FAST IDÉHISTORIA HAR haft en framskjuten plats för 
henne även på Designhögskolan. Temat för hennes på-
gående avhandling rör hur designhistoria kan skrivas för 
att spela större roll i och för designarbete. Som exempel 
tar hon ursprung och idéer kring skandinavisk använ-
darcentrerad design, genom en idéhistorisk närläsning 
av material och metoder som påverkat utvecklingen av 
svensk designdiskurs och designpraktik. 

N



”Det känns lyxigt att vara 
doktorand mitt i karriären, 
jag njuter av att få ägna mig 
så mycket åt forskning.”

Maria Göransdotter
Gör: Lärare och doktorand på 
Designhögskolan.

Född: 1968 i Umeå.

Familj: Partnern Rolf Hugoson, 
statsvetare. Sonen Evert, 18,  
och dottern Ingrid, 13.

Bor: Ett 50-talshus på Haga.

Senast lästa bok: Educated av 
Tara Westover.

Senast sedda film: City on a hill, 
en 90-talskrim med Kevin Bacon 
(serie på HBO). 

Äter helst: Så säsongs- och  
lokalanpassat som möjligt. Just  
nu mycket svamprätter. Gärna 
pasta med svamp och zucchini 
alternativt svampomelett. Gillar  
att laga mat. 

Fritidsintressen: Att gräva och 
bygga i trädgården (i år blev det 
spaljéer och vedbod), loppisbesök, 
havsbad.
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Även i vuxen ålder har Maria Göransdotter studerat ut-
omlands. 1989—90 bodde hon i Perugia, läste litteratur-
vetenskap och lärde sig italienska. 1995 var hon tillbaka 
i Italien på ett stipendium, nu i Bologna för att plugga 
estetik och semiotik. Bland lärarna fanns den världs-
berömde författaren Umberto Eco, vars roman Rosens 
namn filmats med Sean Connery i huvudrollen. 

— Det var ömsom kul, ömsom utmanande. Han show-
ade mycket och var väl medveten om sin stjärnstatus.

Maria Göransdotter arbetar heltid på Designhögsko-
lan sedan 2008 och har från det året ingått i skolans led-
ningsgrupp. Hon har haft uppdrag som prefekt 2013—15 
och var vicerektor 2015—18. I dag är hon förutom dok-
torand också lärare i designhistoria. Ett tag var hon an-
ställd både av Idéhistoria som studieadministratör och 
Designhögskolan som studierektor. 

— Jag har sett universitetsvärlden från många olika 
håll och kan nog säga att jag har bra 360-graderskoll. Jag 
har lärt mig ofantligt mycket under åren och kan utan 
att ljuga säga att jag haft jättekul hela tiden. Som lärare 
har det varit stimulerande att ha direktkontakt med 
studenterna, på ledningsnivå att kunna förändra saker 
övergripande och långsiktigt. 

MEN NU STÅR DEN egna forskningen i fokus och må-
let är att disputera vårvintern 2020. I avhandlingen un-
dersöker hon hur idéer och metoder som i dag är en 
integrerad del av skandinavisk användarcentrerad de-
sign bär med sig normer och värderingar från specifika 
historiska sammanhang. Hon studerar bland annat folk-
hemmet, som kan betraktas som ett stort socialt design-
projekt och ligger till grund för mycket av den design vi 
fortfarande har runt oss i stort och smått. 

 — Genom att blicka bakåt kan också vi se nuet på an-
dra sätt och lära oss hur vi kan designa annorlunda för 
framtiden. Det är ett brett angreppssätt som till exempel 
innefattar vår syn på demokrati, deltagande och hållbar-
het. Är det självklart att konsumtion ska fortsätta vara 
kärnan i ny design, ska vi ständigt sträva efter att produ-
cera nya saker? 

