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Först...

Värdegrundsarbetet
en choke i diskussionen
Värdegrund, vad är värdegrund? Ska man verkligen behöva tala
om det? Är det inte ganska självklart, egentligen?
Nä, det är det inte. Förmodligen kan man stöta på människor
som inte funderat särskilt mycket på vad det innebär, på alla arbetsplatser. Våra värderingar kan skilja sig åt på flera sätt. Det kan
handla om religiösa, kulturella eller personliga värderingar. Traditioner och ingrodda rutiner. Möjligen kan man ibland tala om personkemi.
Vi tar ofta för givet att ”alla” vet
vad som är rätt på en arbetsplats.
När man sätter sig ner och dis”Vi tar ofta för
kuterar problemen visar det sig
snart att det inte är alldeles självgivet att ”alla” vet
klart.
Projektgruppen för värdevad som är rätt på
grundsarbetet på universitetet
en arbetsplats.”
gjorde just detta: de satte sig ner
och diskuterade. De samlade
ihop ett antal dilemman, där det
inte alltid är lätt att ge något tydligt svar på hur man ska/bör uppträda i en viss situation. Där finns mycket att diskutera.
Diskuterade gjorde också deltagarna från Medicinska fakultetens
kansli och kom fram till att värdegrund är något man måste träna
på. Övningen de genomförde fungerade som en slags choke (alla
som kört en gammal bil vet vad jag talar om), den gav bränsle åt
tankar och funderingar som dök upp.
Är det då något speciellt för att vi arbetar på ett universitet?
Ställs det högre krav på oss än på andra? Ja, kanske. Universitetet
omfattas av den statliga värdegrunden. Vi förutsätts känna till och
följa lagar och förordningar, ha kunskap om rättigheter och skyldigheter, vi ska vara tydliga och transparenta i våra kontakter både
inåt och utåt, vi ska vara öppna med hur vi arbetar. Personliga
åsikter får inte påverka beslutsfattandet.
Därför kan värdegrundsarbetet på universitetet säkert hjälpa
oss att vara uppmärksamma på vad som händer, åtminstone i den
närmaste kretsen. Kanhända kan det fungera som lite choke, extra
bränsle, för att vi ska orka ta diskussionen
om man ser eller upplever hur någon blir
orättvist behandlad.
Ta chansen att tänka till — du med! ○
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Ett levande
dokument
I början av april fastställde universitetsstyrelsen Umeå
universitets nya vision. Sedan det första utkastet skrevs har
många versioner, kommentarer och diskussioner passerat.
ÅSA RUDEHÄLL , utredare på Planeringsenheten, har ansvarat för att hålla ihop arbetet med texten.

Det här är inte första gången som du deltagit i ett visionsarbete vid Umeå universitet,
eller hur?
— Nej. Jag deltog i arbetet med att skriva det
utvecklingsprogram med vision och strategier som fastställdes av universitetsstyrelsen 2003. Det var när Inge-Bert Täljedal var
rektor.
På vilka sätt skiljer sig Umeå universitets
nya v
 isionsdokument gentemot de tidigare?
— Alla universitetets visionsdokument har
ju varit olika i omfattning och upplägg. Det
här är annorlunda på så sätt att det enbart
består av en vision, inga mål och strategier.
En annan skillnad är att den här visionen
inte är strukturerad i avsnitt om forskning,
utbildning och samverkan. Universitetsledningen var tydlig redan från start att de inte
ville ha den uppdelningen.

Hur har din roll sett ut den här
gången?
— Min uppgift har varit att lyssna, ta till mig
idéer, synpunkter och förslag och att försöka
sätta dem på pränt. Den vision som nu är
fastställd av universitetsstyrelsen är resultatet av minst ett 20-tal olika versioner av
texten som under resans gång har testats på
olika grupperingar. Viktigast var förstås alla
synpunkter som kom in i den interna remissomgången av dokumentet.
Vad var utgångspunkten när skrivandet
började?
— Skrivarbetet inleddes med att vi läste igenom alla svar på de sex frågor som rektor
skickade ut på remiss i början av hösten
2018. Baserat på svaren från verksamheten
hade universitetsledningen några inledande
diskussioner som ledde fram till det allra
första utkastet till vision.
I princip varje formulering har stöpts
om sedan dess, men en sak som fanns med
redan i det första utkastet var de tre rubrikerna som visionstexten är formulerad om-

360 189

Så många anmälningar hade kommit in till höstens program och kurser på universitet och högskolor,
när Universitets- och högskolerådet, UHR, stängde anmälan till högskolan via Antagning.se. Efter att
ha minskat under flera år är antalet sökande nu i princip oförändrat jämfört med förra våren. Flest anmälningar till Umeå universitet kom till Läkarprogrammet (3 982) och till Juristprogrammet (2 868).

kring: Umeå universitet tar framtidsansvar,
Kunskapsutveckling i samspel och Konkurrenskraft och stolthet.
Har du exempel på saker som diskuterats
mycket under resans gång?
— Några har haft synpunkter och velat ta bort
texten om Umu-andan som beskrivs i det inledande avsnittet. Universitetets plats i Arktis
var också tydligare framskrivet i den första
versionen, men det väckte kritik så den delen
tonades ner i senare versioner.
I remissvaren kom synpunkter på att visionen inte var nog skarp och att den inte hade
en tillräckligt tydlig riktning. Det försökte vi
förbättra i den omarbetning av texten som vi
gjorde innan den gick till universitetsstyrelsen
för beslut.
Vad tar du själv med dig för erfarenheter av
det här arbetet?
— Att ha tillit till processen.
JONAS LIDSTRÖM

Fler antagna till
masterutbildningar
i höst
Inför hösten är antalet antagna till masterutbildningar vid Umeå universitet 892, vilket
är 20 fler (+ 2 procent) än förra höstterminen. Största ökningen, 65 procent, har
Jönköping University som har 263 antagna.
Störst antal antagna till masterutbildning
finns i Lund, 4 294.
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Utblick

Plan S, open access

Kritiska röster
mot Plan S
I fjol lanserades Plan S av en rad forskningsfinansiärer i flera europeiska
länder. Målet är att alla publikationer som baseras på offentligt finansierad forskning ska vara fritt tillgängliga för alla som är intresserade.
TEXT: Camilla Bergvall FOTO: Simon Jönsson

