
Medeltida kyrkor 
– levande museer
Unika kulturskatter som riskerar att förstöras av felaktigt inneklimat

  En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 4 • December 2015



Ville förstå halvledare – blev professor
Efter en forskarutbildning bestående av en lång räcka bristfälliga kurser 
hamnade han på Högskolan i Gävle för trettio år sedan. Där byggde 
han upp en mycket stark forskarmiljö som fortfarande är ledande på 
flera områden. Och nu utbildar han själv forskare.

sidan 9

ny metod analysera medeltidsskrifter
Vem som plitade de tidiga handskrifterna vet vi inte. 
Men nu utvecklas nya metoder för att ta reda på  
det liksom att göra dokumenten digitalt sökbara. 

sidan 12

stressade chaufförer ser allt sämre
Lastbilshytten är i regel en ombonad arbets - 
 miljö, men med stress kommer nackvärk och 
 försäm rad syn ofta som ett brev på posten,  visar 
två gävleforskare. 

sidan 16

I detta nummer

Räddar energin – och miljön
Luften i gamla kallhållna medeltidskyrkor är varken nyttig för bygg-
naderna eller föremålen i dem. Forskarna hittar inte bara lösningar 
på problemen, de utvecklar samtidigt metoderna för det.

sidan 4

2  En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 4 • December 2015



siDaN 18

Man släppte in studenter och alla vann
Företaget hade jobbat likadant i decennier. Så tog de emot fyra  
studenter. Det förändrade allt. Till och med lokalerna byggdes om 
och alla vann.

siDaN 20

Utbildning på riktigt
Man får inte erfarenhet genom böcker. Det får man i verklig-
heten, säger lärarstudenten om sin verksamhetsförlagda  
utbildning. 

Det är bara att konstatera. 
Könsfördelningen på de här tjugofyra sidorna 
speglar inte den som gäller på Högskolan. Är det 

ett problem? Javisst är det det. LEVE! är en extern tid
ning och ska spegla Högskolan i olika perspektiv.  

Personalen vid HiG är sedan flera år i stort sett jämnt förde
lad mellan män och kvinnor. Kvinnor utgör ett litet 
överskott. 

Det är naturligtvis inget medvetet beslut som gjort att det 
ser ut som det gör i detta nummer. Däremot är det ett 
medvetet beslut att försöka hålla en bra balans.  

allt innehåll i LEVE! bygger på tips utifrån. Jag behöver allt
så hjälp av er medarbetare att få reda på vad som sker  
vid Högskolan. Så tipsa mig om forskning och annat 
som kanske kan vara intressant att berätta om för dem 
som bekostar verksamheten vid HiG. Gärna genom ett 
mejl till kommunikationsstod@hig.se och det behöver 
inte vara utförligt, några rader räcker.  

Gemensamt för artiklarna i LEVE! är att de har med 
människor att göra, även om det handlar om metoder 
för att kunna finna upphovsmakaren till medeltids
dokument eller lista ut hur man kan bevara flerhundra
åriga kulturmiljöer och samtidigt spara energi.   

Teori, verklighet och erfarenhet är tre nyckelord i lärarutbild
ningen. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU:n, knyter 
ihop säcken. 

Och medan rektor MajBritt Johansson slår fast att  
situationen i världen kräver engagemang även av 
Högskolan i Gävle menar lektorn i medie 
och kommunikationsvetenskap Eva 
Åsén Ekstrand, att internet inte alls är 
en plats utan mer ett mäktigt verktyg 
för oss människor att skapa ett sam
hälle. 

snart har vi jul- och nyårshelgerna här. 
Hoppas båda blir så bra som möjligt 
för så många som möjligt.  

LEVE! återkommer i mars.

                                                   Ove Wall redaktör

Allt handlar om människor
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sedan flera år pågår ett stort forsk
ningsprojekt vid bland annat 
Högskolan i Gävle. Energimyn
digheten startade 2006 ett forsk

ningsprogram för energieffektivisering 
i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
kallat Spara & Bevara. Man avsatte 
sammanlagt 80 miljoner kronor till två 
etapper. Högskolan i Gävle knöts till 
projektet redan från början och har 
sedan  dess startat delprojekt i en mängd 
gamla kyrkor.

Det har dels handlat om att spara energi 
men också om bevarandeaspekter.  Våra 
gamla kyrkor kan ses som levande  
 museer men har i regel för att inte säga 
alltid ett inneklimat som knappast är 
avsett för bevarande. 

Många frågor har rests. Inte minst an
gående landsortskyrkor som kallhålls 
mellan sporadiska aktiviteter, dop och 
bröllop och liknande. Hur ska luften 
avfuktas, hur ser man till att inte vär
men läcker ut, och hur får man sam
tidigt vädra ut föroreningar i  luften 
efter till exempel ljusbränning så att 
sot partiklar inte lägger sig på väggar  
och föremål?

– Vi har just varit i Visby domkyrka. 
Den är det största besöksobjektet på 
Gotland och en sommardag kan det 
hända att 700 ljus bränns och skapar 
sotbeläggningar samtidigt som besö
karna själva sprider föroreningar i 
form av till exempel textilfibrer och 
fukt, berättar forskaren Magnus 
Mattsson som tillsammans med forsk

ningsingenjör Elisabet Linden under
söker hur man bäst kan filtrera luften.

Kyrkan uppfördes på 1200-talet och har 
med historiska mått relativt nyligen 
genomgått en mycket omfattande res
taurering och blivit ljus och fin. Nu är 
man självfallet orolig för nya för
oreningar. 

– Det finns en typ av luftrenare som 
är hyfsat tysta. Vi har tagit hit dem för 
att testa och det verkar funka. De 
 sparar renoveringskostnader som är 
jättestora i en sådan här byggnad och 
man bevarar både värdefull konst och 
konstföremål. 

Under de dagar som Magnus 
Mattsson och Elisabet Linden mätt i 
domkyrkan har den varit stängd för 
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sparar både energi  
och kulturmiljöer
Medeltida landsortskyrkor används sällan och hålls i regel ouppvärmda där emellan. 
De blir därför dyra att värma upp vintertid samtidigt som det fuktiga inneklimatet  
innebär en risk för såväl kulturföremål som inredning. 

Just nu åker flera HiG-forskare landets runt med sina mätinstrument och sitt  
kunnande för att lösa båda problemen. Under november var målen Visby domkyrka 
från 1200-talet samt två medeltida stenkyrkor på den uppländska landsbygden.
Text och foto: Ove Wall
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besökare. För att få tillräcklig nog
grannhet i mätningarna av luftren
arnas effekt och kapacitet krävs detta. 