NÄR MARIA GÖRANSDOTTER SÄGER att hon jobbar 
nästan heltid med forskningen kan det låta som att hon 
inte har fler bollar i luften. Det har hon. Verkligen. Hon 
undervisar i några kurser på Designhögskolan och Hu-
manistiska fakultetetens forskarskola, har styrelseupp-
drag i ett internationellt designnätverk, bedömer kvali-
tetsarbete på Kungliga Danska Konstakademien — och  
är med och utvecklar ett helt nytt kandidatprogram på  
Designhögskolan, som fått medel från PUNKTUM (Peda-
gogiska utvecklingsprojekt) och planeras starta 2022. 

— Det nya programmet hänger ihop med min och an-
dras forskning, vi försöker skapa en utbildning som ut-
går från de behov av design vi kan ha i framtiden. Det 
man arbetar med inom design är under ständig föränd-
ring i en alltmer komplex värld. Design i dag innefattar 
bland annat sådant som vi inte kan ta på, algoritmer och 
stora datamängder. Att inlemma det i en ny utbildning 
och integrera det med historiska perspektiv är en spän-
nande utmaning. ○

Profilen

— Det finns en historielöshet i designvärlden i dag. Om 
vi ska kunna designa på andra sätt och skapa hållbara 
framtider måste vi förstå att nuet alltid har en historisk 
dimension som vi måste vara medvetna om för att kunna 
ifrågasätta. Annars riskerar vi både tunnelseende och 
enkelspårighet när vi rör oss mot framtiden. 

DESIGNHÖGSKOLAN ÄR EN smältdegel av nationalite-
ter. Genom åren har skolan haft studenter från närmare 
40 olika länder. Kanske kan man säga att Maria Görans-
dotters uppväxt bäddade för att hon skulle trivas i en 
sådan miljö. Som femåring flyttade hon med sina föräld-
rar till Saudiarabien, där hennes pappa — som för övrigt 
byggt dammen vid Umeå universitet på 1960-talet — tagit 
jobb som väg- och byggnadsingenjör. 

När familjen kom dit befann sig landet i en stor om-
vandling, den uråldriga beduin- och nomadkulturen lev-
de jämsides med moderna städer som växte blixtsnabbt. 
Tillväxten lockade till sig infrastrukturföretag från hela 
världen. Familjen flyttade hem 1979, efter fem år i lan-
det. Flytten föranleddes bland annat av att utvecklingen 
i Mellanöstern blev alltmer präglad av religiös funda-
mentalism.

— Det var en fantastisk erfarenhet att bo där, åren for-
made mig mycket, jag fick tidigt med mig att det finns 
många sätt att se på världen. Skolan var internationell, 
jag hade klasskompisar från bland annat Japan, Nord-
amerika och Jamaica. 
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En dag på TUV

Hög sekretess hos 
provutvecklarna
Välkommen till en av de hemligaste  
lokalerna på hela universitetet
 TEXT: Jessica Larsson Svanlund  FOTO: Mattias Pettersson

När provutvecklarna på TUV har möten händer 
det ofta att man diskuterar hemliga saker, och 
då får man inte riskera att obehöriga ser eller 
hör något. Aktum fick dock tillåtelse att glänta 
lite på persiennen till konferensrummet.
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På Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap  
bedriver man forskning och utbildning som alla andra, 
men här pågår också verksamhet under högsta sekretess, 
som ingen utomstående någonsin får ta del av.

En dag på TUV

NSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD utbildnings-
vetenskap, TUV, bedriver forskning, utbildning 
och forskarutbildning. Utbildningen ges inom ett 
flertal program som riktar sig till lärare och stu-
die- och yrkeslärare, men också som fristående 
kurser på grundnivå och avancerad nivå. Forsk-
ningen är huvudsakligen externt finansierad via 

forskningsråd och bedrivs främst inom områdena för-
skola och fritidshem; IKT och lärande; storskaliga kun-
skapsmätningar; utbildningspolicy och ungas övergång-
ar samt utvärdering. 

Men det stora intresset för TUV:s verksamhet hos all-
mänheten handlar om något helt annat: högskoleprovet 
och nationella prov, som konstrueras här. Vi besökte 
TUV:s provutvecklare, som sitter på en avdelning med 
låsta dörrar och högsta möjliga säkerhet, för att ta reda 
på hur en dag på jobbet ser ut för dem.

