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Självmordsbombare 
Det finns en lösning på problemet med självmordsbombare. 
Hemligheten ligger i att byta perspektiv och förstå varför  
människor offrar sina liv, menar Per-Olof Åkerdahl.

sidaN 9

Social hållbarhet – ytterst 
en fråga om demokrati
En demokrati kan inte byggas på okunskap. 
Så vilka etiska värderingar måste vi göra 
och vilka frågor måste vi ställa för att för-
svara den mångfald vi säger oss värna? 

sidaN 12

Uppdragsutbildningar  
– en viktig insats
Ett krux med uppdragsutbildningar är att 
många företag har svårt att frigöra deltagare 
under studietiden. Blott veckolånga  
utbildningar löser problemet.

sidaN 18

sidaN 20 Den blomstertid  
nu kommer?

När en person sprängde sig själv till döds på 
Bryggargatan i Stockholm i december 2010 
konstaterade vi att det självförgörande martyr

skapet även nått Sverige. Många frågade sig varför det 
skedde och vilka motiv den döde egentligen hade. 
Religionsvetaren PerOlof Åkerdahl har studerat ämnet 
länge och vet vad det beror på kan även presentera en 
tänkbar lösning på problemet, en lösning som inte 
 handlar om teknik.

När detta skrivs, i maj, vågar jag inte sia om vilket väder 
som råder när läser det. Den ideala bilden är dock att 
vädret är perfekt till utomhusaktiviteter. Men vilken 
värld är rättvis? Många människor får med stigande 
 ålder en avtagande tilltro till de egna balansfärdigheterna. 
Och faller du en gång så fäster sig oron för att det ska 
ske igen. Då kan ”lösningen” bli att undvika att gå ut 
och i stället bli sittande hemma vid köksbordet.  
Exolegs, resultatet av HiG:s hittills mest påkostade  
enskilda forskningsprojekt, kan ge dig balansen åter och 
dessutom stärka dina benmuskler, till exempel efter en 
stroke, utan att du märker det. Priset kommer att bli 
högst överkomligt också. Det var ett av villkoren  
forskarna ställde.

Att värna den hållbara livsmiljön handlar inte bara om 
varsamhet med jordens fysiska resurser. 
Social hållbarhet handlar om vilka 
möjlig heter vi som enskilda människor 
har att hantera våra egna liv i olika  
situationer. Vem får till exempel studera 
vid högskola? Det enkla svaret är alla.  
Det rätta svaret att det kan bero på helt 
andra faktorer. 

Nu gör LEVE! uppehåll och återkommer 
i höst med nya inblickar i 
Högskolans verksamheter.

Trevlig sommar!

Ove Wall redaktör

I detta nummer

Dialog med verkligheten
Närkontakt av femte graden gav win-win-win-sutuation 
när företag och organisationer blandades in i programmet  
för personal- och arbetslivsfrågor 2008. Det håller än.

Exo-legs ger dig balans i livet
Med utanpå-ben får du som äldre betydligt större möjligheter 
än med rullstol för att ta dig fram. Läs om HiG:s mest påkostade 
enskilda forskningsprojekt som snart går i hamn.

sidaN 4

sidaN 24

Studera bakom murarna  
– ett dilemma för högskoleläraren?
Är akademiska studier en fråga om integritet?  
Om studenten är tungt kriminellt belastad är de otvetydigt 
det. Helena Hammarström fick anledning att fundera.
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Exo-legs  
ger dig balans i livet
Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

Med vikande tilltro till den egna förmågan att gå, stå och hålla balansen kan  
följden bli att många äldre blir sittande i hemmet. De ”exo-ben” som forskas fram 
vid HiG kan ge dessa personer såväl självtillit som rörelsekapacitet tillbaka. 

De kostar ungefär som en senior
scooter men kan förvaras i 
garderoben. De hjälper dig att 
stå, sätta och resa dig och att 

gå samt att stå still med bibehållen 
 balans. Rätt justerade ser de också till 
att du tränar benmusklerna utan att du 
märker det. Exolegs ska ge äldre 
personer  såväl balans som självtillit 
och rörlighet tillbaka.

Balanssinnet är en för den upprätt
stående människan viktig funktion för 
att vi inte ska slå oss sönder och sam
man. Och det blir viktigare ju äldre vi 
blir då skelettet med åldern kan 
drabbas  av skörhet. Likväl är det med 
åldern som såväl balans som muskel 
och benstyrka börjar avta. Dålig taj
ming kallas det i visst språkbruk.

Tar vi Gävle som exempel i dag är tio pro
cent av befolkningen, omkring   10 000 
personer, äldre än 65 år. Om cirka   
20 år räknar man med att tio procent 
av befolkningen är 80 år och äldre.  

För Sverige som helhet talar vi då om 
  800 000 personer. 

Man räknar vidare med att 43 pro
cent av de äldre personerna har någon 
form av rörelseproblem. Statistiskt sett 
råkar personer som är 80 år eller äldre 
ut för ett fall var sjätte månad.

– 43 procent är en enorm siffra. Det 
orsakar förutom stora kostnader för 
samhället och sjukvården även person
ligt lidande. Äldre personer som en gång 
fallit slutar ofta att lita på sina egna för
mågor vilket kan resultera i att de inte 
alls vågar gå ut utan blir sittande hem
ma. De här personerna behöver hjälp 
och det är framför allt det första fallet vi 

vill hjälpa till att förhindra, säger 
Gurvinder Singh Virk, professor i robo
tik vid Akademin för teknik och miljö.

Den här typen av ”hjälpben” finns visser
ligen redan, men de är mycket avance
rade och därmed även mycket dyra. 
Man kan få betala 150 000 kronor per 
par. Det betyder att många behövande 
äldre inte har någon möjlighet att köpa 
den hjälpen. 

– Vi ville skapa exoben som vanliga män
niskor har råd med bara för att de tycker 
det vore bra för dem, och att de inte ska 
behöva gå till en läkare och få en remiss 
på behovet. Vi vill inte heller att benen 
ska klassas som medicinskt hjälpmedel. 
Det skulle bara göra att priset stiger. De 
här benen kan med fördel också användas  
som hjälpmedel för till exempel hant
verkare som tvingas stå i hukande och 
obekväma ställningar, eller personer som 
måste gå långt, men som inte har ett 
 direkt medicinskt behov av hjälpen.

 ”Att förhindra det  
   första fallet är allra  
   viktigast för där  
   uppstår osäkerheten”
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Gurvinder singh Virk , professor

indrawibawa Nyoman och Usman Haider, doktorander

Om exo-ben finns på den öppna mark
naden medför det större produktion 
och därmed lägre pris och högre till
gänglighet.