Ett annat litet team från Högskolan åker 
just nu runt och kontrollerar tätheten i 
kyrkor i Lagunda församling i Uppland. 
Här är man i färd att utveckla en 
 metodik för att mäta och karaktärisera 
luftläckage, eller om man så vill själv
drag, i äldre kyrkor och liknande stora 

självventilerade byggnader. Det finns i 
regel aldrig några fläktar eller andra 
installationer i den här typen av bygg
nader utan luftväxlingen får ordnas 
genom vädring.

– Analysmetoder för att mäta luft
omsättning i moderna byggnader finns 
redan men gamla kyrkor utmärker sig 
med sin höjd, sin volym och sin ibland 
rika mängd otätheter. Det gör att de 
vanliga metoderna inte alltid fungerar 

så bra. Vi ska hitta andra metoder som 
kan användas på just den här typen av 
gamla och stora byggnader, säger dok
toranden Abolfazl Abo Hayati.

I detta fall används skapat under
tryck som metod. Ett annat sätt att 
med ett slags luftkanoner på ett ögon
blick utsätta kyrkorummet för ett 
plötsligt övertryck eller undertryck 
och därefter mäta tiden tills lufttrycket 
återgår till grundnivån.

Svante Lindström och Abolfazl Abo Hayati

Nysätra kyrka
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abo Hayati ska också titta på modeller 
för hur man ska kunna uppskatta luft
omsättningen – både vid vädring som 
när man till exempel öppnar portarna, 
och vid luftinfiltration på grund av 
otätheter i själva byggnaden – utifrån 
byggnadens placering i omgivningen, 
temperatur och väderförhållande.

Sune Lindkvist är restaurerings
arkitekt i Uppsala stift och den som 
tog kontakt med gävleforskarna. 

– Vi driver sedan ett år ett klimat
styrningsprojekt i sju medeltidskyrkor 
runt Örsundsbro i Uppsala stift. I 
 projektet testar vi olika metoder för att 
styra fuktbalansen i kyrkorna. För att 
göra det är det viktigt att veta hur täta 
eller otäta kyrkorna är för att kunna 
göra en relevant jämförelse, säger han.

– Där fuktstyrningen görs med hjälp 
av ventilation är det särskilt viktigt att 
kyrkorummen är någorlunda täta. På 
tips från Högskolan på Gotland kon
taktade vi Högskolan i Gävle för detta.

LEVE! hittar Abo Hayati och dataingen
jören Svante Lindström, båda knutna 
till avdelningen för inomhusmiljö vid 
Akademin för teknik och miljö, i 
Nysätra kyrka 13 km norr om Enköping 
en dag i november. Kyrkan uppfördes 
på 1400talet och ligger vackert 
placerad  bland böljande ängar intill en 
gammal byskola från 1800talet. Det 
är en av de två kyrkor som denna dag 
har besökts på uppdrag av Uppsala stift.

Uppdraget handlar om att ta reda på 
byggnadens luftgenomströmning, eller 
självdrag och det är mer ett energi
projekt än ett kulturprojekt även om 
de två går hand i hand. Kyrkan har 
byggts om i olika delar och olika tider. 
Men oavsett vad som gjorts har det 
inte gjorts med energisparande syfte. 
Och som i de flesta gamla kyrkobygg

nader används el till uppvärmning. 
Med tanke på den stora luftvolym 
byggnaden rymmer blir det dyrt. Abo 
Hayatis mätning visar en luftvolym på 
över 1920 kubikmeter fördelade ovan
för en golvyta på endast drygt 200 
 kvadratmeter.

Luftmängden är alltså fyra gånger så 
stor som en stor villa med motsvarande 
golvyta och tar både tid och energi att 
värma upp.

– Om kyrkan dessutom har ett dåligt 
isolerat torn, kanske med öppen dörr i 
trappan, så sticker ofta värmen ut den 
vägen. Här finns inte det problemet 
eftersom tornet saknas, berättar Svante 
Lindström där han sitter vid datorn 
beredd att göra eftermiddagens första 
täthetsmätning.

Han och abo Hayati har med gemen
samma krafter tätat kyrkans enda entré 

och tejpat igen de sista springorna runt 
dörrarna. En fläkt har monterats in i en 
öppning i tätningsduken. När den 
 startas från den lilla bärbara datorn 
sänks lufttrycket i kyrkorummet en viss 
procent. Det är inget vi tre märker av 
men datorn som styr fläkten är nog
grannare och mäter hur stort luftflödet 
blir vid ett viss undertryck. Då får man 
ett mått på rummets täthet.

– Det visar sig att just den här kyrkan är 
nästan lika tät som en vanlig modern 
 lägenhet. Det är inte dåligt för en 1400  
talsbyggnad, säger Svante Lindström 
 innan han gör ytterligare en mätning 
som kontroll. Den ger samma resultat.

Forskarna har använt sig av många olika 
metoder även på andra platser för att 
mäta och reglera luftgenomströmningen,  
temperaturen, vindförhållanden, luft
fuktighet med mera. 

– Ett av de viktigaste målen med 
vårt arbete är att utveckla och optimera  
de metoder som sådana här mätningar 
genomförs med och att förbättra 
dagens  modeller.   

Gävleforskarna har tidigare i flera om
gångar varit i Hamrånge kyrka, en 
kyrka med krypgrund och tämligen 
otätt trägolv.

– Där har vi nu en automatisk styrning 
av ventilationen av krypgrunden som 
direkt påverkar luftfuktigheten inne i 
kyrkan, berättar Svante Lindström.

Lösningar finns alltså men vilka som 
fungerar bästa avseende på både energi
 effektivisering och bevarande av kultur
värden är forskarnas sak att ta reda på. 

Liknande forskning har också gjorts 
på ett antal Hälsingegårdar som här
om året fick stämpel som Världsarv av 
Unesco. 

 ”Viktigast för oss att  
   optimera metoderna” 
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i enklare fall, som exempelvis värme
system får svårigheterna ses som över
komliga. Men när det kommer till mer 
komplicerade strukturer, en hel intelligent 
byggnad, en bil eller kanske en automa
tiserad fabrik, ökar svårigheterna och 
mängden data som ska behandlas fler
falt.