Anna Lind Pantzare och Per-Erik Lyrén väntar på oss 
vid dörren och berättar om var vi kan fotografera. Ar-
betsmaterial som gäller kommande prov är givetvis helt 
uteslutet att visa, helst vill man inte heller skylta med 
var på universitetet man håller till, hur lokalerna ser ut 
— eller ens vilka som jobbar med provkonstruktion. Här 
gäller hög säkerhet.

— Folk betalar flera hundra tusen för höga provresul-
tat på högskoleprovet, så vi vill inte riskera att någon 

utsätts för påtryckningar eller hot. Det är lite av ett ar-
betsmiljöproblem för vår verksamhet, berättar Anna 
Lind Pantzare, som är projektledare för de nationella 
proven inom matematik och naturvetenskapliga ämnen 
för gymnasieskolan och NO för grundskolan, som görs 
på uppdrag av Skolverket. 

PER-ERIK LYRÉN ÄR lektor och jobbar med högsko-
leprovet som TUV tar fram, analyserar, forskar på och 
utvecklar på uppdrag av UHR, Universitets- och högsko-
lerådet. Just Anna och Per-Erik jobbar mycket med ut-
veckling och projektledning, men en överraskande stor 
del av tiden för provutvecklarna på TUV ägnas åt detal-
jer som man kanske inte tänker på som viktiga, som att 
typsnittet som används i de tryckta proven ska ha bok-
stäver, siffror och symboler som är tydliga även i mate-
matiska uppgifter. I det typsnitt som användes i hög- 
skoleprovet före det nuvarande såg exempelvis lilla ”l” 
stora ”i” och siffran 1 likadana ut. Där fick man helt  
sonika göra om 1:an. 

Per-Erik är också engagerad i forskning och forskar-
utbildning och handleder doktorander. Det senaste året 
har han dock haft en annan arbetsuppgift som tagit en 
stor del av hans tid.

— Jag har deltagit som sakkunnigvittne i många rätte-
gångar gällande fusk på högskoleprovet. Periodvis är 

I

Anna Lind Pantzare och Per-Erik Lyrén i samtal med en gäst i vad som kan vara Naturvetarhusets 
snyggaste gemensamma utrymmen.
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det rättegångar nästan dagligen, och innan ”den stora 
härvan” är över kanske det rör sig om totalt hundra rät-
tegångar. Som tur är deltar jag oftast på länk, per telefon 
från mitt kontor.

ANNA LIND PANTZARE har det övergripande ansvaret 
för de nationella prov som konstrueras vid Umeå univer-
sitet, som 21 personer jobbar med. Många dagar ägnas åt 
att granska material, att testa prov på elever, att leda ex-
terna granskningar av proven och att ta fram olika typer 
av utvärderingar och rapporter till Skolverket, men även 
av praktiskt arbete med att se till att allt från skrivare till 
kaffemaskiner funkar. Hon berättar att alla som arbetar 
med de nationella proven på TUV är tidigare lärare, och 
att det nästan krävs att ha såväl ämneskunskap och god 
kännedom om styrdokumenten som erfarenhet av prov 
för att passa för jobbet.

— Det finns ju ingen utbildning för provutvecklare,  
säger Anna Lind Pantzare. 

Per-Erik och Anna berättar att inspirationen till prov-
frågorna ofta kommer från aktuella händelser, bland an-
nat från dagstidningar, men att det ibland måste finnas 
mer information att hämta än vad man hittar i en vanlig 
nyhetsartikel. Då är gamla avhandlingar en guldgruva. 

— För högskoleprovets del ska det stimulusmaterial 
som används i provuppgifterna, till exempel figurer och 

tabeller, vara autentiskt, det vill säga komma från en 
annan källa än provet. Så uppgifterna i dessa delprov 
utgår direkt från det materialet. Exemplet med gamla 
avhandlingar gäller främst diagram, tabeller och kartor 
(DTK), eftersom de ofta har bra figurmaterial i svartvitt, 
berättar Per-Erik.