M

ÅNGA FORSKARE
är öppet kritiska
mot förslaget, som
är tänkt att gälla för
projekt som beviljas
medel från år 2020
och framåt.
— Jag håller med
om att forskningen ska vara fri, och tanken
med open access är god, men tidsplanen är
alltför snäv och planen riskerar att i synnerhet sätta forskare i tidiga karriärfaser i knepiga situationer, säger Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.
I Sverige saknas samsyn bland de stora
forskningsfinansiärerna. Formas och Forte
stödjer förslaget, medan Vetenskapsrådet
och Riksbankens Jubileumsfond står utanför.
Bland europeiska forskare råder stor frustration. Nästan 2 000, däribland flera Umeå
forskare, har skrivit under ett öppet brev
mot planen. En del oro handlar om rådande
spelregler för meritering, där en publicering
i en prestigetidskrift rankas högt.
— Plan S, som den ser ut i dag, sätter upp
hinder för forskare att publicera sig i många
väletablerade vetenskapliga tidskrifter. Forskare, som efter år 2020 får anslag från en
forskningsfinansiär som anslutit sig, måste
då välja rena open access-tidskrifter eller tidskrifter som tillåter omedelbar parallellpublicering i öppna arkiv, säger Mats Almkvist,
avdelningschef vid Universitetsbiblioteket.

ANDRA FRÅGOR SOM forskarna lyfter är:
vad händer om resten av världen — framförallt Asien och Nordamerika — inte följer
efter? Hur påverkas internationella samarbeten och rekrytering av internationella postdoktorer?
4

Mats Almkvist, avdelningschef vid Universitetsbiblioteket, som medverkat i att sammanställa Umeå
universitets synpunkter på hur Plan S ska implementeras.

— Förslaget har tagits fram utan att först förankra tankegångarna hos forskarsamhället,
vilket inte är särskilt konstruktivt, fortsätter
Mats Almkvist, som menar att en klar majoritet av svenska forskare är emot rådande
förslag.
Han tror också att en del forskare redan
nu är oroliga för att göra fel. När börjar planen gälla, och vad händer om jag inte följer
reglerna — kommer jag att behöva betala tillbaka forskningsmedel då?
— Mycket är fortfarande oklart när det gäller implementeringen av planen, och förslaget kommer troligtvis att justeras. När det är

gjort går det att få tydligare besked om vad
som gäller, påpekar Mats Almkvist.
I DAG HAR Universitetsbiblioteket några avtal med förlag som helt eller delvis uppfyller
kraven i Plan S, bland annat Frontiers, och
fler förlagsavtal rörande open access-tidskrifter är på gång.
— Har du frågor vad som gäller för specifika tidskrifter så går det alltid bra att
kontakta Universitetsbibliotekets team för
publicering och forskarstöd, avslutar Mats
Almkvist. ○
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Signerat

Heidi Hansson har ordet

Den perfekta arbetsplatsen
VARJE DILEMMA ÄR unikt och får inte
reduceras till en svart-vit konflikt. Det är
frestande att föreslå salomoniska metoder
som helt enkelt undanröjer problemet,
men det viktiga är att värdegrundsarbetet hjälper oss att utveckla vår empati
och tränar oss i att byta perspektiv. I den
svenska konsensuskulturen och kanske i
synnerhet inom högskolesektorn betraktar vi i allmänhet en åsiktsdebatt som ett
fallen handlar det om att det inte finns några krig som någon ska vinna. I förlängningen
leder detta till problemlösningsmodeller
enkla lösningar och till och med att det kan
vara svårt att formulera frågan. Det är kom- som är auktoritära eller tävlingsbetonade.
I en del andra kulturer betraktar man deplicerat eller omöjligt att isolera problemet
från alla andra aspekter som påverkar situa- batten som en dans där de deltagande föltionen. Informationen är ofullständig och
jer olika turer men allas danssteg behövs
motsägelsefull. Det är inte möjligt att avgöra för att resultatet ska bli bra. Den tankevad som är rätt och vad som är fel, utan bara modellen kan hjälpa oss ändra vår inställvad som är bättre eller sämre — och ofta lening från att försöka utplåna problemen
till att välkomna olikheter som ger oss
der det som är ett bättre utfall för den ena
nya insikter. ○
sidan till försämringar på den andra. Eftersom de flesta av oss är lösningsorienterade
HEIDI HANSSSON
är ett dilemma en frustrerande utmaning.
VICEREKTOR
TI AS P E T T E R

SS

ON

Erik Domellöf

FOTO: MATTIAS PETTERSSON

Bildligt tänkt

Hur kan vi acceptera att det finns frågor
som alltid kommer att sakna perfekta
svar?

M AT

OFTA STÅR VI INFÖR frågor där svaret
inte är självklart. Inom vetenskapen talar vi om ”wicked problems”. I vardagen
brottas vi oftare med dilemman. I bägge

:
TO
FO

VI HAR SÄKERT ALLA en föreställning om den perfekta arbetsplatsen. Ofta
handlar det om en miljö som präglas av
kreativitet, harmoni och gemenskap. Men
hur kreativ är en verksamhet som kännetecknas av total samstämmighet? Konsensus är inte nödvändigtvis utvecklande och
frånvaron av konflikter borde väcka en
viss misstänksamhet. Om alla tycker likadant, har vi då förfallit till ett grupptänk
där avvikande åsikter inte får utrymme?
Är det så att avsaknaden av motsättningar
i själva verket är ett symptom på dominans? Borde vi ana ekon av George Orwell: ”all animals are equal, but some animals are more equal than others”? De här
frågorna blir oerhört viktiga i arbetet med
att utveckla en gemensam värdegrund
vid Umeå universitet. Vi behöver lära oss
att härbärgera konflikter och motstridiga
synsätt utan att kamouflera åsiktsskillnaderna.

Matilda Ernkrans återvänder till Umeå
den 12 juni.

Ministern återvänder
Den 21 mars kom Matilda Ernkrans, den nya
ministern för högre studier, forskning och rymd,
till Umeå universitet för ett kort besök. Den 12
juni återvänder hon till Umeå, som en del i en
kompetensförsörjningsturné i vår. I Umeå är
det vårdutbildningar som är temat. De övriga
universitetsbesöken som Ernkrans planerat är
Malmö (tema: lärarutbildning) och Chalmers
(tema: näringsliv).
Tanken är att ministern ska träffa såväl rektor
som andra representanter för universitetet, men
hon vill också komma i kontakt med företrädare
för region, kommuner och allmänhet.
Aktum • Maj • 2019
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Aula Biologica liknar ingen annan sal på
universitetet. Möjligen kräver den en ny
typ av planering för undervisningen.