Bland annat krävs det vissa regler och 
ett inbyggt system för bevakning av att 
delarna, de så kallade agenterna, bara 
gör det de har tillåtelse att göra. I stora 
system finns många delprocesser som 
samverkar. Varje rörlig eller dynamisk 
process påverkar och påverkas av de 
 andra föränderliga processerna i en nät
verksliknande struktur.

Maskiner tar över allt mer av människans  
arbete exempelvis inom vården. Det är lätt 
att förstå vikten av att sådana maskiner 
har försetts med klara regler för vad de får 
och inte får göra. Det är hur dessa regler 
kan formuleras och datorbehandlas, för 
att reglera agenternas beteenden, som 
Magnus Hjelmbloms avhandling handlar 
om. 

Magnus Hjelmblom har fram till avhand
lingen främst arbetat med dataveten
skap. I och med detta arbete återfinns 
han inom forskningsområdet dataveten
skap med inriktning mot besluts . risk 
och policyanalys. Han avslutade sitt 
 korta framträdande i samband med 
 parallellspikningen i Krusenstjernasalen  

i HiG:s bibliotek i mitten av oktober med 
tanke på framtidsinriktningen att slå fast:

– Människan är alltid det säkraste kortet 
men hon ska utrustas med goda hjälp
medel genom maskiner eller datorstöd 
eller vad det kan vara. Allt det som har 
med människor att göra är det framtids
inriktade. Maskinerna ska vi fortsätta att 
hålla i vår tjänst och utveckla. 

Disputationen hölls vid Stockholms 
 universitet 3 november. Handledare har 
varit professor Magnus Bohman, HTH, 
samt professor Jan Odelstad, HiG.

Daniel Västfjäll och anatole Nöstl

Även robotar  
behöver regler att 
hålla sig till
Utvecklare av system av robotar eller  
programvaror med viss grad av själv
ständighet och intelligens har mängder  
av saker att ta hänsyn till.

Text och foto: Ove Wall

Magnus Hjelmblom

iaKTTaGET
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Pianofröken genomskådade honom. Hon vände inte blad. Men Edvard fortsatte låtsas-
titta på noterna medan han spelade i lönndom på gehör. Då åkte han ut.
Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

Ville förstå halvledare – blev professor

NÄRGåNGET
Edvard Nordlander, professor
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Tydligen fanns där viss musikalisk 
begåvning ändå men inte av den 
typen lärarinnan förväntade sig. 
Det var slutet på unge Edvards 

musikaliska karriär. Han blev professor 
i elektronik i stället.

Tittar man i släktforskardatabasen 
Sveriges  Befolkning 1970 hittar man 
en liten hop med Edvard Nordlander. 
En av dem är född 1897 och hette Åke 
Edvard Nordlander. Han var provinsial
läkare och som 57åring blev han pappa 
till en son. 

– Han var rätt så trött på att hitta nya 
namn, till mig som var fjärde barnet 
bestämde han namnet till Edvard Åke. 

För åtta år sedan blev den yngre Edvard 
också med viss aktningsvärd ålder, 54 
år, far till en son. Därmed hände det sig 
att tre generationer Nordlander täckte 
in tre sekler. 

Fallenheten för matematik fanns där ock
så redan i gymnasiet. Han brukade 
hjälpa klasskamraterna.

– Jag tänkte mig bli lärare men så
dana fanns i överskott och därför steg 
betygskraven och jag kom inte in.

Efter rådgivning av en fysikdokto

rand valde också Edvard att läsa fysik 
men med inriktning mot elektronik. 
Och eftersom han inte förstod hur en 
halvledare fungerade sökte han sig till 
en forskargrupp på området med en 
professor som överöste honom med 
artiklar av vilka han inte förstod någon
 ting.

Men forskarkarriären var inledd och efter 
en räcka med bristfälliga doktorand
kurser – han hävdar att de i dag har 
samma dåliga skimmer som lumpar
minnen och han hoppas de inte ges 
fortfarande – tog han sig framåt efter 
eget huvud. Utan att avslöja något för 
professorn byttes forskningsinrikt
ningen två gånger och för att göra en 
lång och innehållsrik historia kort 
hamnade han slutligen på Högskolan i 
Gävle där han funnits i trettio obrutna år.

– Här fick jag möjlighet att knyta 
ihop en forskarmiljö tillsammans med 
Ericson som då hade fabrik i Gävle.

Stödet var stort liksom utvecklings 
och forskningsmöjligheterna. Ända tills 
Ericson stängde gävlefabriken. HiG:s 
elektronikavdelning är dock fortfarande 
framstående med spetskunnande på 
flera områden.

i januari 2014 förändrades Edvards liv då 
det av okänd anledning svartnade för 
ögonen och han föll i stentrappen i hus 
99. Han låg i trappen utan att kunna 
röra så mycket som ett finger, men 
lyckades råda tre handfallna studenter 
att ringa efter en ambulans. Han bad 
också kollegerna att ställa in följande 
dags föreläsningar.

– Jag blev borta i en hel termin. Jag 
var helt förlamad. Jag hade skadat 
ryggmärgen och halskotpelaren, för
modligen i en whiplashrörelse, och 
opererades vid Akademiska i Uppsala. 
Jag fick två nya diskar och en viss del 
av de nedre nackkotorna stelopererades  
med en plåt.

Edvard fick på nytt lära sig att gå men han 
tycker ändå att han klarat sig rätt bra. 
Och det blev inga blödande skador vil
ket var tur på fler än ett sätt. Han får 
skräckkänslor av blod, precis som 
pappa provinsialläkaren som på sin 
ålders höst tillfrågades vilket yrke han 
skulle ha valt om han fick göra om det.

– Inte läkare i alla fall. Ingenjör 
kanske.

Edvard Nordlander arbetar nu tre
kvartstid och gläder sig åt stöd och 
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hjälp av kollegerna på avdelningen. 
Han har fått verka och forska inom ett 
område som utvecklats i allt högre 
tempo, och han har fått undervisa och 
använda sin fallenhet för pedagogik 
och teknikdidaktik.

– Jag har intresserat mig för varför 
så få vill bli ingenjörer och jag ville 
finna orsaken. Jag kom fram till att det 
måste handla om att pedagogiken 
redan  i grunden borde göras om. 
Dessutom borde man försöka locka fler 
kvinnor att intressera sig för teknik. 

Under tre år knöts Edvard till teknik
forskar skolan TUFF, Teknikutbild
ningen för framtiden, som han också 
tagit initiativ till. Ett samarbete som 
bedrevs mellan HiG, Stockholms uni 
 versitet och KTH som en del i Lärar
lyftet. Där läste tolv doktorander, 
slumpmässigt lyckosamt fördelade på 
sex män och sex kvinnor. 