DE NATIONELLA PROVEN och högskoleprovet är av 
stort intresse för många människor, vilket inte minst be-
visas av statistiken för besök på Umeå universitets webb-
plats, där två sidor om nationella prov ligger på topp tio 
över mest besökta sidor under det senaste året. En del 
frågor från allmänheten får man också. Det handlar of-
tast om att någon vill ha ut egna provresultat, men TUV 
tar också fram större mängder resultat till exempelvis 
forskare och media. Fast vissa tider på året dyker samma 
fråga ständigt upp.

— En inte otypisk fråga vi får efter ett högskoleprov 
är ”vad gör ni resten av året?”. Det tar två år att ta fram 
ett högskoleprov eller ett nationellt prov, så … det är 
det vi gör. ○ 

Den stora fuskhärvan
I ”den stora härvan” står tre huvudmän åtalade för att ha sålt 
provresultat på högskoleprovet. Fuskarna betalade tiotusentals 
kronor var för att få specialanpassade mobiltelefoner och hör-
snäckor små som riskorn. En av huvudmännen jobbade som 
provvakt och fick på så vis tillgång till provet en halvtimme 
innan provtidens start, fotograferade sidorna och skickade 
dem till en grupp personer som hjälptes åt att lösa uppgifterna. 
Under provets gång läste man sedan upp de rätta svaren för 
de fuskande provskrivarna.

Någonstans i Naturvetarhuset, bakom lyckta dörrar, finns de här dokumentskåpen med material. Anna Lind Pantzare och Per-Erik Lyrén.
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ET BLEV EN livlig, 
stundtals hätsk debatt 
i högskolesektorn när 
autonomireformen kom 
2011. Många såg refor-
men som ett dråpslag 
mot kollegialiteten.

Kerstin Sahlin är pro-
fessor i företagsekonomi, särskilt offentlig 
organisation, vid Uppsala universitet. Hon 
minns att hon själv blev ganska irriterad på 
den där diskussionen:

— ”KOLLEGIALITET” KOM ATT bli ett slag-
trä i debatten — men ingen talade om vad det 
här ordet kollegialitet egentligen betyder.

Irritationen ledde till att Kerstin Sahlin 
skrev läroboken ”Kollegialitet — En modern 
styrform” tillsammans med Ulla Eriksson-
Zetterquist. 

Boken handlar om vad kollegialitet är, 
varför den behövs, hur den blandas med an-
nan typ av styrning - och hur man ska få den 
att fungera i praktiken.

— När jag är ute och föreläser är det vanligt 
att man lägger till ett frågetecken där i slutet 
av titeln. Då vill jag ändra det till ett utrops-
tecken: kollegialitet är en modern styrform! 

Kerstin Sahlin karaktäriserar kollegialitet 
som en form av självstyre där kollegor styr 
varandra. 

— Det är en styrform för oberoende. 

BESÖKET PÅ UMEÅ UNIVERSITET  
skedde med anledning av UCL:s 15-årsjubi-
leum (se s. 12—13). Tidigare hade rektor Hans 
Adolfsson talat om balansgången mellan att 
styra och leda, om tillitsbaserad styrning på 
Umeå universitet och sin syn på det egna 
ledaruppdraget: ”För mig är det i grund och 

Kollegialiteten — från frågetecken  
till utropstecken
”Tillit” är ordet på allas läppar i offentlig sektor. Så även inom hög-
skolan. Forskaren och före detta prorektorn på Uppsala universitet 
Kerstin Sahlin menar att tillitsbaserad styrning hämtar mycket av 
sin grund i den kollegiala styrformen inom ett universitet.
TEXT: Jonas Lidström  FOTO: Mattias Pettersson

Utblick      Kerstin Sahlin, Uppsala universitet

D
botten inte någon skillnad mellan att leda ett 
universitet och att leda en forskargrupp”.

Kerstin Sahlin plockar också denna ana-
logi:

— Det här är en ledning som börjar där se-
minariet slutar. Ledarna hämtas direkt från 
verksamheten och ska ha en fot kvar där.

