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Professorn lyssnar både på proggmusik 
och läser statistik för nöjes skull
Han är ingen utpräglad karriärist och chefsjobb är inget han 
suktat efter. Men nu sitter han där som professor och leder ett 
par dussin forskare.  

sidaN 9

Idrott på lika villkor är enkelt
– ändra attityd är svårare
Personer med funktionsstörningar definieras  
ofta efter sina oförmågor i stället för sina 
förmågor. Så måste det inte vara, hävdar 
forskaren Kajsa Jerlinder.

sidaN 12

HiG-forskare löste satellitproblem 
åt Europeiska Rymdstyrelsen
Det har blivit trångt bland radiosignalerna i 
rymden. Europeiska Rymdstyrelsen vände sig 
till HiG-forskare för att lösa det problemet.

sidaN 16

I detta nummer

Forskar för det goda åldrandet
Äldre personer mår generellt sett bra i Sverige, men det kan bli 
ännu bättre för flera. Om det vet Elisabeth Häggström och hennes 
kolleger en hel del.

sidaN 4 sidaN 18

Hälften kommer från HiG 
Niclas Lind och Roger Nordin är två före detta studenter  
vid ingenjörsutbildningarna som gått direkt ut till arbete 
på StoraEnso. De är långt ifrån ensamma.

sidaN 20

Distansstudier ställer högre krav 
på lärare och studenter
17 hästar, barn, gård och fast jobb uppe i Jämtland är  
inget hinder för studier i Gävle, säger Ulrika Backan.  
Distans studier heter lösningen.

– Jag skulle vilja gå på  
en skogspromenad i dag.

Nja, vet inte det jag. Vem bland personalen skulle 
ha tid att följa med, tänkte du? Du skulle kan-
ske gå vilse, du vet hur det är med ditt minne.

Rätt vad det är finner vi oss beroende av andra människors 
tid, vilja och engagemang. Planerna för livet kanske 
måste läggas om avsevärt, då förväntningarna på den 
långa ledighet som pensionsålder kan betyda, plötsligt 
måste definieras om enligt helt andra förutsättningar.  

Ändå finns förhoppningen om det goda åldrandet där. Och 
det kräver idéer, kunskap och forskare. Flera av dem  
hittar man på Akademin för hälsa och arbetsliv vid 
Högskolan i Gävle, som bland annat föreslår innovativa 
lösningar för dementa och deras anhöriga.

Ett aktivt liv är bra för alla oavsett ålder. Men alla platsar 
inte in i dagens utbud av idrotts- eller motionsaktiviteter. 
Funktionshindrade hänvisas till diverse särlösningar. 
Personer med arbetsskador har också andra krav. 
Skolan och gymmen lovar lika villkor men där finns 
mycket kvar att göra vilket AFA, Anpassad fysisk  
aktivitet, handlar om. Med relativt enkla och inte sär-
skilt dyra insatser kan löftet om lika villkor uppfyllas. 

Lärarna i gymnasiet hade stora planer för honom, alla  
olika, men han tror väl inte att de idag skulle 
visa sig särskilt besvikna. Han är profes-
sorn som inte varit så karriärlysten, utan 
glidit in i livets fållor utan detaljerad 
karta. Han ville inte bli chef heller, men 
leder nu en stor forskargrupp genom  
arbetsskadornas mysterium. Kartan och  
kompassen har han bara använt under 
orienteringstävlingar.

Ove Wall redaktör
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Forskar för  
det goda åldrandet 
Det är känt att det behövs många fler specialistsjuksköterskor för att  
ta hand om en åldrande befolkning. Mindre än 2 procent av sjuksköterskorna  
inom äldreomsorgen är specialistutbildade trots ett stort behov.
Text: Douglas Öhrbom   Foto: Ove Wall

därför ger Högskolan i Gävle 
tillsammans med Sophia-
hemmet, Uppsala universitet, 
Umeå universitet, med flera ett 

nätbaserat program för specialistsjuk-
sköterskor inom äldreomsorgen. Hit-
tills har man examinerat 200 specialist-
sjuksköterskor.

Vad står då uttrycket det goda åld-
randet för? Det innebär att man ska 
kunna åldras och må bra även om man 
så att säga inte mår så bra och att ens 
inre och yttre resurser tas tillvara. Man 
ska få leva med människor omkring 
sig som ser till att man får bevara det 
man har av sina funktioner eller som 
ser till att man får utrymme att till ex-
empel genom fysisk aktivitet till och 
med förbättra vissa funktioner.