Undervisningssal
med stor potential
I anslutning till universitetets äldsta byggnad finns numera den nyaste.
Aula Biologica rymmer 155 personer och är till brädden fylld med tekniska lösningar.
TEXT: Per Melander FOTO: Simon Jönsson

A

ULA BIOLOGICA fyller
olika behov, berättar Johanna Westberg, lokalplanerare vid Lokalförsörjningsenheten. Dels
behövde Biologihuset
— universitetets äldsta
byggnad — renoveras, dels hade läkarprogrammet behov av en större sal för undervisning. I planeringen inför renoveringarna
insåg man att det inte fanns utrymme för
detta i de befintliga byggnaderna, därför
blev alternativet att bygga nytt.
— När det gäller känslan och atmosfären
som vi varit ute efter så finns ju redan färdiga rum, till exempel Vardagsrummet i Humanisthuset och andra nya lärandemiljöer,
att utgå ifrån. Även det arbete och studier
som finns genom UPL (Universitetspedagogik
och lärandestöd) och TUV (Institutionen för
tillämpad utbildningsvetenskap) ligger till
grund för kraven som funnits. Förutom det
så har arkitekten även varit ute och rest en
del för att få inspiration, säger Johanna Westberg och fortsätter:

6

Per-Arne Oldenborg ser nya möjligheter, bland
annat för distansundervisning, i Aula Biologica.

— Jag tycker resultatet är över förväntan, jag
har suttit och tittat på de här ritningarna i
fem år nu, och det har blivit mycket bättre
än jag kunnat förställa mig. Inte minst hur
den nya tekniken fungerar och är integrerad
i rummet.
PER-ARNE OLDENBORG, professor vid
Institutionen för integrativ medicinsk biologi, uppskattar den nya aulan och har redan

hunnit med att använda Aula Biologica som
undervisningslokal.
— Den här salen liknar verkligen ingen annan vi har — det tog mig 10 minuter innan
jag kom på hur jag skulle slå på projektorerna, säger Per-Arne Oldenborg.
Han betonar att det nu är angeläget att få
lära sig mer om all teknisk utrustning och
han efterlyser någon form av samlad utbildning som gör att man utnyttjar alla faciliteter rätt.
— Jag tror också det behövs en ny typ
av planering för hur man bedriver sin undervisning. Vilka skärmar man använder
till vad. Det finns till exempel ingen vanlig
whiteboard, så det gäller att ha bestämt på
vilka skärmar man visar sin powerpoint och
på vilken skärm man skriver.
Per-Arne Oldenborg påpekar också alla
möjligheter som finns för deltagare på distans. Att användningen av utrustningen i
rummet verkligen anpassas till dem, så att
de inte bara känner sig som radiolyssnare,
utan också blir så närvarande som det nu
finns möjligheter till. ○
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Ur arkivet

År 2018 fick Restauranghögskolans Ulrica Söderlind
pris för sin unika bok om måltidskultur i ”kokboksVM” — Gourmand Cookbook Awards. I mars deltog
hon också i en mässa för de senaste årens bästa
böcker om mat och dryck i Paris.
Ulrica Söderlinds bok Religion and diet in a multi-religious city
handlar om hur religioner möts genom matkulturen i Georgiens huvudstad Tbilisi.
— Jag började intressera mig för Georgien under utbildningen i arkeologi, genom ett fynd där av vad som tycks vara
världens äldsta kultiverade vinstockar. Jag åkte dit på en utgrävning och fascinerades av hur nära varandra judar, kristna
och muslimer levde i Tbilisi. Jag har jobbat mycket med mat,
både på restaurang och som forskare, och tyckte att det kändes spännande att undersöka gastronomins roll i den fredliga
samexistensen.
Boken vann 2018 första pris i kategorin Cookbook for peace — ett slags Nobels fredspris inom gastronomisk litteratur.
Nu har Ulrica Söderlind också deltagit vid mässan Gourmand
World Summit i Paris som en av Sveriges representanter för
de senaste tre årens bästa litteratur om mat och dryck.
— Det är roligt att man vågar låta även vetenskapliga böcker
ta plats, säger hon och tillägger:
— Min bok är ju ingen ren kokbok… Det är inte många sådana som har ett metodkapitel. ○
JESSICA LARSSON SVANLUND

FOTO: ARKIV OCH SPECIALSAMLINGAR UMEÅ
UNIVERSITETSBIBLIOTEK. ÅKE SÖRLINS ARKIV.

Söderlinds bok uppmärksammas igen

Matbricka
från
60-70-talet
Mat har alltid varit ett stort intresse för
människan. Av naturliga skäl.

FOTO: ULRIKA BERGFORS

NUFÖRTIDEN ÄR DET INTE bara maten i sig
som är viktig, den ska också odlas och produceras på ett hållbart sätt, vara nyttig och samtidigt
god och man ska se till att ha ett matförråd ”om
krisen kommer”.
Det finns många möjligheter att få inspiration
till sin egen matlagning. Så gott som alla tv-kanaler har ett eller flera matprogram där kockar
eller amatörer från hela världen lagar mat eller
tävlar i att laga mat.
Det är viktigt hur maten presenteras. Kanske
fungerar den svart-vita bilden här intill, en matbricka från 60- och 70-talets Universum i Umeå,
inte direkt som någon aptitretare. De som var
med då minns att det kunde kosta 6,90 i ”Snab�ben” på Universum, om man köpte tio-kort. Kön
var lång och maten serverades av personalen, i
facken på plastbrickorna. Vad som fanns att välja
på? Dagens rätt!
Den som ville kosta på sig lite mer kunde välja
den finare avdelningen på Universum, Grillen,
där det kostade ungefär en tia för en lunch.
Om det räckte med kaffe och bulle så fick man
lägga upp 1,50 kronor.
Under några år fanns där också en gourmetkrog, Gastro. Den ligger möjligen närmare dagens serveringar och vad studenterna på Restauranghögskolan får lära sig. ○
INGER NILSSON
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TEMA Värdegrund

Värdegrunden

— något man måste träna på
Vilken värdegrund har universitetet? En projektgrupp har arbetat
intensivt med att ta fram material som verkligen ska få alla på
universitetet att tänka till. Inte bara just nu — utan hela tiden.
TEXT Inger Nilsson FOTO Malin Grönborg
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D