Begreppet tillitsbaserad styrning finner 
hon intressant: 

— Mycket av det här bygger ju på hur vi i 
akademin har fungerat i alla år. Sedan har det 
exporteras till utredare, konsulter och exper-
ter innan det kommer tillbaka till oss igen. 

Att kollegialiteten är en tidsenlig och an-
vändbar styrform innebär dock inte att det 
är enkelt och oproblematiskt att lyckas med 
den i praktiken. 

— Det förutsätts att alla vet hur man bedri-
ver kollegialitet, att alla vet hur man är en 
bra kollega. Och det är där det ofta går snett. 
För det är inte så himla lätt och självklart, 
säger Kerstin Sahlin. 

I boken skriver Kerstin Sahlin och Ulla Eriks-
son-Zetterquist också om kollegialitetens 
mörka sidor. 

Den mörkaste sidan framträder när 
grupptänkandet tar över. När kollegialitet 
inte blir en ömsesidig kontroll och kritisk 
diskussion, utan ett ömsesidigt ryggkliande. 

— GUBBVÄLDET. KOTTERIERNA. Det har 
vi ju alldeles för mycket av, säger Kerstin 
Sahlin frankt. 

— Det finns två sätt att hantera det där. 
Ett sätt är att man har bättre koll på hur 
de kollegiala processerna ser ut. Det andra 
handlar om att kollegialiteten inte står på 
egna ben. Man måste ha en jättebra admi-
nistration som både har koll på kollegerna 
och sätter gränser, men också stöttar med 
expertis. ○

Kerstin Sahlin 
funderade på 
hur man ska  
få kollegialitet 
att fungera i 
praktiken — och 
skrev en bok  
om det.
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I VÅRAS BESLUTADE Universi-
tetsstyrelsen om Umeå univer-
sitets nya vision som kommer 
att gälla från 2020. Visionen, 
som är en produkt av ett ar-
bete där alla medarbetare 
och studenter har haft möj-
lighet att bidra med sina 
tankar om vad Umeå uni-
versitet är i dag och vad vi vill 
vara i framtiden, bygger på att 
vi trots vår bredd och heterogeni-
tet ändå har mycket gemensamt. Vår gemen-
samma värdegrund. Våra sammanhållna 
campus som främjar vetenskapliga och pe-
dagogiska möten. Kunskapsutbyte och sam-
arbete över gränserna. En närhet som ska-
par delaktighet och bidrar till en dynamisk 
och öppen kultur där vi gläds åt varandras 
framgångar och stöttar när det behövs. Kort 
och gott, Umu-andan.

VISIONEN BYGGER PÅ styrkan i dagens 
universitet och anger en riktning om var 
Umeå universitet vill vara i framtiden. Den 
är formulerad i tre övergripande utveck-
lingsområden:
1) Framtidsansvar, 
2) Kunskapsutveckling i samspel, samt 
3) Konkurrenskraft och stolthet.

SAMHÄLLET STÅR INFÖR en mängd ut-
maningar. Klimatförändringar som drastiskt 
kommer att ändra förutsättningar för många 
människor runt om i världen, väpnade kon-
flikter som driver människor på flykt, en 
fortsatt utarmning av jordens resurser, Brex-
it och snart ett nytt Europa, och ovanpå det 
— en rad politiker som konsekvent vägrar att 
ta till sig vetenskapliga rön, eller som driver 
en agenda bort från demokratiska principer. 
I Sverige har vi stora utmaningar med bland 
annat kompetensförsörjning inom många 
samhällsviktiga områden, skolan, polisen, 
och inte minst inom hälso- och sjukvården. 

HÄR KAN OCH SKA universitetet ta sitt 
ansvar och genom forskning bidra med ny 
kunskap och med välutbildade studenter. Vi 
har alla förutsättningar för att på bred front 
ta oss an samhällets utmaningar där FN:s 
Agenda 2030 och de sjutton globala hållbar-
hetsmålen tjänar som en bra ledstjärna.