– Känslomässig närhet är mycket vik-
tigt, att främja kontakt med andra 
människor, då det finns många gamla 
som är väldigt ensamma, säger Elisabeth 

Häggström, universitetslektor  i vård-
vetenskap vid Akademin för hälsa och 
arbetsliv.

det finns en föreställning om att äldre 
människor inte har det så bra. Men 
under sökningar har visat att de äldre i 
Sverige generellt sett visst har det bra 
och ofta väldigt bra under sitt åldrande. 

– Det är något vi ska fortsätta att ta 
fasta på inom vård och omsorg. Det är 
viktigt att ta tillvara på kroppens möj-
ligheter genom fysisk aktivitet.

Men det finns också hot mot det 
goda åldrandet: ålderism är ett be-
grepp som beskriver negativa attityder 
eller diskriminering utifrån en persons 
ålder. Det kan innebära att man diskri-
mineras eller att ens erfarenheter ställs 
åt sidan. Det får inte förekomma men 
det gör det. 

– Att man ser nedvärderande på 
äldre, och även unga äldre, är i sig ett 
hot mot det goda åldrandet.

i många länder är ålder detsamma som 
vishet och mognad. I Sverige finns 
ibland tvärtom en tendens att man upp-
lever sig som icke räknad med på grund 
av att en viss ålder uppnåtts. 

Larmrapporter om förhållanden på 
vissa särskilda boenden når oss också 
ibland via media. När man kommer till 
ett sådant boende kan man vara i 
sämre kondition, det ligger i sakens 
natur. Men de äldre skulle kunna ha 

”Ålderism är ett begrepp 
som beskriver negativa 
attityder eller  
diskriminering utifrån  
en männi skas ålder.” 

JU     NU
Aktuell forskning i Gävle



det så mycket bättre på dessa särskilda 
boenden. Till exempel möjligheter till 
utevistelser, användning av GPS (se  senare 
i texten) för dementa och så vidare. 

– Mycket viktigt är också att man 
stärker, uppmuntrar och utbildar per-
sonalen, menar Elisabeth Häggström.

Hälsofrämjande arbetsliv är en av 
Högskolan i Gävles två profiler. Inom 
området bedrivs forskning i bland annat 
vårdvetenskap. Hälsofrämjande arbets-
liv är ett stort forskningsområde där 
HiG erhållit rätten att utbilda forskare, 
i sig ett kvalitetstecken.

Här bedrivs mycket forskning om ett 
gott åldrande i en stark forskargrupp, 
där det även ingår 6 –7 doktorander.     
En av dem, Eva Dahlkvist, forskar om 
hur utemiljön ser ut och används på 
vårdboenden ur personalens och de 
boendes perspektiv. Att få kunna vara 
ute är så viktigt för välbefinnandet. 

Hennes erfarenhet visar att det tyvärr 
ofta är för svårt för de äldre att ta sig 
till uteplatsen. 

– Det kan till exempel bero på för 
långa korridorer eller att trappor läg-
ger hinder i vägen. Om detta rättades 
till skulle tillvaron avsevärt förbättras 
för de äldre, säger Eva Dahlkvist.

Personer med demens bor idag i större 
utsträckning än tidigare kvar i det 
egna hemmet med stöd av närstående, 
vilket kräver extra stödinsatser. Ett 
sätt att stödja och stärka både de de-

mensdrabbade och deras närstående, 
kan vara att använda informations- 
och kommunikationsteknologiskt  (IKT) 
stöd.

Annakarin Olsson, universitets-
adjunkt vid Högskolan i Gävle, visar i 
sin forskning hur positioneringslarm, 
där ett larm aktiveras om personen 
flyttar sig utanför ett visst område, 
ökar friheten för personer med de-
mens. Samtidigt visar hon att anhöriga 
med hjälp av ett passivt positionerings-
larm, byggt på GPS, i vardagen kan 
känna en större frihet.

Forskning har också visat att personer  
med demens upplevde utevistelse som 
en bekräftelse av sin identitet,  ”självet”. 
Närstående upplevde att användning-
en av det passiva positioneringslarmet 
gav en trygghet och säkerhet för både 
för dem själva och för personen med 
demens.

”Personer  med demens 
upplevde utevistelse  
som en bekräftelse av  
sin identitet”

Två doktorander arbetar med ett projekt 
som handlar om värdegrund, autono-
mi, självständighet och delaktighet i 
hur man vårdar. Detta för att stärka 
upplevelse av välbefinnande och vär-
digt liv inom äldreomsorgen. 

Ett smärtprojekt, i samarbete med 
Hudiksvalls kommun, har initierats av 
tidigare studenter på specialistsjuk-
sköterskeprogrammet som i sin yrkes-
erfarenhet efterlyst utbildning i 
smärta.  Ett projekt har startat där 
man lär sig skatta smärta hos äldre 
och dementa. 