– Våra exoben ska tillverkas i tre 
varianter, mer eller mindre avancerade. 
Vi räknar med att ett par av den enkla 
varianten kommer att kosta omkring 
25000 kronor. Det går självfallet också 
att nöja sig med ett ben vilket kan vara 
ett alternativ för strokedrabbade med 
försvagad muskulatur på ena kropps
halvan.

När det handlar om muskelsvaghet ser 
man ytterligare en fördel om man jäm
för exobenen med till exempel rullstol.

– Eftersom vi kan ställa in hur 
mycket  kraft bäraren själv ska använda  
och hur mycket som ska ersättas av 
benens motorer, kan vi medvetet ställa 
in något lägre effekt på motorerna. Det 
gör att personen ifråga tränar sina 
egna muskler utan att egentligen märka  
att de gör det. Exobenen tränar även 
balansen vilket en rullstol inte gör.

Det kan även läggas till att stilla
sittande i rullstol försämrar blodgenom
strömningen och konditionen.

Ett par prototyper av exoben har det 
 senaste halvåret konstruerats i ett litet 
laboratorium på Högskolan. För mycket  
av arbetet har två doktorander stått: 
Indrawibawa Nyoman och Usman 
Haider, som också gärna demonstrerar  
benen för LEVE!.

Prototypen består enkelt uttryckt av 
lättmetallskenor motsvarande lårben 
och smalben. Den slutliga produkten 
kommer att ha betydligt mer utvecklad 
och snyggare design och sannolikt 

även annat ytmaterial så att benen blir 
bekvämare att bära. Delarna är ledade 
och vid höft, knä och vrist sitter motorer 
som styrs av mycket känsliga sensorer 
som är placerade över de olika muskler  
vi använder vid gång eller när vi reser 
oss upp från sittande ställning.

– De flesta har lite muskelkraft kvar. 
När de gör en ansats att röra benet 
känner sensorerna av det och aktiverar 
motorerna som hjälper rörelsen. 
Motorernas effekt kan ställas in efter 
vilka behov användaren har.

Han påpekar dock att de exoben som 
den här gruppen arbetar med bygger på 
att användaren själv står för mer än 50 
procent av kraften. Det är viktigt, 
stryker  Gurvinder Singh Virk under. 
Han leder vid sidan av utvecklings
arbetet den grupp inom Internationella 
Standardiseringsorganisationen, ISO, 
som ska ta fram säkerhetsstandarder 
för servicerobotar för personlig vård 
som det heter. 

– Om motorerna står för mer än 50 
procent av kraften kan olyckor hända 
då bäraren inte kan motverka en ofri
villig rörelse. Denna standard, som 
betecknas ISO 13482, beräknas vara 
klar till i höst. 

Till sommaren 2015 tänker man sig att 
utvecklingsarbetet ska vara klart och 
att benen ska finnas på Hjälpmedels

centralen. Tack vare ett årslångt och 
nära samarbete med landstinget i 
Gävleborg och tre kommuner i länet 
har en strid ström av nyfikna äldre 
kommit för att få prova benen. Enligt 
utvecklarna har samtliga varit nöjda 
och känt att de fått bra stöd. 

– Om två år tror jag att vi kan se 
människor med exoben ute på stan, 
avslutar Gurvinder Singh Virk och ser 
påtagligt nöjd ut. 

det kan slutligen läggas till att det i De 
Luxversionen eventuellt kommer att 
finnas en GPSfunktion av det slag som 
finns för bland annat bilar, alltså en 
kombinerad kartfunktion och väg
visare.  Den kan även användas till att 
lokalisera var en bärare av exobenen 
befinner sig.

Edsbacka servicehus i Enånger utanför 
Hudiksvall är en av intressenterna i 
projektet. Edsbacka har 28 boende varav  
en stor del är dementa och sannolikt 
inte kommer att förstå hur exobenen 
fungerar.

– Men det finns också personer som 
vi tror kommer att kunna ha stor nytta 
av dem. Jag är övertygad om att exo
legs för många är ett bättre alternativ 
än rullstol. Tänk att bara kunna resa sig 
upp och ta några steg, det måste ju vara 
underbart för den som annars är bun
den till rullstol, säger Lena Palmquist 
som är chef på Edsbacka. 

– Flera gånger i veckan faller någon 
av våra boende och en del faller väldigt 
ofta. Trots att man har särskilt tjocka 
”höftbyxor” som ska skydda mot höft
frakturer behöver vi ofta uppsöka sjuk
hus efter fallen.

”Vi kommer att utveckla 
designen så att benen  
blir bekväma och sköna 
att bära”

OM PROJEKTET

Exo-legprojektet är ett unikt samarbete initierat av EU-programmet AAL, Ambient 
Assisted Living, som har till syfte att äldre ska kunna dra nytta av den tekniska  
utvecklingen på olika områden. Tio partner är inblandade: Karlsruhe Institute of 
Technology i Tyskland, Universidad Politécnica de Cartagena i Spanien, sex olika  
företag i Schweiz, Tyskland, Spanien och Sverige samt slutligen de tre kommunerna 
Gävle, Hudiksvall och Sandviken och landstinget i Gävleborg. Hela projektet leds  
av Högskolan i Gävle.

Projektet är treårigt och har för närvarande en budget på omkring 40 miljoner kronor.  
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Nyhetshorisonten i Gävle

Yang årets HiG-ambassadör
Tingxiao Yang, mastersstudent i elektronik vid 
Högskolan i Gävle, har utsetts till Global Swede. 
Vid en ceremoni i slutet av april tog han emot 
diplom och en gåva av handelsminister Ewa 
Björling.

Tingxiao Yang, Kina, siktar mot en master-
examen i elektronik. Han har förutom goda 
 studieresultat utmärkt sig med självständigt 
och kreativt entreprenörskap. Som Global Swede, 
kommer Tingxiao att vara representant för 
Sverige i sitt hemland och fungera som ambas-
sadör för Sverige och den högre utbildningen.

– En sådan ambassadör betyder otroligt mycket för att göra Sverige och Högskolan i 
Gävle kända i Kina, säger Malin Hillman vid Internationella sekretariatet vid HiG.

sJäLVMORdsbOMbaRE...
Han har en idé! Om vi kan visa de militanta islamisterna att de inte har något att frukta  
från västerlandet kommer de inte att ha någon anledning att utbilda självmordsbombare. 
Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

Människor som har monotona arbeten 
och som har svårt att variera sina 
 arbetsuppgifter riskerar att drabbas av 
belastningsskador.