Universitetet tar  
framtidsansvar

Signerat     Hans Adolfsson har ordet

UNIVERSITETETS geografiska 
läge i Norrland ger oss ett 

flertal fördelar, med forsk-
ningsfrågor som knyter 
an till skog, energi, kli-
mat och miljö, samer-
nas levnadsvillkor, och 
samhällsutveckling och 

hälsa i glesbygd. Det här 
är forskningsområden med 

stor betydelse för Arktis och 
den norra regionen, men också för 

resten av världen. Att det globala intresset 
för Arktis är stort visades under hösten när 
det första EU Arctic Forum gick av stapeln 
i Aula Nordica. Det var EU:s hittills största 
arktiska arrangemang med deltagare från 
mer än trettio länder. På plats fanns bland 
andra Kronprinsessan Victoria, åtta utrikes-
ministrar, däribland vår egen Ann Linde, 
och en mängd forskare och studenter. Att 
valet av plats för konferensen föll på Umeå 
och Umeå universitet kan vi bland annat 
tacka våra forskare för, som satt oss på den 
arktiska kartan. Det värmer extra mycket att 
statsrådet Ann Linde i sitt välkomstanföran-
de under mötet pekade ut Umeå universitet 
som ”Sveriges arktiska universitet”. 

EU OCH EUROPA har också varit temat för 
universitetets kommunikationssatsningar 
under året. I mitten av oktober arrangerade 
därför universitetet en endagskonferens 
med titeln ”On the top of Europe” med fo-
kus på vad som händer på det europeiska 
området, diskussioner om EU:s utveckling, 
och information om hur vi kan vässa oss när 
det gäller forskningsansökningar till EU:s 
olika utlysningar. Tyvärr var det väldigt få av 
våra studenter och medarbetare som upp-
märksammade detta arrangemang. Ska vi 
öka vår konkurrenskraft enligt visionen så 
måste vi också hålla oss uppdaterade på hur 
vi kan göra detta. Att delta i den offentliga 
debatten och kritiskt förhålla oss till samhäl-
lets utveckling är ett signum för ett universi-
tet — det är att ta framtidsansvar. ○

HANS ADOLFSSON
REKTOR

Expertgrupp 
ger råd till  
regeringen
GÖRAN SANDBERG, professor och 
tidigare rektor för Umeå universitet, har 
fortfarande möjlighet att påverka förut-
sättningarna för forskning vid svenska 
universitet. Han är en av de tolv utvalda 
personer som sitter med i forsknings-
beredningen, en expertgrupp där forsk-
ningsministern — nu Matilda Ernkrans — 
sitter ordförande.

REGERINGEN BESKRIVER uppdraget 
så här: ”Den nya forskningsberedningen 
består av 12 experter med stor kunskap 
om svensk forskning. Beredningens hu-
vuduppgift är att vara rådgivare till re-
geringen i utarbetandet av forskningspo-
litiken för de kommande åren.”

Temat för den nya forskningsbered-
ningen kommer att vara kunskap och 
forskning som stöd för en bättre framtid 
inom exempelvis miljö, klimat och häl-
sa. På dagordningen kommer det även 
finnas frågor om kompetensförsörjning 
inom vård, skola och näringsliv samt, 
som ett tvärgå-
ende tema, 
forskning 
och kun-
skap för 
att bemö-
ta forsk-
ningsre-
sistens, 
alternativa 
fakta och po-
pulism.

— JAG TYCKER ATT det viktigaste in-
för den kommande forskningsproposi-
tionen är större resurser för vetenskap-
lig infrastruktur, säger Göran Sandberg 
som även suttit med i tidigare forsk-
ningsberedningar.

Ledamöter i den nya  
forskningsberedningen:
Anna Forsberg, professor, Johan Kuylen-
stierna, adj. professor, Olle Lundberg, pro-
fessor, Sara Mazur, doktor, Elisabet Nihlfors, 
professor, Håkan Pihl, rektor, Lisa Salmons-
son, doktor, Göran Sandberg, professor, 
Madelene Sandström, f.d. VD KK-stiftelsen, 
Astrid Söderbergh Widding, rektor, Tuula 
Teeri, professor, Mathias Uhlén, professor. 
Beredningen förordnas från augusti 2019 
till hösten 2020. ○

INGER NILSSON
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Engelska titlar 
och ny språkpolicy
2019 blev ett intensivt, eller kanske snarare produktivt, år för Språkrådet  
vid Umeå universitet. I februari fastställdes en ny Språkpolicy för Umeå  
universitet och i september fastställdes en rad ändrade titlar, framför allt 
dess engelska motsvarigheter.