ET KRÄVS ENGAGEMANG av
medarbetarna för att universitetets värdegrundsarbete — som
har sin bas i den statliga värdegrunden — ska fungera.
En grupp medarbetare vid
Kansliet för medicin fick bli först
ut med att diskutera hur de tänker om värdegrund och arbeta med material som projektgruppen tagit fram.
Arbetet med värdegrunden var en del i en eftermiddag där gruppen testade team-building, att bygga ett lag.
Det konkreta arbetet bestod bland annat i att diskutera
olika “dilemman” och fundera på hur man skulle eller
borde bete sig om man själv var inblandad i en sådan
situation.
Det kunde till exempel handla om forskningsmiljön,
om personliga relationer, om arbetsmiljön eller om
stöd/brist på stöd från chefer och ledare på arbetet.
Konkreta exempel och många svåra frågor. Det kan gälla
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hur man drar skiljelinjen mellan arbetsliv och privatliv, i
egenskap av statlig tjänsteman, eller hur man uttrycker
sig på sociala medier.
Ett exempel på dilemma: Vad är viktigast att göra? Institutionsadministratören känner sig stressad över alla
uppgifter han får och att många kollegor förväntar sig
att han ska prioritera just deras uppgifter. Han försöker
rannsaka sig själv och se hur han egentligen prioriterar.
Betar han av varje ärende eller uppgift i den ordning de
kommer in? Eller försöker han göra en bedömning av
vad som är mest viktigt eller bråttom? Prioriterar han
kollegor som har hög status eller informell makt? Eller
dem han gillar mest för att de alltid är trevliga? Eller dem
han är mest rädd för, som blir arga och gormar? Något
att fundera på. Svaret är kanske inte helt självklart.
Ett samtal, efter övningen, med Cecilia Elofsson och
Maria Nordström, två av deltagarna, visar att ämnet är
något som de tycker är viktigt att jobba med.
— De här diskussionerna är som att få en choke, lite
extra bränsle att jobba vidare med det här, konstaterar

▼

Henna Harinen, Cecilia Elofsson
och Ola Nilsson vid Kansliet för
medicin diskuterade olika dilemman man kan ställas inför och
funderade på vad man då kan
och bör göra.
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TEMA Värdegrund
Gunilla Mårald och Anna Gåfvels
tog sig an ett par dilemman på
övningen i mars.

”Som statlig
tjänsteman kan
man ställas inför
dilemman, i stort
och smått, flera
gånger i månaden”
Cecilia Elofsson som är fakultetssekreterare
på kansliet.
Förslagen på de olika dilemman som nu
finns som arbetsmaterial för fakulteter och
institutioner att arbeta med har kommit in
från medarbetare vid universitetet. Sådant
som anställda eller studenter har funderat
på eller rentav själva upplevt.
— Ett fall vi diskuterade kunde jag ha skrivit, säger Cecilia. Flera av de dilemman vi
talade om på den här övningen har hänt eller kan mycket väl hända.
MÅNGA FUNDERINGAR KOM fram när
hela gruppen samlades för att diskutera vad
de kommit fram till.
Vad får man göra om det händer något?
Ska man säga något?
Andra konstaterade att “detta måste man
träna på hela tiden”. Det fanns också de
som oroade sig för om arbetet och tankarna
i värdegrunden skulle nå alla nivåer på universitetet.
— Det kan bli olika tolkningar, om man
har egna värderingar som man tycker är
viktigare, funderar Maria Nordström som är
forskningssamordnare på kansliet.
— Ja, innan vi började arbeta med det här
var det nog inte alla som direkt tänkte på
värdegrund, eller åtminstone ingen som talade om det, säger Cecilia.
De konstaterar ändå att detta är ett problem för universitetet och att det därför är
bra att det tas upp och diskuteras.
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Maria Nordström, forskningssamordnare
på Kansliet för medicin

— Som statlig tjänsteman kan man ställas inför dilemman, i stort och smått, flera gånger
i månaden, säger Cecilia.
Deltagarna i övningen var också noga
med att påpeka att arbetet med värdegrunden är något som måste följas upp. De vill
se en återkoppling till de synpunkter som
förts fram i deras arbete — och de blev på
stående fot lovade att en uppföljning kommer att ske.
— Det är viktigt att nå alla, konstaterar
Cecilia.
HUR SKA MAN DÅ GÖRA för att lösa de
problem som kan uppstå på en arbetsplats?
— Jag tror att vi kan få stöd av varandra,
när det gäller hur vi ska hantera olika situationer, säger Maria.

Fast helst ska det förstås inte uppstå något
dilemma på universitetet.
— Nä, helst ska man förebygga, säger
Cecilia. Jag blir så paff när folk är elaka! Därför tror jag att man behöver träna på att bemöta den typen av beteenden. Det här gäller
alla personalkategorier. Man måste ju börja
någonstans.
— Då är det viktigt att ha ett gemensamt
förhållningssätt, instämmer Maria.
Övningen som gruppen på Medicinska fakultetens kansli gjorde i mars är inte enda
tillfället de jobbat med sin och universitetets
värdegrund.
— Vi har haft möten och diskussioner, där
alla varit med, säger Cecilia. Det var bra.
De har inte enbart funderat på vad man
gör i den situation då det händer något, som
inte borde ha hänt.
— Det är också viktigt att dåligt uppträdande får konsekvenser, säger både Maria och
Cecilia bestämt.
Exakt vad som ska hända är lite svårare
att säga.
— En tillsägelse, en varning. Något mer om
man är återfallsförbrytare.
Deltagarna i övningen om universitetets
värdegrund vågade väl inte tro att det direkt
skulle leda till ett perfekt liv på universitetet.
— Nä, vi kanske behöver en ny choke om
några månader igen, säger Cecilia med ett
skratt. ○
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FOTO: ULRIKA BERGFORS