I ett forskningsprojekt som ska ledas av 
Svend Erik Mathiassen, professor i be-
lastningsskadeforskning vid Akademin 
för hälsa och arbetsliv, ska man testa 
kvinnor som arbetar med att pipettera, 
det vill säga att flytta vätskor och lös-
ningar mellan provrör, ettr exempel på 
repetitivt arbete.

Till det fysiska och enformiga arbetet 
fogas uppgifter som ställer mentala 
och kognitiva krav. Det handlar med 
andra ord om att uppfatta, tänka, 
 minnas och bedöma. Hypotesen är att 
man genom att utsättas för mentala 
krav efter ett fysiskt arbete kan ge 
bättre återhämtning.

– Syftet med forskningsprojektet är att 
ta fram principer för hur man på bästa 
sätt kan kombinera olika arbetsupp-
gifter för att minska trötthet, och där-
med kanske belastningsskador, säger 
Svend Erik Mathiassen.

3,5 miljoner kronor skjuter  
AFA Försäkring till projektet.

Variation viktigt för 
återhämtning 

Rekordstort intresse för höstens utbildningar
Fler än någonsin – 28 976 personer – har  
sökt till höstens utbildningar vid Högskolan  
i Gävle. Det är en ökning med 9 procent 
jämfört med höstterminen 2009.

Antalet förstahandssökande är 10 512, en  
ökning med 4 procent.

Även antalet förstahandssökande till  
enbart program ökar, 4 239 sökande är en 
ökning med 14 procent. Program med  
störst antal sökande i första hand är 
Socionomprogrammet, Ekonomprogrammet, 
kandidatprogrammet i Utrednings kriminologi, 
Fastighets mäklarprogrammet samt 
Förskollärar programmet på distans.

Kandidatprogrammet i Utrednings-
kriminologi är ett av två nya program till 
hösten. Det andra är Industridesign.  
Båda är mycket populära redan frånstart, 
med 5 respektive 3 sökande per plats.

Det nya kandidatprogrammet i Utredningskriminologi är mycket populärt, 
med 516 sökande till knappt 100 platser.

NäRGåNGET
Per-Olof Åkerdahl, lektor i religionsvetenskap

KORT & GOTT
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PER-OLOf
vid  
sidan  
om

Namn: Per-Olof Åkerdahl

Ålder: 64 år.

Familj: Gift med Ishraq Åkerdahl.

bor: Radhus i Sollentuna

Lyssnar på: Johann Sebastian Bach 
framför allt.

Fritid: Tog en kurs i klassisk gitarr på 
1960-talet och har spelat till och från 
sedan dess. Tar gärna fram gitarren 
när ämnesgruppen har samkväm. 
Sjunger då helst svenska visor och 
tycker att texterna nästan alltid är  
poesi. Efter att ha spelat mycket Olle 
Adolpson är han för närvarande  
intresserad av Barbro Hörbergs texter. 
Även djupt engagerad i Bahai-
rörelsen. Reser mycket och gärna.

böcker: Läser ingen populärlitteratur 
alls och kan därför inte lämna några 
bra tips. Men vill gärna för den  
religionsintresserade tipsa om Olof 
Petterssons (1920-1986) böcker, till  
exempel Afrikas religioner. Författaren 
var även Per-Olof Åkerdahls lärare på 
grundkurserna vid Lunds universitet 
då det begav sig. 

För Usama bin Ladin var attacken  
mot World Trade Center 2001 en  
försvarshandling och en hämnd 
för över 80 års amerikansk för

nedring av den islamska religionen.
Detta är viktigt att inse för att förstå 

problemet med självmordsbombare och 
den martyrkultur som sedan ett antal 
decennier har kommit att bli mer och 
mer förekommande i nyhetsrapporte
ringen. Det menar PerOlof Åkerdahl, 
lektor i religionsvetenskap vid Akademin  
för utbildning och ekonomi, som nyligen 
kom ut med boken ”Självmordsbombare 
och korsriddare – Martyrideologi som 
drivkraft till politiskt handlande”.

Martyrskap, att offra sitt eget liv för nå
got annat eller någon annans ledar
skap, är för de flesta en handling som 
är mycket svår att förstå. Åtminstone 
för dem som anser att livet är det mest 
dyrbara vi har. Men andra anser att 
religionen, gudomligheter, profeter 
eller för den skull politiska ledare är 
större. Martyrskap har förekommit 
ända sedan Jesu tid och kan fungera 
såväl under religiös mantel som politisk.  
PerOlof Åkerdahl ser ingen direkt 
skillnad på dessa. 

– Det handlar i bägge fallen om att 
stödja ett ledarskap. 

Som den första martyren räknas Stefanos, 
sedermera Sankt Stefanos, en man som 
dog under de första 300 åren av för
följelse av kristna efter Jesu korsfästelse.
Om det i ovan nämnda exempel för 
martyren handlade om att finna sig i 
situationen och tyst acceptera en dom, 
orättfärdig eller inte, och skatta med 
döden, så finns i modernare tid exem

pel på martyrskap i form av inledande 
attack. Det är de japanska kamikaze
piloterna under andra världskriget 
som så att säga fick ut sin ”belöning” 
i förtid i form av vissa enkla privilegier. 
Japan var på väg att förlora kriget då 
piloterna beordrades till attackerna. 
Där fanns inga religiösa motiv även 
om ledarskapet låtsades det för att få 
folket med sig.

Ytterligare martyrskap återfinns i form 
av självmordsbombare inom islam. 
Detta har varit särskilt förekommande 

i länder som Libanon, Israel och Irak. 
Här handlar det inte endast om 
martyrens  egen död som i fallet Sankt 
Stefanos. Målet är i stället att ta med 
sig så många som möjligt i döden enligt 
devisen ”den som inte är med mig är 
emot mig”.

– För dessa är självmordsbombningen 
ett försvar mot någon som uppfattas 
som en fiende. Det handlar om ett för
svar för det som fundamentalisterna 
betecknar som den kosmiska ordningen.

Här kan det kanske skjutas in att det 
faktiskt delvis är samma motiv som 
Anders Behring Breivik förde fram 
 efter sitt massmord i och utanför Oslo 
sommaren 2011.

I boken citerar PerOlof Åkerdahl Usama 
bin Ladins tal från 7 oktober samma år 
som attacken mot World Trade Centers 
två torn i september 2001. Bin Ladin 
säger där att attacken var ett sätt att 
fylla hela landet med skräck. Han säger 
vidare att vad Amerika smakade på nu 
bara är en kopia på vad vi [läs islamis
terna] har fått smaka på de senaste 
drygt 80 åren med förlöjligande och 
vanära ...” 

Det ger en annan infallsvinkel på 
dådet.  Och i dessa ord finner man 
också en tänkbar del av lösningen på 
problemet  med självmordsbombningar,  
menar PerOlof Åkerdahl i sin bok. 