— I MITT JOBB som översättare fick jag 
många frågor om engelska titlar och det sak-
nades en heltäckande svensk-engelsk ordlis-
ta över universitetets titulatur. Dessutom var 
många engelska översättningar som figurera-
de också tvivelaktiga, säger Anna Lawrence, 
sammankallande i Språkrådet och översät-
tare på Kommunikationsenheten.

Idogt samarbete mellan Språkrådet, Per-
sonalenheten, Kansliet för medicin och na-
tionella högskoleöversättare resulterade i en 
svensk-engelsk lista på Aurora innehållande 
de befattningsbenämningar, roller och upp-
drag som är kända vid Umeå universitet.

I januari kommer de reviderade engelska 
titlarna att kablas ut i personalkatalogen och 
andra system samt i Anställningsordningen.

DEN FÖRÄNDRING bland översättningarna 
som påverkar flest rör lärarbefattningarna 
biträdande universitetslektor som blir assis-
tant professor, och universitetslektor som blir 
associate professor. Dessutom är den rekom-
menderade översättningen för docent nu  
docent i linje med UHR:s rekommendation.

— Jag har fått frågor om den nya översätt-
ningen av docent och förstår att alla inte är 
överens. Det som bör påpekas är att docent 
inte är en befattning utan en akademisk 
grad. Därför är det inte helt lyckat att blanda 
ihop graden med associate professor. Det är 
dock alltid rimligt att anpassa sin titel utifrån 
sammanhanget, så kommunicera så dina 
mottagare förstår. Men på vår universitets-
webb håller vi oss till att det heter docent 
även på engelska, säger Anna Lawrence.

DEN ANDRA STORA arbetsinsatsen som 
Språkrådet genomfört under året är att ha 
reviderat Språkpolicy för Umeå universitet. 
Däri beskrivs universitetets gemensamma 
språkliga riktlinjer utifrån aspekterna klar-
språk, svenskans roll vid myndigheten, pa-
rallellspråkighet och språklig mångfald.

Språkpolicyn är det övergripande doku-
ment som ska användas för att skapa en hel-
hetssyn inom universitetet i språkfrågor och 
främja framgångsrik kommunikation.

— Med en ny språkpolicy ville vi betona 
vikten av att språket är en viktig kvalitets-
stämpel i universitetets strävan efter att vara 
ledande och attraktivt, säger Heidi Hansson, 
ordförande i Språkrådet.

— Många tror dessutom att klarspråk inte 
gäller inom forskning där fackterminologi 
dominerar. Men ”ett vårdat, enkelt och 
begripligt språk” ska ses som en kvalitets-
höjare som gör att fler kan tillgodogöra sig 
forskningen. Med det sagt föreslår ingen att 
all fackterminologi slopas, men välj hur du 
kommunicerar beroende på vem du kom-
municerar med, säger hon.

Med Språkpolicyn vill Språkrådet skapa 
medvetenhet om språkets betydelse för 
verksamheten, skapa medvetenhet om de 
lagar vi ska följa, värna svenskan som ve-
tenskapligt språk och främja internationa-
lisering.

Språkpolicyn och Ordlista för titulatur 
hittar du på Aurora.

ANNA LAWRENCE
HEIDI HANSSON
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Ändra din titel
Om din titel fått en ny översättning 
kan du uppdatera följande:

• Din e-postsignatur

• Din korta och långa presentation 
på umu.se

• Ditt engelska CV

• Information om din engelska titel  
hos externa parter

• Ditt visitkort  
(när dina nuvarande är slut)
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OTORMÄSSAN IAA 19 i Frankfurt är ett av de 
största evenemangen för bilindustrin och en 
”hotspot” när det gäller nya trender och teknolo-
gier på transportområdet.