Dilemman att
fundera på
Projektgruppen för värdegrundsarbetet har
arbetat intensivt i ett par år med att ställa
samman material att arbeta med och diskutera
kring på alla arbetsplatser.
— VI HAR OCKSÅ BYGGT upp en webbplats, vi har sammanställt en ”dilemma-bank”, vi har gjort en bok, vi har ställt
samman handledningsmaterial, vi har gjort en folder
som alla anställda ska få och vi har tagit fram fyra
värdegrundsfilmer, säger Anna Mothander.
Dilemmabankens 47 olika dilemman är tänkta
att vara ett stöd i att träna på olika dilemmasituationer, för att utveckla förmågan att hantera svåra
situationer och bygga en god förvaltningskultur.
De dilemman som diskuteras i materialet är inte
helt enkla att ge klara och tydliga svar på.
— Det finns inget facit till dessa dilemman, säger
Anna Mothander. Det handlar ofta om gråzoner. Kanske
kan man komma överens på sin avdelning om hur man ska agera när
en liknande situation uppstår.
Det räcker dock inte med säga att man läst bok och folder och sett
filmerna för att vara förberedd om det blir problem.
— Vi har inte tidigare tagit fram produkter på det här sättet, men det
är också en ledarfråga att skapa en rollmodell för värdegrunden och ge
möjlighet att föra dialog mot värdegrundsfrågor. Det här är ju ett ständigt levande arbete och det måste fortsätta. Vi kan inte sluta här. ○
IN G R Ö N B
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— DET ÄR VIKTIGT ATT FÅ möjlighet att träna på att hantera
olika dilemman som kan uppstå i vardagen i en trygg miljö, på arbetsplatsträffar eller planeringsdagar, konstaterar Anna Mothander.
Hon har varit projektledare i projektgruppen för
värdegrundsarbetet, där man tagit hand om de synpunkter som kommit in från anställda vid universitetet.
— Det kom in jättemycket material fram till början av 2018. Sedan har vi jobbat med att ta fram ett
antal dilemman — 47 dilemman, närmare bestämt —
för att få fram ett diskussionsmaterial.
När Anna Mothander och projektgruppen i mars bestämde sig för att göra en övning med det material de satt ihop blev
det en grupp på Kansliet för medicin som fick agera ”piloter”, i samband med att de hade en ”teamutvecklingsdag”.
Vägen fram till denna övning bestod av ett stort antal insatser i
projektgruppen. Bland annat har en konkretisering av den statliga
värdegrunden gjorts, utifrån det inkomna materialet. Det visar hur
medarbetarna på Umeå universitet kan förhålla sig till den statliga
värdegrunden.

INGER NILSSON
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TEMA Värdegrund

”Värdegrundsarbete handlar
om jämställdhet”
Tomas Brage och Inger Lövkrona är forskare vid Lunds
universitet, en manlig naturvetare respektive en kvinnlig
humanist. Tillsammans arbetar de med att gå ut bland
forskare och prata värdegrund i workshoppar. Frågorna
de reser går rakt på smärtpunkterna i den akademiska
kulturen.
TEXT Jonas Lidström FOTO Gunnar Menander

ÅR 2014 INITIERADES ETT centralt värdegrundsprojekt vid Lunds universitet. Målet
var att arbeta fram ett utbildningsmaterial,
men också att revidera skrivningen av hur
universitetets värdegrund var formulerad.
En av projektledarna blev Tomas Brage,
en professor i fysik som länge arbetat aktivt
med jämställdhetsfrågor inom akademin.
Under projektets gång anslöt Inger Lövkrona, i dag professor emerita i etnologi.
Tomas Brage erkänner att han först tvekade till uppdraget:
— Det här med värdegrund kändes inte
som något jag riktigt brann för. Men i arbetet
med projektplanen insåg vi att värdegrund
eller core values var en möjlig infallsvinkel
på jämställdhet och normer inom akademin.
Då blev det intressant.
Som genusforskare stöder Inger Lövkrona
valet av fokus: det är i jämställdhetsfrågan
som den statliga värdegrunden och de akademiska värderingarna kommer i konflikt
med varandra.
— Jämställdhetsarbete uppfattas som ett
direkt hot mot den akademiska friheten. Det
hotar föreställningar om meritokrati och
akademisk objektivitet.
Värdegrundsprojektet producerade en
rapport i antologiform, ”Värdegrundsarbete
i akademin”, där medverkande forskare belyser frågan både ur ett teoretiskt och ett
praktiskt perspektiv.
— Den andra delen i rapporten handlar
enbart om metoder och stöd och materialet
12

jobbar vi efter, Tomas och jag. Vi kommer in
med forskningsbaserad kunskap.
Rapporten innehåller en sammanfattande
punktlista med praktiska råd. De råden håller bra, säger Inger Lövkrona.
— Det man ska börja med är medvetandegörande. Man börjar med workshoppar
där medarbetare får diskutera olika typer av
diskriminering. Man måste börja där någonstans, säger Inger Lövkrona.
Men ett gediget metodstöd är i sig inte
nog, fortsätter hon. Utan vilja och prioritering från ledningshåll kommer man inte
långt.
— Sen behövs det också människor som
kan göra jobbet, som har kompetensen att
leda workshoppar och sätta igång diskussionen. Tyvärr är det inte så många. Det säger
någonting att jag fortfarande håller på med
det här, tio år efter min pensionering.
INGER LÖVKRONA KONSTATERAR
också, helt krasst, att det praktiska värdegrundsarbetet ofta kräver ytterligare en
egenskap som hon själv inte besitter:
— Det behöver finnas en man som leder
diskussionen i sådana här workshoppar. Att
vi har Tomas Brage spelar en avgörande roll.
På institutioner inom naturvetenskap och
medicin är detta en avgörande skillnad.
Tomas Brage säger inte emot:
— Ojämställdheten är väldigt påtaglig: när
jag som man pratar då lyssnar man. Det är
ju fruktansvärt att det finns en struktur som

ser ut på det här sättet. Men det är bara att
bita ihop och anpassa sig till förutsättningarna. Många gånger kan jag säga saker oemotsagd som Inger aldrig skulle kunna nå
fram med.
Tomas Brage rekommenderar gärna fler
män att följa hans exempel:
— Det fåtal män som gör detta är väldigt
efterfrågade. Själv får jag en 20—30 inbjudningar om att medverka i olika sammanhang
och prata om jämställdhet i akademin. Just
nu är jag på väg till Wien, till exempel.
— Vi män har haft sån fördel med att det
här systemet fortfarande råder, vi har fått så
mycket gratis. Om man som jag har insett hur
det förhåller sig så blir det ganska naturligt
att vilja bidra till en förändring. Det är inte en
kvinnofråga, det är en fråga om att leva upp
till de grundläggande värderingarna.
Skulle en institution vid Umeå universitet rentutav kunna bjuda in Tomas Brage
och Inger Lövkrona till att hålla workshoppar som ett sätt att sparka igång sitt värdegrundsarbete? Inger Lövkrona ser det inte
som en omöjlighet att ordna:
— Jag arbetade faktiskt vid Umeå universitet mellan 1986 och 1991, och jag skulle
inte ha något emot en anledning att hälsa
på. Faktum är att jag och Tomas oftare blir
inbjudna från internationellt håll än från andra lärosäten i Sverige. ○
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Profilen