– Om vi övertygande kunde visa att 
det inte förs någon kamp från väst mot 
islam skulle situationen förändras, det 
skulle inte finnas någon anledning till 
attack. Att råda bot på fattigdom är ett 
annat sätt då det är en grogrund för 
fundamentalistiska rörelsers utveck
ling. Men det viktigaste är nog utbild
ning och främst för flickor. I dag 
skickas  pojkarna till koranskolor drivna 
av män där de studerar en bok på ett 
språk de ofta inte förstår. Så länge 
flickor växer upp till sina egna barns 
första utbildare är utbildning för flickor  
väldigt viktigt att satsa på. 

Självmordsbombningar är en av de mest 
oförutsägbara händelser vi kan råka ut 
för. Ingen är skyddad och ingen plats 
på jorden fredad. Resultaten är för
skräckande med lemlästade barn, 
kvinnor och män. PerOlof Åkerdahl 
är en påfallande stillsam man och på 
frågan varför han är så intresserad av 
självmordsbombare att han skriver en 
bok om dem, svarar han:

– Jag har varit lärare i samhälls
orienterade ämnen sedan 30 år – hur 
kan jag låta bli?

Det kanske också spelar in att han 
efter en tid som gymnasielärare i 
Södertälje kom i kontakt med många 
olika kulturer. Dit kom redan på 
1960talet människor från hela Europa 
till den arbetskraftshungriga industrin. 

Men han har också ett förflutet som  
”vak” på sjukhus, att vara behövande 
patienter  behjälplig med allt säger allt 
de inte själva kan utföra, och det är just 
den sysslan han brukade öppna sin 

 religionsundervisning med när han 
 arbetade som gymnasielärare.

– Då kom man raka vägen in på etiken   
och det är där man måste ha sin utgångs
punkt när man diskuterar religions
vetenskapliga frågor, slår han fast. 

Det var en fråga hans själv ställdes 
inför redan under sin värnplikt. Få var 
oense med honom om att han var en 
rätt dålig skytt. 

– När man bytte ut de ringformiga 
pricktavlorna mot människoliknande 
pappfigurer sa jag till översten att jag 
ställdes inför etiska problem och att 
jag inte längre kunde skjuta. Strax 
 senare, vid byggandet av en bivack, 
högg jag mig med yxan i handen och 
kapade två senor. Jag fick militär eskort 
till sjukhuset, en eskort som inte kunde 
låta bli att meddela att den militära 
förlusten inte var särskilt stor.

Per-Olof Åkerdahl hemförlovades men bad 
senare att få återkomma och göra 
vapen fri tjänst vilket väl får anses vara 
ganska originellt för att utspela sig på 
60talet.

– Men det var ju aldrig min avsikt 
att smita på något sätt.

Doktorsavhandlingen från 2006 handlade 
om Bahairörelsen. Det är världens 
yngsta religion, grundad i Bagdad på 
1860talet och med en osäker siffra 
omkring 7 miljoner anhängare över 
hela jorden. Ämnet var så okänt i den 
svenska akademiska världen att ingen 
handledare kunde uppbringas. Per
Olof Åkerdahl fick arbeta helt på egen 
hand. Opponent hittade man närmast 
i Tyskland.

Per-Olof Åkerdahl har länge intresserat sig för martyskapets orsak och verkan

”För de islamska  
  martyrerna är målet  
  att ta med sig så många     
  som möjligt i döden”

”Utbildning för flickor är 
väldigt viktig”

Per-Olof Åkerdahl, lektor i religionsvetenskap

Precis när denna text lämnar skrivbordet 
meddelar Universitetskansler ämbetet att 
Högskolan i Gävle fått masterexamens-
rätt i ämnet religionsvetenskap. 
Lärarkompetensen bedöms som hög och 
forskarutbildningsmiljön som god. De 
sakkunniga lyfter även fram att den  
föreslagna masterutbildningen skiljer  
sig från många andra masterprogram i  
religionsvetenskap i Sverige och till delar 
är den unik, vilket kan bidra till en  
nyskapande syn på religionsvetenskap.

NäRGåNGET
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Social hållbarhet    – ytterst en fråga om demokrati
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson

Hållbart nu och i framtiden

H-MäRKT



När miljöfrågorna började flyta upp i vårt med
vetande för några decennier sedan handlade det 
framför allt om den fysiska miljön. Miljön definie
rades kort sagt i termer av ölburkar, plastpåsar och 

skador på djurlivet, förgiftad mark, vatten och luft efter 
1900talets ohämmade industrialisering och därtill hängande  
västerländska konsumtion.

Men sakta framstod det i klar dager att vi människor inte 
lever av mat allenast. Vi är sociala varelser med behov vid 
sidan av de rent ekonomiska. Och samtidigt stod det klart 
att orättvisorna i ett världsperspektiv är lika stora på det 
sociala området som det ekonomiska.

Högskolan i Gävle har kommit långt i det ekologiska arbetet. 
Sarah Ljungquist, bland annat ämnesansvarig för såväl 
 genus och litteraturvetenskapen vid Akademin för utbild
ning och ekonomi, ger exempel på tre olika områden där den 
sociala hållbarheten märks eller kommer in. Det är klass
perspektivet, genusperspektivet och det etniska perspektivet.

 – Klassperspektivet ser vi till exempel i hur vi tar emot 
 studenter från studieovana hem. Vi har en mycket stor andel 
sådana eftersom länet har låg utbildningsnivå och då 
 studieovana hellre söker sig till högskolor i stället för 
universitet.  Hur tar vi som lärare och högskola hand om dem 

och ger dem lika villkor för att komma  in i den här ofta främ
mande miljön? De kommer från miljöer utan tidigare erfarenhet  
av högre utbildning, något som ofta innebär att studenterna 
känner sig obekväma i den akademiska miljön, åtminstone 
initialt. Det handlar om vem som får läsa vid högskolan och 
blir en fråga om demokrati eftersom inget demokratiskt sam
hälle kan byggas av okunskap.

Genusperspektivet kan man se bland annat i stereotypa studie
val vilket kan vara svårt för Högskolan att rå på då det 
handlar om personliga val och tradition. Många fler kvinnor 
läser på lärarutbildningarna och många fler män läser 
ingenjörs utbildningar.

– Vi har också väldigt många studenter 
på lärarutbildningarna som har småbarn. 
Där måste vi fråga oss hur de tider vi 
 lägger för seminarier och tentor påverkar 
studenternas möjligheter att delta. Mellan 
klockan 10 och 14 vill studenterna  ha 
 seminarier, men att lägga undervisning som håller på längre 
än till klockan fyra ställer ofta till problem för våra studenter  
som är kvinnor och småbarnsföräldrar. Män med småbarn 
uttrycker inte dessa problem. De går bara därifrån.