– Jag och psykologiprofessor emerita  
Mona Eliasson höll i kursen Teknik 
och genus här på Högskolan. Genus
vetenskap ingick som en naturlig del 
med lika många poäng som exempel
vis teknikens kunskapsteori. Mona 
Eliasson stod för kunskaperna och jag 
var examinator och vi hade ett väldigt 
gott samarbete. Tanken var licentiat
examen men få hann fullgöra och gick 
sedan tillbaka till lärartjänsterna. Men 
kursen var uppskattad.

Edvard Nordlandet är i dag 61 år. Innan 
olyckan i trappen hade han tänkt pen
sion vid 67.  Efter olyckan har han tänkt 
om.

– Nu vill jag nog arbeta så länge jag 
orkar eller man vill ha mig. Eftersom 
min fru, som är betydligt yngre än jag 
ju fortfarande arbetar för fullt, så vill 
jag väl inte gå där hemma ensam och 
dra benen efter mig på dagarna. 

Han har också annat för sig. De senaste 
tjugofem åren har han ägnat sig åt fri
mureri vilket han säger har gett honom 
mycket, både moraliskt stöd och gemen
skap. Han har ständigt stigit i graderna 
och har nu den högsta. Han leder en av 
stadens loger i egenskap av ordförande
mästare. 

– Frimureri har en 280årig tradition 
i Sverige, i Gävle i vart fall hundrafem
tio och den bygger på kristen grund i 
de nordiska länderna. 

Det betyder att Edvard Nordlander ock
så har en gudstro, som han säger defini
tivt inte har kommit med föräldrarna.

– De var närmast tvärtom, skrattar 
han. Nej, jag har nog bildat mig den 
uppfattningen som vuxen, jag har 
 funnit något där. Men jag är inte över
drivet kyrksam.

Den naturliga frågan är om religiös 
tro kan gå ihop med forskarens krav 
på bevis.

– Det tror jag nog att den gör. Jag 
har sett många debatter om Gud 
kontra  Darwin och evolutionen kontra 
Gamla testamentet. Men man får ju ta 
saker och ting med en nypa salt. Och 
man kan forska på det som går att 
forska på men man kan aldrig bevisa 
Guds existens. 

– Det är en tro, inget faktum.

EDVaRD
vid  
sidan  
om

Namn: Edvard Nordlander.

Titel: professor i elektronik.

ålder: 61.

Familj: hustru och en 8årig son  
(två barn i tidigare äktenskap).

Bor: villa på Brynäs.

Lyssnar på: när min yngste son  
spelar fiol, men i synnerhet på vad 
folk har att säga.

Gör på fritiden: umgås med 
 familjen, körsång, bedriver frimureri

Lästips: Röde Orm av Frans G. 
Bengtsson. Jag läser inte populär
böcker om fysik eller elektronik så 
jag kan inte ge sådana tips.

Edvard Nordlander, professor

NÄRGåNGET
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Vem skrev egentligen vår historia?
Lasse Mårtensson, forskare i Svenska språket
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Under medeltiden blir det  
nordiska samhället ett skriftsamhälle i  

egentlig mening. Då skrivs för första 
gången lagar och skönlitteratur ned,  

liksom även juridiska överenskommelser.
Text: Douglas Öhrbom och Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

Vem skrev egentligen vår historia?

Digital humanism

Vi MÄNsKOR
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i regel vet vi inte vem som skrivit de första dokumenten 
och inte heller exakt när de skrevs. I ett nytt projekt med 
forskare från Högskolan i Gävle och Uppsala universitet 
är målet att ta reda på detta. 

– Om vi kan sätta in de gamla texterna i en kontext, ett 
sammanhang, kan de lära oss betydligt mer om samhället 
och historien än vi vet i dag, säger Lasse Mårtensson, 
forskare  i svenska språket vid HiG.

Det tvärvetenskapliga projektet faller inom ramen för det som i 
dag kallas digital humaniora. Det innebär att man använder 
digitala redskap till att exempelvis analysera stora mängder 
text, eller som i det här fallet handskrifter från medeltiden.

Källmaterialet i projektet är inledningsvis så kallade diplom, 

det vill säga medeltida brev, skrivna på svenska. I praktiken 
sträcker sig materialet från 1300talet till början av 1500 talet. 
Det är dock en stor tyngd på 1400talet, där det finns en stor 
mängd dokument skrivna på svenska.

Innan 1300talet gjordes affärer och annat upp med 
muntliga  avtal, men i och med att skrivkonsten vann mark 
fästes avtal och lagar allt mer på pränt och kopierades. 

– Under 1400talet förändras också svenska språket väl
digt mycket, och det gamla fornspråket började förändras 
till det vi har idag.

största delen av de medeltida svenska diplomen är bevarade 
i Riksarkivet, och i projektet kommer man att arbeta med 
 digitala bilder av dessa. Stora mängder medeltida handskrivna  

Alla hade lärt sig de grundläggande gotiska skrivstilarna.  
Men inom dessa stilarter utvecklade de egenheter som var  
unika för de enskilda individerna. 
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handlingar digitaliseras nu på institutioner som Kungliga 
biblioteket, Carolina Rediviva och Riksarkivet, och det
samma sker i resten av Europa.

Det är de skrivande personerna bakom de skrivna texterna,  
alltså de medeltida skrivarna, som projektet syftar till att 
undersöka. 

Framför allt är det de drag som skiljer skrivarna åt som står i 
fokus, alltså sådant som är unikt för en enskild individ och 
som skiljer denna från alla andra.

– Först kan man säga att likheterna mellan olika skrivare 
är väldigt stora under samma tid. Alla hade lärt sig de 
grundläggande gotiska skrivstilarna. Men inom dessa stil
arter utvecklade de egenheter som var unika för de enskilda 
individerna. Tidigare forskare har till exempel tittat på hur 
”kroken” under lilla ”g” är utformad, hur man skriver ”w” 
eller hur skrivaren formade en ”k” vilket kan skilja mycket 
från skrivare till skrivare. I analysen av detta ger de bild
analytiska metoderna ovärderlig information. Vi vill också 
titta på hur språket skiljer sig åt hos de olika skrivarna.

Hittills har analys av handskrifter varit en grannlaga uppgift. 
Man är hänvisad till att manuellt söka igenom texterna. Det 
aktuella projektet, kallat ”Nya ögon på Sveriges medeltida 
skrivare” hoppas kunna med digital hjälp effektivisera ana
lyserna.