Vi åkte till Frankfurt för att under ett par dagar 
besöka mässan. Den återkommer vartannat år och 

fokuserar på kommersiella fordon. Evenemanget har länge haft status 
som en av de största mässorna i världen. Därför var det för oss en över-
raskning att se att många tillverkare valde att inte komma till IAA i år.

Det kan vara ett tecken på att biltillverkare har blivit mer medvetna 
om sina avtryck på miljön och prioriterar den för dem viktigaste mässan 
för året någon annanstans i världen, eller väljer andra medier för att nå 
sin publik.

Många av de stora tillverkarna presenterade nyheter, bland annat 
Honda, Volkswagen, Mini, Mercedes och Porsche som alla hade elfordon, 
från standard- till premiumnivå. Där fanns också den nya Land Rover 
Defender som avvek från sin traditionella utomhusprofil och ”klev in i 
vardagsrummet” med sin nya polerade landvägs-SUV som tidigare var  
en enkel äventyrsbil.

En av de största nyheterna i år var att många tillverkare introducerade 
produktionsklara elbilar efter många år av konceptuella studier.

Men med ny teknologi kommer nya utmaningar.
Med ökad funktionalitet och komplexitet under körning är det nöd-

vändigt att skapa enkelhet med begränsat visuellt brus i ett system som 
också ska kännas välkomnande och tilltalande för föraren. Det var bara 
några få tillverkare som lyckades med det på ett övertygande sätt. Den 
nuvarande inriktningen för de här systemen förlitar sig i hög grad på 
visuell information som presenteras mestadels på pekskärmar, vilket 
tvingar föraren att ta ögonen från vägen.

I nästa steg, när det gäller självkörande bilar och fler automatiska 
system, kommer förutsättningarna att vara helt annorlunda för säkert 
handhavande under körning, men vi är inte där ännu.

Vi fick möjlighet att jämföra dessa fordon sida vid sida på mässan 
och det gav oss direkt en förståelse för olika lösningar när det gäller 
förarinteraktion. Förutom att vi fick se industrins fortsatta förändring 
mot miljömässigt hållbara lösningar, erbjöd mässan möjlighet att nät-
verka med andra designer, från olika tillverkare.

Genom att besöka mässan fick Designhögskolan ett tillfälle att återknyta 
kontakten med skolans breda nätverk av tidigare studenter. Represen-
tanter för skolan fick därmed möjlighet att sätta ett riktmärke för nuva-
rande inriktning på studierna, i förhållande till dagens utmaningar inom 
transportdesign, liksom att erbjuda insikt i potentiella framtida behov 
inom transportindustrin.

För oss är det bra att kunna nätverka med designer från olika tillverka-
re, för att förbereda framtida samarbeten och utveckla utbildningen i en 
riktning som formar våra studenter till att bli kapabla att leda framtidens 
bildesign i en hållbar riktning. Ett aktuellt exempel på skolans samarbe-
ten är Honda Cars som under hösten i år kommer att göra ett projekt till-
sammans med TD1-masterprogrammet (Transport Design, year 1).

Vi hann till och med träffa designer från Honda, som kommer att vara 
inblandade i detta projekt, på mässan. Att professionella designer kom-
mer in som lärare på våra program bidrar verkligen till att lyfta utbild-
ningen till en internationell nivå. ○

Jonas Sandström och Lars Johansson
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Viktigt nätverka 
med designer

Jonas Sandström, universitetslektor 
i industridesign vid Designhögskolan, 
och Lars Johansson, universitets-
adjunkt i industridesign vid Design-
högskolan, fick chansen att åka till 
Frankfurt för att under några dagar 
bygga nätverk med internationella 
designer på IAA -19 Motor Show.

Vill du skriva här

i nästa nummer

av Aktum?

Hör av dig till r
edaktionen!

aktum@umu.se

M

mailto:aktum%40umu.se?subject=

	En dag på Polisutbildningen
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