Det etniska perspektivet har också sina dilemman. 
– Vilka språkkrav ska vi ställa? Och borde man fundera 

på engelskans starka status i förhållande till andra främ
mande språk, frågar sig Sarah Ljungquist. Vi har sagt oss 
arbeta för mångfald men utbildningarna på andra språk 
kostar mer och ställer även andra och ofta högre krav.
Om medvetenheten om den fysiska miljön vaknade vid HiG 
i större skala på 90talet kom medvetenheten för den sociala  
miljön betydligt senare.

– Jämställdhetsarbete, med jämställdhetsplaner och så, har 
bedrivits länge men det har nog inte kopplats till hållbarhets
begreppet. Inte heller jag själv kopplade ihop rättvise

perspektiv med hållbar utveckling tidigare. Men från 2008 
med skapandet  av kursen Värdegrund för hållbar utveckling 
blev det viktigt för mig att alltid koppla ihop det sociala 
hållbarhetsperspektivet med det ekologiska. 

Efter det har sarah Ljungquist hållit en mängd föreläsningar i 
ämnet Socialt perspektiv på hållbar utveckling.  Vi lämnar 
olika stora fotavtryck genom vårt sätt att leva och tänka. Rika 
länder eller människor lämnar större avtryck än fattiga. Män 
lämnar större avtryck än kvinnor eftersom de generellt sett 
är rikare ekonomiskt sett än kvinnor. Avtrycken syns tydligt 
i vår  fysiska miljö. 

De sociala avtrycken som präglade av våra 
positioner i olika maktordningar (kön, klass, 
etnicitet osv) är intimt sammankopplade 
med de ekologiska fotavtryck vi gör. 
Kunskap om det sociala hållbarhetsper
spektivet hjälper oss att se dessa avtryck, 

och ger oss därmed också möjlighet att försöka göra något 
åt dem. 

– En sak jag upptäckte under en studieresa i Uganda våren 
2011 var att hållbar utveckling där nästan enbart rörde den 
sociala dimensionen. Den del som handlar om demokrati 
och rättvisefrågor. Det ekologiska perspektivet var ointres
sant. Erfarenheten från Uganda öppnade mina ögon för att 
fattiga och rika länder ser på hållbar utveckling på olika sätt. 
Något som är helt logiskt om man förstår att den sociala och 
den ekologiska dimensionen hänger ihop och att grunden för 
en hållbar utveckling också handlar om att fördela de 
 ekologiska fotavtryck vår planet tål på ett rättvist sätt. Något 
som för oss i rika länder innebär att vi måste minska våra 
stora fotavtryck för att människor i fattiga länder ska kunna 
öka sina små. Genom att uppnå en sådan jämvikt kan vi nå 
en socialt och ekologiskt hållbar utveckling, vilket även 
 inbegriper ekonomisk hållbarhet.

Hur tar vi till exempel hand om studenter  
från studieovana hem? 

 Vi lämnar olika stora  
 fotavtryck på vår väg

För en mänskligare livsmiljö

Vi MäNsKOR
Hållbart nu och i framtiden

H-MäRKT
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H-märkt 
–  hållbart nu och i framtiden

Inte heller miljöarbetet saknar olika kulturer

”Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning 
och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.”

Så står det i den vision som Högskolan antog för ett par 
år sedan. Man brukar definiera visioner som ett framtida 
önskvärt tillstånd. Alltså något att sträva emot. 

Det låter som ett väldigt stort åtagande och man kan frå
ga sig om där finns någon avgränsning? När handlar det 
inte om hållbar livsmiljö? Kaisu Sammalisto, vicerektor för 
hållbar utveckling, kan svara.

– Jag tror nog att frågorna om hållbarhet berör alla ämnen 
som vi ger här men alla ska ju inte göra allt. Det finns kul
turella skillnader där olika grupper tycker att olika saker är 
viktigast. Och så måste det nog vara.

När Högskolan 2012 gjorde en enkätundersökning bland drygt 
1100 programstudenter om varför de sökte just till Gävle, 
svarade ungefär en fjärdedel att Högskolans miljömedveten
het hade stor eller mycket stor betydelse. Samtidigt som 
nästan  hälften kände till Högskolans aktiva arbete för hållbar 
utveckling och miljöcertifieringen och endast 14 procent tyckte  
att certifieringen hade stor betydelse.

Vi var den andra högskolan i Sverige som miljöcertifierades.  
Det skedde 2004. Certifieringen i sig är bara en symbol. Den 
betyder egentligen ingenting för den faktiska miljön utan 
talar bara om att engagemanget finns där och att det går åt 
rätt håll. Och det gör det. Det visar inte minst Natur
vårdsverkets årliga rankning av miljöarbetet vid 190 myn
digheter. Bland lärosäten fick fyra full pott, däribland 
Högskolan i Gävle. Och det fick vi även året innan, liksom 
året före det.

arbetet för hållbar utveckling är heller inte regler att följa så 
mycket som en egen uppfattning och kunskap om de kedjor 
som styr livet på jorden och som alltid finns och har funnits. 
I början var miljöledningssystem något som man måste ha 
och för många vid Högskolan  handlade det då om sopor och 
papper.

– Sedan växte medvetenheten om att det är i undervis
ningen vi kan göra den klart viktigaste insatsen. Det är där 
vi kan bidra till att studenterna förstår tillståndet i världen, 
att de läser sina böcker i lite större sammanhang, och hur de 
kan tillämpa sina färdigheter i framtiden. 

Samtidigt är det också det svåraste att mäta, hur bra vi 
lyckats.  Men återigen, det är inte mätningen som är det 
 väsentliga utan förståelsen och engagemanget.

Fortfarande finns det rent praktiska arbetet kvar och är viktigt. 
Att inte tära på resurserna i det administrativa arbetet, se till 
att så lite material som möjligt blir överflödigt och sortera 
det som ändå blir det. Förpackningar kommer vi nog aldrig 
ifrån. Resor och transporter, stor miljöpåverkan, måste nog 
också finnas där i någon form. 

Inom kemin hittar vi också stor påverkan med konstgjorda 
ämnen, visserligen tillverkade av vanliga molekyler och 
atomer,  men i helt nya kombinationer och därför med delvis 
okända egenskaper.

Från att Högskolans engagemang i miljöfrågorna för bara 
tio år sedan var något som från vissa håll sades ”hota den 
akademiska friheten” och högst motvilligt släpptes innanför 
den egna forskningens utrymme, har frågan tagit mark och 
rotat sig i den akademiska myllan. Orden ”hänsyn till håll
bar utveckling” har blivit lättare att säga. 