– Det nya här är att vi ska använda datorer för att hitta 
regelbundenheter och avvikelser i texterna. De kan dessutom 
upptäcka små egenheter i textmassor som vi inte lägger 
märke till. 

– I ett tidigare startat projekt utvecklar och förfinar vi 
bland annat en digital metod för att hitta specifika ord i 
handskrifter, så kallad word spotting. Med den kan man 
exempelvis leta efter särskilda ord för att hitta särskilda 
innehåll. 

Där finns många likheter med att googla men här handlar det 
alltså om att leta efter ord i handskrivna dokument vilka i 
strikt digital mening inte består av ord utan endast är en bild 
som vilken annan bild som helst.

Och här finns andra hinder att övervinna eftersom 
 egentliga skrivregler inte existerade. Skrivarna följde vissa 
grundläggande normer för skriftspråket, men dessa var inte  
 absoluta och de förändrades efterhand. Skrivarna utveck
lade inom dessa övergripande normer individuella egen
heter. Något som paradoxalt nog i dag kan hjälpa till att 
härleda texterna i tid och rum. 

Den kartläggning av de medeltida skrivarna som nu görs kom
mer alla användare av de aktuella texterna att kunna dra 
nytta av. Det gäller bland annat historiker, religionshistoriker, 
teologer, språkhistoriker och bibliotek.

Tanken är också att de metoder som utvecklas i projektet 
ska kunna användas på samma skrifttyp, den gotiska, i 
urkunder från resten av Europa. Där finns det oerhörda 
mängder handskrivet material i denna skrifttyp.

– Vi börjar med den medeltida skriften, som är tacksam 
vid bildanalytiska applikationer eftersom den är väldigt 
prydligt skriven, jämfört med mycket annat som kommer 
senare. Vi hoppas också att metoderna ska kunna användas 
på yngre material, till exempel från tidigmodern tid och 
kanske till och med ännu yngre.

Tvärvetenskap gäller oftast ämnen med viss närhet till var
andra. Kombinationen språk och bildanalys är i forsknings
hänseende ett nyskapande möte mellan teknik och humaniora,  
och det finns en väldigt stor potential för framtida forsknings
uppgifter här.

Projektet ”Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare” fick 
över 13 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond. 
Ungefär lika mycket fick man från Vetenskapsrådet till det 
tidigare projektet om sökmetoder i handskriven text,  som 
bland annat handlade om nämnda word spotting.

Deltagarna i projekten är förutom Lasse Mårtensson bild
analysforskaren Anders Brun, datorlingvistikern Mats Dahllöf, 
Uppsala universitet, samt gästforskaren och bildanalytikern 
från Spanien Alicia Fernés. Rekrytering av minst en postdoc 
pågår.

  En tidning från Högskolan i Gävle •  Nr 4 • December 2015      15

Digital humanism

Vi MÄNsKOR



Alltför många yrkeschaufförer har synproblem och värk från  
nacke/skuldra samt andra tecken på en pressad arbetssituation. 
Det visar ny forskning vid Högskolan i Gävle. 
Text: Douglas Öhrbom  Foto: Ove Wall

Dålig syn hos  
stressade chaufförer
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Tillsammans har forskarkollegorna Leah  Okenwa 
Emegwa och Hans Richter vid Högskolan i Gävle, 
påbörjat en kartläggning av hur våra chaufförer mår. 
Ett par hundra arbetande taxi, lastbils och buss

förare har ingått i studien
– Även om många av yrkeschaufförerna i Gävleborg i stort 

sett förefaller att må bra och är påfallande fysiskt aktiva, så 
uppger  alltför många  att de har syn och nacke/skuldra 
besvär. De uppvisar även andra tecken på en pressad arbets
situation, säger docenten i arbetshälsovetenskap Hans Richter 
till LEVE!. 

En del av projektet handlar om hur ofta sådana synproblem 
inträffar och ifall de var förknippade med muskelbesvär i 
nacke/skuldra. Den andra delen handlar om chaufförernas 
livskvalitet. 

åtta av tio chaufförer  upplever  att bilkörningen är mycket 
synkrävande. Ungefär en femtedel anger att de någon gång 
ser dubbelt eller ser suddigt. Nästan hälften av chaufförerna  
säger att de inte testat synen de senaste två åren, alternativt 
att de aldrig har testat synen vilket visade sig vara fallet för 
44 procent av chaufförerna. 

Här finns enligt Hans Richter och Leah Okenwa Emegwa 
mycket som relativt enkelt kan göras för att förbättra syn
komforten. 

– Detta är ju också en säkerhetsfråga, då synkraven på 
yrkeschaufförer vid exempelvis mörkerkörning och samtidig 
mental eller kroppslig trötthet, ofta under tidspress, är 
stora.   
 Till exempel en synundersök
ning och korrigerande glasögon. 
Enligt lagen ska bussförare som 
ska behålla busskörkortet testa 
sin syn minst vart femte år men 
Leah Okenwa Emegwa menar att 
det borde göras oftare och att den 
ökade kostnaden för arbetsgivaren 
fås tillbaka i och med mindre sjuk
skrivningar.

En av fyra chaufförer upplever 
samtidiga besvär med smärta, stick
ningar eller domningar i musklerna 

och  brukade massera eller knåda musklerna för att kunna 
fortsätta sin bilkörning. 
 Var femte chaufför uppgav sig även ibland tvingad att av
bryta körningen på grund av muskelvärk.

Forskarna har intressant nog funnit att muskelbesvären är as
socierade med synförmågan. De som angav besvär med 
tillfälligt  dubbelseende eller suddigt seende var mer benägna 
att ange att de också upplevde muskelbesvär i nacke/skuldra. 

– Från vår tidigare forskning vet vi att den synstress som 
uppstår vid alltför höga synkrav, ofta ger upphov till ont i 
nacken/och skuldrorna hos bildskärmsarbetare. Därför är 
det inte orimligt att tro att en del av yrkeschaufförernas 
nackbesvär är synrelaterade, menar Hans Richter. 

Många av chaufförerna upplevde i övrigt sin hälsa som god. 
Men två tredjedelar hade ett BMI, Body Mass Index, som 

indikerade övervikt eller fetma trots att samma individer var 
fysiskt aktiva minst en gång i veckan. Högt BMI tillsammans 
med avsaknad av fysisk aktivitet var kopplad till en låg 
livskvalitet.