Forskaren som vill se
mikroberna — och den
stora bilden
Jakten på nya antibiotika är ett av de svåraste uppdragen i dagens
forskning. Felipe Cava forskar om cellväggens mekanismer
på molekylnivå. Hans grundforskning bidrar till att öka
möjligheterna att bekämpa infektionssjukdomar.
TEXT: Inger Nilsson FOTO: Mattias Pettersson

14

drygt 25 miljoner från Vetenskapsrådet och dessutom det
största bidraget på området i år, också från Vetenskapsrådet, på ytterligare 10 miljoner kronor.
De 25 200 000 kronorna fick han för projektet ”Demontering av membranmikrodomäner i Staphylococcus aureus för
att tämja antibiotikaresistens hos MRSA” och de 10 miljonerna för ”Vad reglerar cellväggens homeostas hos bakterier?”
FELIPE CAVAS FORSKARGRUPP arbetar med bakteriens cellvägg för att se hur mikrober — organismer som
inte kan ses med blotta ögat — anpassar sig till olika miljöer.
Det är ändå inte stora anslag som varit avgörande för
vad Felipe Cava, som växte upp i Madrid, Spanien, skulle
ägna sitt yrkesliv åt. Hans intresse för mikrobiologi väcktes
tidigt.
— Jag älskar vetenskap, jag visste att jag ville jobba med
det. När jag var 14 år brukade jag tala med läraren och berätta om intressanta artiklar jag läst. Jag blev inspirerad

▼

F

ELIPE CAVA ÄR LEKTOR i infektionsbiologi vid Institutionen för molekylärbiologi och även ansluten till MIMS (Molekylär infektionsmedicin, Sverige). Han trivs
i sitt labb och är stolt över sina medarbetare, en mångkulturell grupp med stor
självständighet och ett brinnande intresse för vetenskap.
— Jag försöker få en fundamental förståelse för mikrober.
De är små, men komplexa. Jag vill se den stora bilden —
”the big picture” — i min forskning. Numera är det mer
administration för min del, men jag har lärt mig att se och
njuta av vetenskap genom mina medarbetares ögon, säger
Felipe Cava. Jag jobbar också mycket med att söka anslag
för att medarbetarna ska få tillräckligt med tid och stabilitet för att få resultat av våra idéer.
När det gäller pengar kan Felipe Cava ta det lite lugnare
ett tag framåt. Han och hans medarbetare har nyligen fått
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Felipe Cava
Gör: arbetar på Institutionen för
molekylärbiologi vid Umeå universitet och leder ett laboratorium
med 15 personer
Född: 1977
Senast lästa bok: Post Office av
Charles Bukowski. Annars blir det
mest vetenskapliga artiklar.
Bästa film: Un lugar en el mundo,
regisserad av Adolfo Aristarain
Favoritmat: All slags ost tillsammans med ett gott vin

”Jag behöver känna att
jag ger ett bidrag till en
större helhet, även om
jag själv inte har svar
på alla frågor.”

Profilen
Wallenberg Fellows och MIMS är avslutat,
men har gett Felipe Cava möjlighet att visa
att han tillhör den internationella eliten. Nu
har han fast anställning, leder ett framgångsrikt laboratorium med 15 personer och har
säkrat medel för de närmaste sex åren.

av hans kärlek till biologin. Mina kamrater i
klassen tyckte nog att jag var lite jobbig, säger Felipe och skrattar åt minnet.
Även Felipes professor vid universitetet i
Madrid, professor José Berenguer vid Universidad Autónoma de Madrid, betydde
mycket. Felipe jobbade hårt och fick, samtidigt som han var student, också jobba med
professorn i hans labb. Trots ett schema fullspäckat med lektioner gick han till labbet på
kvällar och nätter tills han tog sin examen
och kunde börja med sin forskarutbildning.
— Jag gillade mikrobiologi mest, dessa små
mikrober intresserade mig. Mina föräldrar
hade inte studerat vid universitet, men visste att utbildning är viktigt. Jag hade frihet
att välja. Vi är sex syskon och alla har fått
chansen att studera. Det har dessutom gått
väldigt bra. Det finns apotekare, biokemist,
ögonläkare, advokat och arkitekt i familjen.
HAN DISPUTERADE 2007 i molekylärbiologi/mikrobiologi vid Centro de Biologia Molecular ”Severo Ochoa” (Universidad Autónoma de Madrid-CSIC), ett institut grundat
av Nobelpristagaren Severo Ochoa.
Felipe Cava fick pris för bästa avhandling.
Han behövde publicera två artiklar, det blev
18.
— Det kritiska ögonblicket kom efter att
jag gjort min postdok. Då var jag tvungen att
bestämma mig, antingen skulle jag satsa eller trappa ner. Det var allt eller inget. Jag var
redan i 30-årsåldern och hade familj.
DÅ VAR DET KANSKE TUR för Felipe och
för forskningen att han gjorde sin postdok
vid Waldor Lab, hos Matthew Waldor, professor vid Harvard-universitetet i USA.
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— Matthew Waldor, min postdok-mentor, har
betytt mest när det gäller min forskning, säger Felipe. Det var prestigefyllt att jobba där,
där fanns många duktiga forskare.
På rekordtiden 2,5 år publicerade han,
som huvudförfattare, tre artiklar i bland annat prestigefyllda Science och EMBO J. Han
upptäckte att många bakterier släppte ut Daminosyror till omgivningen, en molekyl som
verkar viktig i många processer när det gäller
bakteriell fysiologi och mikrobiell ekologi.
I december 2010 flyttade han hem till Spanien. Fast då var det dåliga tider där.
— Jag blev associate professor, men på
grund av den ekonomiska krisen var det
nästan omöjligt att få en tjänst.
Då fick ett tidigare möte med Bernt Eric
Uhlin från MIMS vid Umeå universitet avgörande betydelse.
— Jag hade hållit ett tal vid ett internationellt möte och träffat Bernt Eric Uhlin där.
Han undrade om jag inte kunde komma till
Sverige, men jag tyckte att jag just kommit
från USA och sedan fått det bästa jobbet i Spanien. Han gav mig i alla fall sitt kort ifall jag
ville veta mer om vilka möjligheter Sverige
kunde erbjuda en ung forskare. Det ville jag!
Cava fick till och med två anslag i internationell konkurrens, både som Wallenberg
Fellow och på MIMS. Arbetsgivaren i Spanien
försökte få honom att stanna i Madrid.
— De hade ett bra program. Men jag är
medborgare i världen, jag har bott i Frankrike, Italien och USA och kan lika väl bo och
jobba i Umeå. I Spanien var det svårt att få
100 000 kronor till forskning — här fick jag
direkt 3 miljoner. Jag fick också 18 forskare
att jobba med, så det gällde att ta chansen
när den dök upp.