De här frågorna ska enligt högskoleförordningen tas i beak
tande i såväl undervisning som i forskning.

– Om man som lärare inte alls tycker att det är relevant i 
någon av de kurser man ger ska man inte ha det. Det är 
inget tvång och det skulle bli himla tråkigt om inget hand
lade om något annat än miljöaspekter.

Var går då gränsen där miljö slutar och blir något annat? Där 
vi kan säga att här slutar vårt ansvar?

Svaret är att vi alla har gränser för vårt ansvar, men till
sammans har vi det inte.

– Det finns som sagt olika kulturer. Frågar man en ekonom 
vad som är viktigast för hållbar utveckling får man svaret 
att det nog är ekonomin, frågar man en naturvetare blir det 
ekologin, och någon som arbetar med sociala frågor svarar 
nog att det sociala är det viktigaste.

Var för sig har de sannolikt fel. Tillsammans har de sanno
likt rätt. 

Kaisu Sammalisto, vicerektor

Tack vare de kulturella skillnaderna kan vi se arbetet för en hållbar livsmiljö  
i olika perspektiv. Men bara om vi ympar dessa perspektiv med varandra  
kan vägen bli framkomlig. Även här lönar sig mångfald.
Text: Ove Wall  Foto: Stéfan Estassy, Matton Subscription, Ingimage
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För en mänskligare livsmiljö

Vi MäNsKOR
Hållbart nu och i framtiden

H-MäRKT



Maximalt antal deltagare per kurs har begränsats 
till tio för att ge pedagogiska fördelar som närhet 
till kursansvarig och en bra utbildningssituation. 
Avslutad godkänd kurs ger intyg och för studenter 

med högskole behörighet registreras dessutom högskole
poäng. 

– Kurserna är flexibla i tiden och de inleds när tillräckligt 
många sökande antagits. Det finns dessutom möjlighet att 
ge kurserna på annan plats än campus på Högskolan i Gävle, 
säger Åsa Morberg som är ansvarig för akademins uppdrags
utbildningar. 

I ett första steg har man tagit fram fyra 
olika paket. Det första handlar om doku
menterande fotografi, något som många 
gånger kräver bredare förståelse av det 
fotografiska mediet både vad gäller seende, 
bild och kunskap. Kursen omfattar både 
teori, praktik och bildanalys. Även frågor om makt och inte 
minst etik tas upp.

Nästa paket, Framgångsrikt företagande, handlar om företags 
affärsmässiga strategier och hur dessa avspeglas i företagets 
övriga verksamhet, till exempel kundrelationerna och hur 
verksamheten är organiserad.

– Den här kursen bygger på Högskolans drygt decennie
långa samarbete med regionens företag och Svenskt 
Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren, Företagarna, 
Länsstyrelsen och regionens kommuner. Kursen består bland 

annat av coachande seminarier där man tittar på de bästa 
företagen och ser vilka områden som kan utvecklas.

Det här är samma samarbete, FramFör, som varje år utser 
länets mest lönsamma företag och som LEVE! skrev om i 
nummer 1, 2013.

Ledarskap handlar den tredje kursen om.
– Vi ger sedan tidigare en lång rad kurser och program som 

rör ledarskap inom vitt skilda områden, allt från industri till 
teater. Tempot i dagens organisationer är högt, uppgifterna 

splittrade och beslutsfattandet ofta rörigt 
med mycket att ta hänsyn till. Det ställer 
stora krav på dig som chef. Den här kursen 
tar avstamp i några viktiga kärnfrågor som 
man ofta möter i ledarskapslitteratur och 
chefskurser.

Olika typer av ledarskap tas upp och 
man analyserar idéerna bakom dessa med 

målet att deltagare ska kunna skapa sin egen plattform för 
ledaskapet. Och till detta knyter även den fjärde kursen som 
tar upp etiska frågeställningar för dagens chefer. 

– Där lyfter man fram ledarskapets personliga, sociala, 
samhälleliga och kulturella aspekter. Kursen utgår från en 
humanistiskt existentiell människosyn och fokuserar på 
etikens  betydelse för dagens ledare. Målet är att ge delta
garna en etiskt hållbar grund att utgå från i sitt eget ledar
skap, säger Åsa Morberg.

Kurserna erbjuds enbart till företag och organisationer och 
deltagande kostar 9500 kronor per person.

Uppdragsutbildningar har erbjudits av Högskolan i Gävle sedan 70-talet och kurser om  

minst fem veckor har varit normen. Då många företag har svårt att skicka sina medarbetare  

på en så pass lång utbildning satsar nu Akademin för utbildning och ekonomi på ett paket  

med fyra korta uppdragsutbildningar om 1,5 högskolepoäng, alltså en veckas heltidsstudier. 

Karriärlunchen  
– ett smakprov på framtiden

Uppdragsutbildningar – en viktig insats 
Veckokurser gör det hela lättare

I mars hölls den första Karriärlunchen på Högskolan i Gävle. 
Arrangemanget är ett samarbete mellan Kontakttorget – 
Högskolans enhet för samverkansfrågor och studentför
eningarna och har blivit mycket uppskattat av både studenter 
och deltagande aktörer.

Tanken med Karriärlunchen är att ge studenter, företag och 
 offentlig sektor möjlighet att lära sig mer om varandra och 
att knyta kontakter. Studenterna får en inblick i intressanta 
verksamheter inom sitt ämnesområde och en bild av hur 
 deras framtida karriär kan se ut. 

Karriärlunchen består av fyra korta presentationer av repre
sentanter från olika privata eller offentliga aktörer. De 
berättar  om sin arbetsplats, sin bakgrund och hur en arbets
dag kan se ut. Därefter är det gemensam lunch och mingel 
för att ge ett tillfälle att knyta kontakter och fortsätta dis
kussionerna.

– Eftersom varje träff riktar sig till en specifik student
grupp och deltagande företag eller offentliga aktörer är 
 utvalda för att matcha dessa, så hoppas vi på många intres
santa möten för alla parter. Det gör också att de som kommer 
hit och berättar om sina verksamheter vet att de får träffa 
en för dem intressant studentgrupp, säger Anna Bäcklund på 
Kontakttorget. 

Marknadsföringen till studenterna står studentföreningarna 
för. De sprider informationen till sina studiekamrater via 
bland annat Facebook.

– Vi i styrelsen ser Karriärlunchen som en möjlighet att 
erbjuda våra medlemmar en inblick i vad man som PA
studerande kan arbeta med samt ge dem en chans att nät
verka, säger Caroline Bergman, ordförande i studentfören
ingen för Personal och arbetslivsprogrammet.