– Detta kan tyda på att det finns visst hälsointresse och 
därmed en grund för att öka deras synförmåga och i en för
längning deras muskuloskeletala eller kroppsliga hälsa och 
livskvalitet.

Hans Richters forskning rör synergonomi medan Leah Okenwa 
Emegwa är universitetslektor och hennes forskningsområde 
finns inom belastningsergonomi och folkhälsa.

– Vi har starka gemensamma intressen och forskningen 
vinner mycket på ett samarbete 
över ämnesgränserna. I nuläget 
skriver vi på vetenskapliga artiklar 
baserat på detta material samt 
planerar för fortsatta studier, klar
gör Hans Richter.

Även om detta projekt i första hand 
berör yrkeschaufförer kan resulta
ten från denna studie förmodligen 
vara relevanta också för vanliga 
bilister som regelbundet kör långa 
sträckor i det mörka höstrusket.

Leah Okenwa Emegwa Hans Richter
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En flödesanalys gjord av fyra studenter från Högskolan 
var inledningen till den största förändringen av Söder-
hamnföretaget Scandymets 35-åriga historia. En över-
gång från traditionell produktion till en väl genom-

tänkt strategi enligt Human Lean-filosofin.

Företaget gnetade på i samma hjulspår som tidigare tills kom-
munens näringslivsstrateg Kent Lundqvist fick Thomas 
Eriksson att gå med i utvecklingsprojektet Våga vilja växa, 
vilket förde med sig att antalet anställda ökade. 

I samma veva hörde Anna Näsman, kommunikatör vid Hög-
skolans akademi för teknik och miljö, av sig och frågade om 
man kunde ta hand om några studenter från olika ingenjörs-
program som ett inslag i den gemensamma kursen i produk-
tionslogistik.

– Fyra studenter gjorde flödesanalys av vår produktion. De var 
väldigt engagerade och besökte oss fyra gånger. Det var spe-
ciellt roligt att se hur de grävde in sig i detaljerna mer och 
mer. Vårt arbetssätt hade inte utvecklats mycket genom åren 
och studenterna hittade en rad brister. Saker stod i vägen, 
verktyg låg inte där de bäst borde ligga, det uppstod spill- 
tider när det saknades delar och maskinerna stod inte där de 
borde ha stått. 

Flera irritationsmoment fanns och studenterna påvisade 
vilket dåligt flöde man hade i tillverkningen, funderade ut 
lösningar och kom till slut med flera förbättringsförslag. 

– Det var deras rapport som kickade igång oss.

Steg två togs med hjälp av studenter inom en projektkurs i 
industriell ekonomi. Där vävde man ihop ergonomi, miljö 
och produktion. 

– Ett jättebra arbete där de på ett mycket lättbegripligt sätt 
visade vad som var värdeskapande och icke värdeskapande 
i vår produktion. De föreslog förändringar inom de tre om-
rådena vilket medförde att vi byggde om produktionen.

Det tredje steget genomfördes med en dagslång kurs i tramp-
bilsfabriken vid HiG (läs mer om den i LEVE! nr 2, 2015). 
Nästan hela personalen deltog – utom några som befann sig 
på facklig utbildning – under ledning av de lärare, experter 
och forskare som utvecklat Human Lean-konceptet från 
grunden, bland andra forskaren Bengt Halling. 

– Där lärde vi oss att jobba mer strukturerat och att sätta 
människan och produktionen i centrum med kringhörande 
stödfunktioner såsom ekonomi, försäljning och inköp. Det 
vände upp och ner på det mesta. 

Detta följdes upp med en heldagskurs i Scandymets fabrik i 
Söderhamn, där Högskolans Human-Lean-gäng gick igenom 
hela produktionsflödet och hjälpte alla medarbetare att se 
vad som är värdeskapande och icke värdeskapande. 

– De två dagarna var ovärderliga för oss och är också ett 
jättebra framtida arbetsredskap.

Thomas Eriksson berättar vidare om hur alla medarbetare själva 
engagerar sig i det utvecklingsarbete som ständigt pågår. Ett 
exempel är en whiteboardtavla på vilken den som anser att 

Studenterna föreslog 
– företaget byggde om
och alla blev vinnare
Text och foto: Ove Wall
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I PRAKTIKEN
Om ett arbetsliv i förändring

Martin Salzmann-Eriksson
något bör göras, sätter upp en post-it-lapp och föreslår till 
exempel en maskinförbättring, en ändrad placering eller något 
annat som någon irriterar sig på eller där man över huvud 
taget ser en möjlig förbättring. 

– Varje morgon samlas alla vid tavlan och går igenom  
lapparna och tillsammans pratar vi igenom hur vi skall lösa 
problemet, om vi kan klara det själva eller ta hjälp externt.

I monteringshallen sitter Janne Sundman framför en monte-
ringsmaskin. Den är helt nybyggd och har till uppgift att 
säkra tätheten när två plastdetaljer smälts samman.

– Tidigare har vi värmt delarna i åtta sekunder och där-
efter haft bråkdelen av en sekund att klämma ihop dem med 
exakt passning. Där har vi haft problem med att pluggar har 
läckt beroende på att den hamnat en liten aning snett. 

Han berättar hur han diskuterade problemet med kollegerna 
och en av dem, Patrik Henriksen, kom ihåg en konstruktion 
han räddat från skrotcontainern och som blivit liggande i 
månader. Det var början till den nya svetsanordningen där 
pluggarna hamnar i exakt rätt läge varje gång. Konstruktionen 
är mycket enkel och det är första gången Thomas Eriksson 
ser den i arbete. 

Janne Sundman arbetade vid Scandymet redan innan man in-
förde Lean och kan själv vittna om förändringarna och större 
delaktighet i hela produktionen.

– Det är en väldig skillnad. Både hur man tänker, lägger 
upp arbetet och hur man utför det. Själva har vi byggt om 

verkstaden så som vi vill och som vi tror blir bättre.  Rappor-
ten (från studenterna) fick oss att tänka mycket bredare med 
resultatet att det blev lättare att arbeta.

Det är en av kärnorna i Human Lean-filosofin och gäller på den 
fysiska arbetsplatsen och sättet arbetet utförs på. Men tillägget 
”human” gäller också att sätta människan i centrum, inte 
produkterna eller maskinerna. Det är inte värdeskapande att 
gå fem meter för att hämta en varmluftspistol när den kan 
ligga på armlängds avstånd.