TILL SOMMAREN HAR FELIPE bott i Umeå
i sex år och han planerar för en fortsättning
här. Men hur bra han än trivs i laboratoriet,
så är förstås barnen de viktigaste personerna i hans liv.
— Blanca är åtta år och Carlos är sex år.
Blanca var två år och Carlos fem månader
när vi flyttade hit och nu talar de till och
med svenska med varandra.
Felipe suckar lite när språkfrågan kommer upp. Han har ännu inte riktigt kontroll
på det svenska språket, han har egentligen
inte behövt lära sig det. På jobbet är det engelska som gäller.
— Jag går SFI och svenska för akademiker,
men eftersom jag reser ganska mycket så är
det svårt att hinna vara med på alla kurstillfällen. Jag jobbar också mycket med rekrytering. Barnen försöker uppmuntra mig att
lära mig mer, men jag skulle nog behöva ett
år för att satsa på att lära mig svenska ordentligt!
Felipe Cava vet att hans forskning är värd
mycket, för honom, för medarbetarna och
för Umeå universitet. I fjol fick han även Erik
Fernströms pris som delas ut till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.
Han är inte bortglömd i Spanien heller, där
fick han The Jaime Ferran Award 2017.
— Mikrobiologi brukar inte få så stora priser, konstaterar han glatt. Anslagen har också ökat Umeå universitets synlighet. Dessutom fick ju Anna Överby Wernstedt lika
mycket till sin forskning!
FÖRUTOM SIN EGEN FORSKNING håller
han i kurser, utbildar lärare och håller ”motivational talks” till medicinstudenter. Han
har även tid för fritidssysselsättningar.
— Jag vill, förutom barnen, ha tid för mina
vänner. Jag går gärna på gym. Det får mig
att tänka — och att INTE tänka… Jag gillar att
vara ute i naturen och att springa. Jag sprang
en halvmaraton i fjol, nu gör jag mig redo
för maraton.
Man skulle kunna säga att även hans jobb,
forskarens arbete, handlar om maraton. Ett
maratonlopp i princip utan målgång.
— Målet är att få nya antibiotika som fungerar, som är bättre. Forskningen har inget
stopp, det uppstår alltid nya frågor och finns
alltid mer att göra. ○
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En dag på Polisutbildningen

Rollspel hjälper
dem att hitta
rätt taktik
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En dag på Polisutbildningen

Studenterna Jennica och Nathalie letar spår på bevisföremål.

Faktaruta:

Polisutbildningen finns på fem orter: Umeå universitet, Södertörns högskola, Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet samt
Malmö universitet. I Umeå, Växjö och Borås kan man läsa utbildningen på distans.
Under ansökningsperioden i november 2018 sökte 15 776 personer till polisutbildningen med start HT 2019. Det är rekord,
och drygt 4000 fler än förra sökomgången. 43 procent av de
sökande var kvinnor.
För att kunna antas till utbildningen krävs bland annat simkunnighet, B-körkort, att uppfylla vissa medicinska och psykologiska
krav samt att ha tillräckligt god kondition.
Källa: Rekryteringsmyndigheten

Carola Fahlen och Anna Tenström i samtal med förstaterminsstudenter.

Det är en tidig vårmorgon utanför det nya Polisutbildningshuset vid Campusängarna. Solen reflekteras
i det stora glaskonstverket på fasaden, över entrén till
Europas modernaste utbildningsmiljö för poliser.

D

TEXT: Jessica Larsson Svanlund FOTO: Mattias Pettersson

E FÖRSTA STUDENTERNA flyttade
in i det nybyggda huset i mars 2018.
En 6 200 kvadratmeter stor byggnad, helt specialbyggd för ändamålet, med undervisningssalar, kontor
och konferensrum, men också ett garage för polisbilar, en stor träningshall med fönster i tre väderstreck, förhörsrum och lokaler anpassade för att träna ingripanden, med mera.
Conny Tärnklev och Roger Söderlund hälsar välkommen. Conny är studierektor och lärare. Roger är polislärare och delaktig i ett nationellt projekt för att utveckla
ingripandemetoder. Vi börjar vår rundvandring i taktik
rummet: en serie rum som ser ut som en stor lägenhet
och ingår i en sorts labyrint med låsbara dörrar som gör
att man kan anpassa ”bostadens” storlek och utformning
efter övningen.
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— Det är viktigt att lära sig rätt taktik för sin egen och andras säkerhet, berättar Roger.
I EN LEKTIONSSAL möter vi Carola Fahlen och Anna
Renström från Institutionen för pedagogik i samtal med
en grupp förstaterminsstudenter som just har övat sitt
första ingripande i ett rollspel. Lärarna frågar hur de
upplevde situationen.
— Du var ganska frustrerad, säger en student som agerat festdeltagare glatt till sin kompis som agerat polis.
Hon får svaret:
— Ja, men jag försökte vara tydlig.
I den här övningen agerade studenterna själva skådespelare, eller figuranter, men det händer också att man
hyr in externa resurser, i alla åldrar och med olika bakgrund. (Om man är sugen på att testa, är det bara att
höra av sig.)
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Roger Söderlund, polislärare och
Conny Tärnklev, studierektor och lärare.

Studenten Armin och en kurskamrat övar ingripanden.
Läraren Andreas Nilsson agerar misstänkt.

Fingeravtryck säkras på en mugg.

I de teoretiska studierna ingår bland annat juridik, kriminologi och statsvetenskap.