Vid varje tillfälle finns det plats för om kring 35 studenter och 
det har varit fullt varje gång. Under våren kommer totalt 
fyra Karriärluncher att genomföras och fler planeras redan 
inför höstterminen. 

Josefine Nordvall, Katarina Hälleberg, Alinda Åkerlund

Niclas Löfgren, Felix Persson, Magnus Willing

Caroline Åkesson, Tilda Nyström, Carolina Lindelöf

att hålla kurserna på  
annan plats än campus 
går också bra

Nöjda studenter som deltog vid arrangemanget:

I PRAKTIKEN
Om ett arbetsliv i förändring

i GöRNiNGEN 
Om näringsliv
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Dialog med  
verkligheten

– Utmaningen är att ge studenterna en teoretisk examen på  
filosofie kandidatnivå samtidigt som de ska förberedas för arbetslivet,  
säger Eva Boman, utbildningsledare för PA-programmet.

 Text: Anna Jansson Åkerson och Helen Karlsson   Foto: Ove Wall och Helen Karlsson

Utbildningsprogrammet för personal och arbetslivs
frågor (PAprogrammet) vid Högskolan i Gävle star
tade 2008. Vid planering av utbildningen upptäckte 
utbildningsledaren Eva Boman att utbildningar som 

hade god integrering med arbetslivet fick bättre betyg i ut
värderingar.  Hon insåg också att det vid start av en ny utbild 
ning finns unika möjligheter att nyttja nya idéer och arbets
sätt. 

– Utmaningen är att ge studenterna en teoretisk examen 
på filosofie kandidatnivå samtidigt som de ska förberedas 
för arbetslivet, säger Eva Boman.

Vid Högskolans Pa-program har utmaningen delvis lösts genom 
samarbetet med kontaktorganisationer.  Studenterna arbetar 
i grupper om fem personer mot en kontaktorganisation under 
ett läsår. Grupper och kontaktorganisationer skiftas vid nytt 
läsår. 
 – Under utbildningen finns uppgifter i kurserna som sker 
mot kontaktorganisationerna, berättar hon. Det kan handla 
om att titta på verksamhetens rekryteringsprocess, arbets
miljöarbete eller andra frågor som är aktuella inom en per
sonalavdelnings arbete.

studenterna är även ute på fältstudier hos olika arbetsgivare 
vid två tillfällen under utbildningen. Fältstudierna genomförs 
som individuella uppgifter och studenterna ordnar själva 
sina platser. Vissa får plats hos en kontaktorganisation, andra 
möter nya verksamheter.

– Kontakterna som studenterna får med arbetslivet genom 
samarbetet med kontaktorganisationer och fältstudier ger 
dem en dialog med personer verksamma inom området. 

De uppgifter som sker mot kontaktorganisationerna ska sedan 
tolkas mot den litteraturen vilket, enligt Eva Boman, ger en 
ökad förståelse för teorierna.

En annan fördel Eva ser med utbildningens upplägg är att stu
denterna arbetar i grupper, vilket ger övning i grupparbete 
och gruppdynamik. Hon menar att det ger utbildningen en 
uppdatering vad gäller hur arbetet med personalfrågor sker och 
utvecklas i arbetslivet. Det har skapats goda kontakter mellan 
flera av de medverkande organisationerna och Högskolan. 

 – Vi brukar till exempel bjuda in yrkesverksamma från 
våra samarbetsorganisationer som gästföreläsare, berättar hon.

den struktur som skapades för programmet till starten fungerar 
fortfarande, däremot har innehållet utvecklats.  Framgångs
faktorer för programmet är samarbetet med arbetslivet och 
bygger på att yrkesverksamma inom området anser att utbild
ningen är relevant och att studentkontakten också utvecklar 
deras yrkesroll. Det har varit enkelt att utveckla samarbetet 
med näringslivet, vilket skett i samarbete med Kontakttorget 
– Högskolans enhet för samverkansfrågor.

Personal- och arbetslivsprogrammet har också skapat en nyfi
kenhet inom forskningen då lärare och forskare har handlett 
studentuppsatser.  Eva Boman berättar att hon lärt sig mycket 
om personalarbete. 

– Hade jag vetat det jag vet i dag om yrkesrollen inom 
personal och arbetslivsområdet, hade jag gärna valt att ut
bilda mig inom det.  
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LäROsPåN
Aktuellt i grundutbildningen
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Maria Knuts, Stora Enso 

Strategiskt, operativt och akut
skutskärs bruk, som är en del av Stora Enso, har samarbetat 
med PAutbildningen sedan starten 2008. Maria Knuts, HR
specialist, säger att hon tycker att samarbetet med utbild
ningen fungerar bra. 

– Studenterna har uppgifter från kursen som de skickar till 
mig innan vi träffas. När vi möts svarar jag på deras frågor 
och berättar för dem hur det egentligen fungerar när man 
arbetar med PAfrågor. Hon försöker förklara för studen
terna att personalarbete handlar om att arbeta strategiskt, 
operativt och att lösa akuta ärenden. Maria tycker att hon 
ger studenterna kunskaper om hur det fungerar i praktiken.

– Men jag skulle önska att de fick mer praktik eller hade 
större projektarbeten så de fick mer tid på företaget.

– Det är roligt att träffa goa och unga människor. När jag 
svarar på deras frågor och vi sitter och resonerar påminns 
jag om vilket roligt jobb jag har. När vi har samtalen kring 
arbetet öppnar det ögonen på både studenterna och mig 
själv. Det tänder en gnista och glädje för mitt arbete, säger 
Maria Knuts.

Studenter på Arbetslivsprogrammet 

”Vi vill ha mer”
– Kontakten med företagen och organisationerna som är knutna 
till utbildningen har varit bra, men jag skulle önska att det 
fanns möjlighet till ett djupare samarbete, säger Caroline 
Bergman som läser andra året på utbildningen. 

Som student tar Caroline tillvara på flera möjligheter till 
kontaktskapande som finns vid Högskolan. Det märks inte 
minst i hennes roll som ordförande för PAstudenternas  
studentförening, där hon får chans att bredda sitt och sina 
studiekamraters kontaktnät. Även om hon önskar att det hade 
funnits mer utrymme för arbetslivskontakter i utbildningen 
ser hon andra fördelar med metoden med just kontaktorga
nisationerna.

– Min syn på var jag kan tänka mig att söka jobb efter 
studierna har definitivt förändrats och breddats utifrån mina 
klasskompisars presentationer av de arbetsplatser som de 
har varit på. 

Ida Hellström läser sista terminen på programmet och hon har 
redan tagit klivet ut i arbetslivet. Ida har erbjudits en tjänst 
som arbetsledare på ett hemtjänstföretag i Gävle.  