Arbetet har inte bara blivit lättare och smidigare sedan samt-
liga medarbetare gick utbildningarna.

– Det har också blivit roligare sedan vi gick kurserna, klar-
gör Janne Sundman varpå Thomas frågar om man hade tid 
med den här typen av utvecklingsarbete förr.

– Nej det hade vi inte.

Roligare att arbeta, känsla av sammanhang, mycket eget an-
svar och stora förändringsmöjligheter om det behövs. Lägg 
till det att medarbetarnas fritid och liv vid sidan av arbetet 
betraktas som mycket viktig. Därför existerar inte övertid. 

– Högskolan sitter på en guldgruva om man förvaltar och 
utvecklar Human Lean-utbildningen för mindre företag på 
ett bra sätt. Jag kan varmt rekommendera att jobba tillsam-
mans med Högskolan, säger Thomas Eriksson och visar  
vidare nästa förbättring.
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Text och foto: Ove Wall

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är två 
grundläggande begrepp i den akademiska världen. 
Oftast nämns de i samma mening. Uttrycken an-
tyder att det inte räcker med att utbildningen vilar 

på vetenskapliga grunder och teorier. En viktig del är att den 
kunskap man läst in på Högskolan ska prövas ute i verklig-
heten inom förskola och skola samt under längre tid. 

– Verksamhetsförlagd utbildning betyder att det är en riktig och 
viktig del av utbildningen. Man ska som student komma ut 
och pröva teorier mot verkligheten, säger Katarina Florin 
som är utbildningsledare på grundlärarprogrammet.

Till detta kan läggas de möjligheter som VFU:n förhoppnings-
vis ger studenterna att hitta sig själva i rollen som lärare.  

– Men det handlar inte bara om att de blivande lärarna tar med 
sig teorier ut till skolorna. De tar även med sig erfarenheter 
från verksamheten tillbaka till Högskolan där de kan provas 
mot teorierna. 

Det hjälper Högskolans lärarutbildare att hålla sig upp-
daterade med vad som händer och förändras ute i skolorna.

Hösten 2015 går upp emot 1200 studenter ett lärarprogram  
vid Högskolan i Gävle. Alla dessa studenter ska ha en  
VFU-placering ute i en verksamhet. Tanken är att studenterna 
ska vara på samma VFU-plats under hela sin utbildning för 
att få kontinuitet, säkra kvaliteten och underlätta framåt-
skidandet. 

Det är en grannlaga uppgift menar Ann-Charlotte Wikström 
som är administratör vid det regionala utvecklingscentret i 

Utbildning
i verkligheten
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X län, RucX och Ewa Andersson, som är VFU-handläggare 
vid Högskolan.

– Inom regionen finns generellt avtal med kommunala för-
skolor och skolor där det också finns speciella samordnare 
för VFU. Skolorna är inte skyldiga att ta in studenter på 
samma sätt som andra professionsutbildningar som läkare 
och socionomer. Men skolorna får genom att de gör det 
möjlighet att knyta kontakter inför framtida rekryteringar. 

Mot detta talar att många lärare redan har hög arbetsbe-
lastning. Att ta sig an en student kan innebära merarbete. 

Det finns också många lärarstudenter som läser på distans och 
de kan komma från hela landet, vilket betyder att VFU:n 
måste förläggs till någon ort utanför den inarbetade regionen. 
Vid sådana tillfällen uppstår, särskilt i storstadsregionerna, 

konkurrens där HiG-studenterna får vänta på placering  
eftersom de egna lärarutbildningarna går före. 

Visserligen har man hittills lyckats att placera alla studenter, 
men konkurrensen ökar i takt med att lärarutbildningarna 
utökas. I det omfattande arbetet med att hitta VFU-placeringar 
samverkar Högskolan med lokala samordnare både inom 
regionen och runt om i landet. 

– De flesta förskollärare och lärare är intresserade av våra 
studenter och ser dem som blivande kollegor, men i perioder 
av hög arbetsbelastning kan det vara svårt för dem att ta 
emot en student, säger Ewa Andersson. 

De lärare ute på förskolor och skolor som tar emot lärar- 
studenterna kallas för lokala lärarutbildare. De ska helst ha 

läRoSpån
Aktuellt i grundutbildningenAktuellt i utbildningen

Man får inte erfarenhet genom  
att läsa böcker.

Och lärarutbildningens teorier är inte 
mycket värda om de inte kan prövas och 
användas i verkligheten. Därför är 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU,  
en viktig del av lärarutbildningen.  
Studenterna får då prova de  
teoretiska kunskaperna  
ute på förskolor  
och skolor i  
ett praktiskt  
sammanhang.

 Text och foto: Ove Wall
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en särskild utbildning och varje år erbjuder 
Högskolan möjlighet att läsa en femveckorskurs 
om uppdraget som lokal lärarutbildare. Kursen ges 
på kvartsfart över ett år så att den ska vara möjlig 
att läsa vid sidan om ordinarie arbete. 

– Detta år har vi omkring 70 deltagare vilket är 
en väldigt bra siffra. Lärare är kunskapsinriktade  
och vill veta mer, och vi har redan efterfrågan till 
nästa läsår, vilket är positivt, säger Katarina Florin.

De lokala lärarutbildarna ska också känna till vad 
som sker inom lärarutbildningen och inom forskningen på 
området, och inbjuds därför till årliga regionala uppföljnings-
träffar. Då åker Högskolans personal ut i regionen och håller 
i utbildningsdagar på olika orter.

Till detta kan läggas den årliga Lärarutbildardagen med olika 
teman då alla lärarutbildare bjuds till Högskolan. 

Under en period fram till 2019 pågår ett nationellt försök med 
övningsskolor inom en del utbildningar. Högskolan i Gävle 
ansökte om att få delta, men fick inte det. I stället avvaktar 
man utvärderingen av försöksverksamheten.

Josefin Magnusson gör sin sista VFU på Nynässkolan 
i Gävle och har bara några dagar kvar när LEVE! 
träffar henne. Josefin kommer egentligen från 
Jönköping men valde att flytta till Gävle när hon 
började läsa grundlärarprogrammet F-3, förskolan 
till och med tredje årskursen. 

– Här får jag använda mig av alla didaktiska  
metoder jag fått lära mig på Högskolan. Man får 
inte erfarenhet genom att läsa böcker.

  Sin första VFU hade hon på en förskola och hon minns 
att hon kände sig lite osäker. 