— Vi är bra på att nyttja flera pedagogiska angreppssätt — det blir en gynnsam kombination mellan teori och praktik, då studenterna ofta säger att det är genom praktiken de
förstår teorin. Polletten trillar ner när man
övar, säger Conny och Roger.

dess finns det två rum som Roger och Conny vill visa. Conny öppnar en dörr och vi
kommer in i en liten sportbar. Alla nödvändiga detaljer finns här: ölkranar, bardisk,
rutiga dukar, tv-skärmar och sportprylar
på väggarna. Conny berättar att personalen
har skänkt alla saker (en del av dem ryktas
vara från gamla Harrys) och inrett lokalen,
som används för att öva ingripanden i krogmiljö. Det finns en positiv stämning i hela
huset — här manifesterad på drinkmenyn
med bland annat ”Al Capone” och ”Axel
Foley”.
Vägg i vägg ligger ”Kristers Livs”, där videokassetter, tidningar och tomma matkartonger fyller hyllorna. Conny berättar att
kartongerna kommer från livsmedelstillverkare som specialtillverkat dem för Polisutbildningen. Jag frågar om studenterna fattar
vad videohyllan innehåller och får ett stort
skratt till svar.
— Nej, de tror nog att det är nåt slags
böcker!
Jonas Hansson kan berätta om forskningen på Polisutbildningen. Jag når honom på
telefon när han sitter på Arlanda och väntar
på att flyga hem från ett möte inom ett projekt som ska utvärdera elchockvapen.

CONNY OCH ROGER BERÄTTAR om hur
polisutbildningen har vuxit fram i Umeå sedan man fick i uppdrag av Rikspolisstyrelsen att bedriva uppdragsutbildning till polis
i Umeå. År 2000 kom de första 40 studenterna, och de stora förändringarna sedan
dess är de nya lokalerna, fler studenter och
att det numera finns en stark integrering av
akademiska ämnen i utbildningen. Jag frågar
vad Conny och Roger tycker är viktigast att
berätta om utbildningen.
— Det är engagemanget från alla medarbetare! säger Conny. Hos lärare från alla institutioner, polislärare, administratörer. Alla
brinner för det här.
— Jag håller med! Det finns en nyfikenhet
också, alla vill utvecklas tillsammans, säger
Roger.
VI GÅR NER FÖR att ta bilder i garaget,
där polisbilarna står på rad. Men innan
Aktum • Maj • 2019

— Vi bedriver alla typer av forskningsprojekt
med anknytning till polisiärt arbete, men
eftersom det inte finns som forskningsämne
måste vi söka medel i samverkan med forskare från till exempel folkhälsovetenskap
och juridik.
Jonas berättar om pågående projekt på
uppdrag från Polismyndigheten och internationella nätverk man deltar i. Han förklarar
också att en viktig del av forskningen är att
sprida ny kunskap till yrkesverksamma poliser, lärare och studenter.
— Det är väldigt viktigt för oss att integrera forskningen i utbildningen, men det
är inte helt enkelt, trots att vi sitter i samma
hus, säger Jonas.
Avslutningsvis — vad krävs för att bli en
bra polis?
— Det är ett väldigt brett yrke, som kräver många olika egenskaper. Du måste vara
kommunikativ, och inriktad på att lösa problem. Man måste vara flexibel, och gilla utmaningar och att jobba i grupp, säger Conny
och Roger. ○
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utbyte av idéer

I

EN KRÖNIKA SKRIVEN av Christer Nordlund [från december 2017] uttryckte han att Umeå universitet alltid har
haft som ambition att motverka föreställningen om en sluten, elitistisk högskola som avskärmar sig från samhället
och delas in i interna hierarkier. Målet är så klart en praktisk utmaning. En gränsdragning som tycks extra svår är
den mellan forskning och utbildning. I tankevärlden kan det tyckas
självklart att akademiker ska ägna sig åt båda; att både bidra till skapande av kunskap och förmedling av kunskap till nästa generation.
Men i praktiken ses det ofta som två konkurrerande eller oförenliga
mål att både kunna nå akademisk framgång och att samtidigt vara en
hängiven lärare. Överlastade och stressade av konkurrenstrycket har
akademiker en tendens att se sin undervisningsplikt som ett nödvändigt ont snarare än som en chans till intellektuellt utbyte med unga
förmågor. Och studenterna tycks vara mer benägna att knacka på för
att fråga om en deadline eller för att diskutera betygssättningen än
något annat. Det känns som om studenterna sällan får chans att ta
reda på mer om våra pågående forskningsprojekt. En växande klyfta
mellan akademiker som fokuserar på forskning och andra som specialiserar sig på utbildning hjälper inte till att lindra de uppkomna
symptomen.
MINA KOLLEGOR OCH JAG gjorde ett försök att i liten skala överbrygga denna gränsdragning i ett projekt finansierat av Horizon 2020.
Jag vill därför dela med mig av mina erfarenheter från satsningen:
Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer. Som titeln antyder är
det huvudsakliga målet med projektet att studera den osäkra arbetsmarknadens påverkan på ungas risk att kliva in i fattigdom, hälsorisker och deras möjligheter att nå självförsörjning. Att unga fick en röst
i vårt projekt garanterades genom en rad åtgärder. Vi utförde djuplodande intervjuer med nästan 400 ungdomar från hela Europa så att
de med egna ord skulle få dela med sig av sina berättelser. Vi anordnade några graffitievenemang och fototävlingar där ungdomar fick
uttrycka hur de tyckte att det var att bli vuxen idag. Vi engagerade
representanter från ungdomsorganisationer i möten med beslutsfattare. Men det kanske allra viktigaste var att inte se ungdomarna som
forskningsobjekt utan att engagera dem i forskningsaktiviteter. Studenterna fick sedan ansvar för att samla in och analysera data och att
beskriva sina resultat i kandidat- och masteruppsatser. Våra studenter bidrog enormt till projektet inte minst tack vare engagemanget
från programansvariga på Sociologiprogrammet som aktivt informerade studenter om projektet och uppmuntrade dem att delta. Några
av studenterna fick sedan jobberbjudanden på forskarutbildningen
vid Umeå universitet och Göteborgs universitet.
Överlag har idéutbytet med våra yngre kollegor varit inspirerande
och det har varit till stor nytta för projektet. Samtidigt har erfarenheten också fått mig att reflektera över hur vi som akademiker vid
Umeå universitet kan bli mer öppna och flexibla i hur vi ser på kopplingen mellan utbildning och forskning. Jag är övertygad om att vi
kan få till stånd sådana samarbeten oftare och på ett mer strukturerat sätt. ○
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