– Jag ser verkligen fram emot att få praktisera det jag har 
lärt mig under utbildningen, säger hon. Hennes roll på det 
nystartade företaget kommer att betyda att hon får arbeta 
med ett brett spektra av personalfrågor. 

Ida är utbildad undersköterska från gymnasiet och det 
påverkade hennes chanser att få jobbet tror hon men hon 
menar också att det är utbildningen från PAprogrammet 
som ger henne trygghet i rollen som arbetsledare.

– Visst var det lärorikt på ett sätt att träffa kontaktorga
nisationerna som vi gjorde gruppvis, men under fältstudier
na som man gör enskilt kommer man närmare arbetsplatsen. 
Fältstudierna ger mer en känsla för hur det är att komma ut 
i arbetslivet. Jag känner mig glad och oerhört tacksam för 
att de satsar på mig som kommer att vara nyutexaminerad 
och dessutom rätt ung, avslutar hon. 

Ida Hellström & Caroline BergmanMaria Knuts

Prisas för ny mätmetod
doktoranden Mubashar Khan har inom ramen för sitt doktorandprojekt utvecklat en ny mätmetod baserad på tryckdata för att 
karaktärisera vacuumutbredning, bakom exempelvis vindturbiner. På senaste vindkraftkonferensen European Wind Energy Association 
(EWEA) i Wien i februari erhöll Mubashar Khan priset för bästa vetenskapliga poster. 

Mubashar Khan är sedan februari 2012 doktorand på Akademin för teknik och miljö och jobbar experimentellt i den atmosfäriska  
vindtunneln på Brynäs i Gävle under handledning av Jens Fransson och Mats Sandberg, bägge professorer i inomhusmiljö.

60 mil på en liter bensin
”Vi har fått extremt mycket uppmärksamhet, bara positiv 
respons, ryktet spred sig snabbt att vi byggt både bilen och 
motorn på endast fyra månader”, hälsar Team HiGtech som 
ställde upp i Shell Eco Marathon för bensinsnåla fordon.

stella, Högskolan i Gävles bidrag till tävlingen, gick mycket 
bra i Shell Eco-marathon 2013 i Rotterdam. Resultatet blev 
hela 600 kilometer per liter bensin! Detta placerade laget  
på plats 17 av drygt 60 deltagare i tävlingen om Europas 
bensinsnålaste personfordon. Nu siktar teamet på en  
tävling i Finland i augusti.

- Shell Eco-maraton och Holland har varit en fantastisk 
vecka med mycket teknisk innovation och många nyvunna 
kontakter, säger lagledaren Per Blomqvist, lärare på Maskin-
ingenjörsprogrammet.

Teknik ger trygghet 
Positioneringslarm kan ge 
dementa större möjligheter 
till säker utomhusvistelse. 
Det visar Annakarin Olssons 
avhandling som lades fram 
i slutet av maj.

Personer med demens bor i 
dag i större utsträckning än 
tidigare kvar i det egna 
hemmet med stöd av  
närstående. Detta kan  
kräva extra stödinsatser,  
till exempel ett passivt  
positioneringslarm som  
gör att en dement persons 
utevistelsen kan följas från 
annan plats. Annakarin 
Olsson har intervjuat  
dementa och närstående, 
vid olika tidpunkter, och det 
visar sig bland annat att 
personer med demens  
upplevde utevistelse  
som en bekräftelse av  
sin identitet, ”självet”. 
Närstående å sin sida 

upplevde att användningen  
av det passiva positione-
ringslarmet gav en trygghet 
och säkerhet för både dem 
själva och för den dementa. 
Annakarin Olsson är legiti-
merad sjuksköterska och 
universitetsadjunkt vid 
Akademin för hälsa och  
arbetsliv.

   LäROsPåN
Aktuellt i grundutbildningen
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Studera bakom murarna  
– ett dilemma för högskoleläraren?

En morgon strax efter jul surrar  
mobiltelefonen hemma på vardags 
rumsbordet. Jag härleder personens 

namn till en av Sveriges mest kriminellt 
belastade män. Han står visserligen med 
på listan av distansstudenter i den kom
mande genretextkursen, men det suger 
ändå till i magen; vet han var jag bor?  

Ingen statistik förs över antalet fängelse 
interner vid HiG men ett flertal på bland 
annat anstalterna för livs
tidsdömda har med fram
gång följt distanskurser. De 
har fått förinspelade före
läsningar och skrivit hem
tentor. Det är inte mitt in
tryck att lärarna darrat på 
manschetten, vid exempelvis  
betygsättning. Så hur skulle  
lärosätet nu hantera mig, en 
räddhågsen adjunkt som inte 
ville undervisa en viss student: 
Hej chefen, går det att få 
skyddad identitet? 

För fyra år sedan nekade 
Uppsala universitet indirekt 
en fängelseintern att full
följa sina studier till 
sjuksköterska då man 
inte lyckades få fram 
någon praktikplats. 

Hur långt sträcker sig  
lärosätets skyldighet 
när FN:s mänskliga 
rättigheter endast berör 
grundskolestudier? 

En sömnlös natt ägnas åt frågan och samma 
vecka som kursen ska läggas upp på Lär
plattformen Blackboard, står det om min 
fängelsestudent i kvällspressen. Vad är mitt 
ansvar gentemot de andra studenterna som 
ju även de har rätt till integritet? Kursen 
innehåller webbseminarier i bild samt 
textuppgifter med självbiografiska inslag 
som kamratgranskas. Men fängelset gör 
klart att där finns bestämmelser mot live
sändningar vilket blir ytterligare en dimension 

att ta hänsyn till.

I Uppsalaärendet nekade lands
tingen praktikplacering efter
som studenten hade begått 
ett mord. I mitt fall rör det 
sig om en teorikurs och jag 

kan ju inte ifrågasätta den enes rätt till 
studier men skydda den andres? 

Kanske ingår det till och med i målen 
på en bildningsinstitution; att en  
före detta kriminell ska kunna  
komma ikapp ett ordinärt vuxenliv. 
En yrkesutbildning kan enligt  
statistiken vara räddningen mot 

att åter fastna i kriminalitet. 

De fängslade lever i det fördolda,  
förutom då media uppmärk

sammar att skolmaten blivit  
billigare än fängelsematen 
eller att någon rymt. Bland 

försenade biblioteksböcker,  
betygslistor och snabba  
studentmejl ställs man som  
högskolelärare plötsligt inför  
livets större frågor. 

”Hej chefen, går det  
att få skyddad 
identitet?”

Högskolan är miljöcertifierad 
enligt ISO 14001

Helena Hammarström