– Det var nya människor, en ny stad och vi hade bara läst 
några veckor när vi skickades ut på vår första femveckors-
period. Det var nytt att stå på andra sidan i klassrummet och 
jag höll mig lite i bakgrunden och försökte att känna in situa-
tionen. Men det var väldigt roligt att se utvecklingen hos 
barnen!

Andra perioden kom Josefin till en trea och nu är hon i en 
tvåa med femton elever. 

I gymnasiet läste Josefin estetiskt program med musik och 
inom kort kommer hon sannolikt ha god nytta även av gym-
nasietiden. 
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   läRoSpån
Aktuellt i utbildningen

Josefin Magnusson

Ann-Charlotte Wikström • Ewa Andersson • Katarina Florin • Anna Eriksson • Britt-Marie Sandin Andersson.



namn: Katarina Thyrestam

ålder: 45 år

Utbildning: Informatörs- 
programmet på Högskolan 
i Gävle, 2010-2013. 

Hur har dina studier vid HiG påverkat dig  
i ditt val av yrke och vägen dit?
Jag var inställd på att arbeta inom information/kommunikation 
efter utbildningen, och jag arbetar nu som copywriter. Utbild-
ningen gav möjligheten till fler olika yrken och jag har arbetat 
inom HR som går hand i hand med kommunikation.

Har du haft nytta av din utbildning i yrkeslivet?
Jag har haft stor nytta av den.

Vad minns du särskilt från din studietid? 
Frustrationen över att inte lära sig handgripliga verktyg  
inom t.ex. webbpublicering eller att kunna ta fram material.  
Men dessa saker är lättare att lära sig på andra sätt sedan,  
än förmågan att kunna argumentera och ifrågasätta. 

Vilka är dina framtidsplaner?
Bredda mig, det finns så mycket roligt att arbeta med. Just nu 
tycker jag förändringskommunikation är intressant. Mycket  
handlar om att förstå varför, hur och till vilken nytta och bra  
information/kommunikation kan göra stor skillnad för  
människor.
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En minut räcker inte
när vi den 13 november möttes av den skakande nyheten om 
massakern i Paris fick vi ytterligare ett tungt och obegripligt  
minne att bära med oss. Därmed fick Europa sitt eget 11 sep-
tember, som en journalist skrev. Vi upprörs över det vansinniga 
dödandet samtidigt som det är vardag för de flyktingar som 
strömmar in över våra gränser, som flyr från det omänskliga. 

Dessa människor behöver vår hjälp. Först tak över huvudet och 
mat, sedan hjälp med att bli en del av det svenska samhället. 
Här har vi inom utbildningssektorn en viktig uppgift som kräver 
både engagemang och uppfinningsrikedom. 

Det handlar inte om att ställa frågan vad vi kan göra utan 
snarare hur vi kan göra det. 

Hur kan vi lära ut svenska språket med fackuttryck specifikt för 
olika yrken? Hur kan vi validera den kompetens som flyktingarna 
redan har och hur kan vi ge kompletterande utbildning i form av 
kurser och längre utbildningsinslag så att de får möjligheten att 
bidra till utvecklingen i Sverige och bli svenska medborgare? 

Dessa människor vill inget hellre än det, men många hinder 
måste vi eliminera tillsammans. Här krävs nytänkande av oss på 
alla nivåer. Här krävs uppfinningsrikedom som gör att vi skapar 
vägar framåt som ännu inte finns, vägar som blir naturliga i det 
framtida mer rörliga och globala samhället. 

Så låt oss nu tillsammans skapa framtiden för och tillsammans 
med våra nyanlända. De förtjänar framtiden lika mycket som vi. 

Då räcker det inte bara med en tyst minut. 

Rektor Maj-Britt Johansson

Dina erfarenheter från studietiden är viktiga för oss att ta del av. 
Om du vill tillhöra vårt alumnnätverk så titta in här:  
www.hig.se/alumn eller mejla oss på alumnkoordinator@hig.se.

AlUMnpoRTRäTTET
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Nätet skapar inget samhälle

När Högskolan flyttade in på 
Kungsbäck 1995 i rymliga och 
ljusa lokaler, var samma lokaler 

inte alls förberedda för den digitala 
transformering av medierna som var  
i antågande. 

Det är inte mer än tjugo år sedan som orden 
”klippa film” rent konkret betydde ett 
klipp i en fysisk filmremsa. Idag klipper 
barn filmer i sina smartphones. För att 
inte tala om ”pressklippen” som söks i 
digitala databaser idag.

En yngre kollega berättade förtjust att hon 
hade hittat farfars gamla låda med foto-
grafier och långa ”ljudremsor som man 
skulle snurra mellan två hjul”.  Hon skulle 
bara veta hur vi i min ungdom snurrade 
upp Beatles på skolans Grundig på  
rasterna, om och om igen. 

Den gången hade massmedierna en bok-
stavligen konkret betydelse, det handlade 
om press, radio och TV. Men transfor-
meringen har inte bara handlat om den 
tekniska utvecklingen, den har även för-
ändrat det gemensamma och offentliga 
samtalet, en viktig beståndsdel i den 
svenska demokratin. 

Två tendenser hotar idag det offentliga  
samtalet, och i förlängningen ett stabilt 
samhälle med gemensamma normer, där 
mångfalden av åsikter öppet diskuteras 
och granskas: individualiseringen  
av informationen på nätet som görs av 
sökmotorer, ofta med kommersiella  

intressen, och missbruket av språket i 
form av trollens ocensurerade känslo-
yttringar. 

I det förra fallet finns risken att vi blir  
inlåsta i en egen bubbla som förstärker 
en redan skapad världsbild. I det senare 
fallet produceras invektiv utan före- 
gående reflektion.

Bägge fallen lockar fram väktarinstinkter, 
som införande av censur och kontroll.  
I dessa dagar understryks det än mer, 
när det står klart att våldsbejakande  
organisationer använder nätet som  
kanal och plattform för rekrytering  
och planering av terrordåd. 

Men nätet i sig skapar inga samhällen,  
det är först i händerna på människor 
som det kan bli ett mäktigt verktyg. 

Vad som förtjänar att efterlysas är mer  
av kunskaper om samhället och  
människans villkor, av ett  
kritiskt och reflekterande  
tänkande i humanistisk  
tradition. Det ger en  
nödvändig, om än inte  
tillräcklig, förutsättning  
i försvaret av ett  
demokratiskt  
samhälle.

Eva Åsén Ekstrand
Lektor i medie- och 
kommunikations- 
vetenskap