Ett annat projekt handlar om personalens 
arbetssituation inom äldre vården, ty-
värr fortfarande ett yrke med låg status. 

Här handlar det om ”empower-
ment”, att ge vårdpersonalen en röst. 
Man har sett att personalen inom 
äldre omsorgen har mycket större 
handlingsutrymme än de själva tror att 

de har. Metoden som användes var att 
träna personalen att ta tillvara sitt 
handlingsutrymme och att också ut-
nyttja den möjligheten fortsättningsvis. 

i en studie i samarbete med FoU välfärd 
Gävleborg, har biståndsbedömare och 
kontaktpersoner intervjuats om hur de 
ser på de sociala behoven hos de äldre. 
Resultatet visar att dessa behov inte är 
högprioriterade. Exempelvis gäller det 
de äldres intressen, att man kanske 
fortfarande skulle vilja gå på fotboll, gå 
ut eller fiska med mera. Studien visar 
på ett behov av radikal förändring. 

Elisabeth Häggström, universitetslektor
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Nyhetshorisonten i Gävle

Höga krav men kö ändå till HiG
Högskolan i Gävle har näst flest förstahandsansökningar av alla högskolor i Sverige 
– Vi har ett bra programutbud, duktiga 
lärare, hög kvalitet på våra utbildningar 
och siffrorna visar på Högskolans bety-
delse för regionen. 60–80 procent av alla 
sökande till våra professionsutbildningar 
är från regionen. Dessutom anser många 
att Högskolan i Gävle är Sveriges vackraste,  
säger rektor Maj-Britt Johansson.

80 procent av programstudenterna valde 
HiG i första hand. Samma nivå som 
Uppsala universitet.

Sett till antalet sökande per plats ligger 
Kandidatprogrammet i utrednings-
kriminologi och internationella socionom-
programmet på topp, bägge med 11 sök-
ande per plats.

Detta trots att en plats på utrednings-
kriminologi krävde högsta betyg och lite 
till (meritpoäng) och 1,25 poäng (2,0 är 
max) på högskoleprovet.

Näst svårast att ta sig in på var 
Ekonomprogrammet på distans som 
 kräver 18,45 poäng och 1,20 poäng på 
högskoleprovet.

identitetsdagen

Självkännedom på 
finlandssvenska
Kunskap, reflektion och identitet var  
temat på samarrangemanget ”Vart är du 
på väg, Gävlebo” på Stortorget och i 
Filmstaden 26 september.

Gästföreläsare var Mark Levengood som 
på oefterhärmligt vis berättade om vad 
brist på kunskap kan leda till. Ett exem-
pel var hans amerikanska pappa som  
efter tjänst hos Kennedy fick välja vilken 
ambassad han ville komma till och valde 
Finland.
 – Det gjorde han av ren dumhet för 
pappa trodde att Finland och Fiji var 
samma ställe.

Pappan inrättade sig, överraskad över 
den yrande snön, på ambassaden i 
Helsingfors där han med hjälp av tax 
free-sprit ordnade lönnkrog i källaren.
 – Och mamma gillade att dansa så  
de dansade jätte jättetätt, och mamma 
blev gravid. Så kan det gå när man  
ingenting vet och okunskapen fortsätter 

då min pappa smäckade i min mamma 
att man inte kan bli gravid så länge man 
ammar. Det gäller för kossor men inte för 
finlands svenska damer eller flickor från 
Gävle så innan mamma visste ordet av 
var hon på smällen igen.

Mark Levengood 
gav fler vittnesmål 
om vikten med att 
skaffa sig kun-
skap, framför allt 
om sig själv, för 
den fullsatta bio-
salongen.
Utsätt er för att hamna i situationer som 
ni inte varit i tidigare och se hur ni 
reagerar,  se till att någonting händer, 

lämna Gävle och kom sedan tillbaka.   
Då har ni valt själva, manade han ung-
domarna i publiken.

identitetsdagen arrangerades av  
ämnesgruppen i religionsvetenskap på 
Högskolan tillsammans med Gävle  
kommun och ungdomsstiftelsen 
Rapatac.

Dagen handlade om den identitet som 
staden Gävle i sig själv har, liksom 
Gävleborna. Hur upplever vi den stad vi 
lever i, den tid vi lever i och den uppgift  
vi har i livet? 

Medverkade gjorde även en syd-
amerikansk  orkester samt en barn-
orkester från Kulturskolan i Gävle.
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Professorn lyssnar på proggmusik och läser statistik med samma glädje 

– Många tycker det är i   
 nördigaste laget... 

Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

KORT & GOTT

NÄRGÅNGET
Svend Erik Mathiassen, professor
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s ka man tro de lärare som han 
hade i grundskola och gymna-
sium hade han kunnat bli 
nästa vad som helst. Hans 

matte lärare föreslog matematiker 
medan språklärare föreslog något in-
om språk och så vidare.

– Jo, de tyckte att jag var duktig, och jag 
tog en av Danmarks högsta student-
examina när det begav sig. Lärarna 
hade många planer för mig och blev 
jättebesvikna när det första jag gjorde 
var att börja läsa idrott. ”Du kan inte 
mena allvar…” sa de.

– Nu kanske de skulle vara nöjda än-
då, konstaterar Svend Erik Mathiassen, 
professor i belastningsskadeforskning 
vid Akademin för hälsa och arbetsliv, 
docent i yrkesmedicin, med doktor i 
arbetsfysiologi samt med ett stort an-
tal danska och svenska orienterings-
medaljer toppat med en tredjeplats i 
veteran-VM.

Men någon karriärist ser han sig inte som. 
Det han nu gör, gör han därför att han 
tycker att det är så kul. Han älskar 
mate matik och läser gärna på fritiden 
böcker som kolleger betecknar som 
onödigt nördiga, tunga saker om sta-
tistik och statistiska metoder. Han är 
förutom detta ledare för de drygt 30 

forskarna på Centrum för belastnings-
skadeforskning, CBF, vid HiG.

Men hans karriär har inte varit spik-
rak. Då han kom ut i arbetslivet i slutet 
av 1980-talet (efter omfattande stu-
dier) var möjligheterna många. Det 
tycktes inte vara någon brist på jobb 
och anställningsförfarandena var be-
tydligt enklare än idag.

– De flesta satsade på att bli gym-
nasie lärare men jag lyckades nästla  
mig in som timlärare i fysiologi på 
sjukgymnastutbildningen på Odense 
univer sitet. Där tyckte de att det gick 
så bra att det till slut var jättemånga 
timmar och jag satt som kursansvarig, 
sam tidigt som jag fortfarande pluggade 
själv, dock inte med någon över väl-
digande studietakt.  

i Odense hade han kul några år men 
ingen fast anställning vilken hägrade 
och som ett brev på posten kom hans 
nästa steg i livet.

– Det var personen som handlett mig 
när jag skrev min D-uppsats, som be-
rättade att det fanna en ledig dokto-

randtjänst i Stockholm. Trots att jag 
tyckte att Stockholm låg alldeles för 
långt från Danmark, beslutade jag mig 
för att åka upp och känna på stäm-
ningen.

– Jag hade inte alls planerat att dok-
torera men sa okej, och om det inte 
kändes alldeles åt fanders skulle jag ge 
det en chans. 

så fann han sig inhalkad på ett banan-
skal i Sverige och Arbets livsinstitutet, 
fast besluten att efter forskarutbildning 
återvända till Danmark.

– I stället hamnade jag i en fast tjänst 
på ALI, och sedermera i Lund då 
”min” avdelning knoppades av från 
ALI och flyttades till Malmö högskola. 
Jag och min fru flyttade då till Lund. 
Där fanns en kulle som man kunde gå 
upp på och åtminstone få en skymt av 
Danmark. 

Men han konstaterar att han ju fort-
farande sitter kvar i Sverige. När han 
accepterade tjänsten som forsknings-
ledare på CBF blev det emellertid 
ohållbart att bo kvar i Lund så länge 
arbetsplatsen låg 129 mil norrut (de 
flesta forskarna på CBF satt då ännu i 
Umeå) och inte utan vånda fick han 
och familjen fjärma sig från hemlandet 
igen, till ett hus i Uppsala, som numera 
känns helt okej. Och där finns en bra 

Svend Erik Mathiassen  professorn som inte ens tänkt sig doktorera.

”Lärarna hade många 
planer för mig”

sVENd ERiK
vid  
sidan  
om

Namn: Svend Erik Mathiassen

Ålder: 59 år.

Familj: Gift och två barn.

Bor: Villa i Uppsala

Lyssnar på: Mikael Wiehe, Ulf Lundell, 
Eldkvarn, Gnags (dansk supergrupp) 
”allt sånt som egentligen är progg-
musik från den gamla tiden”.

Fritid: Semestrar gärna där man  
inte svettas för mycket, kan springa 
fint, och klarar högst två dagar på 
stranden.

Böcker: AA Milne: Nalle Puh. Den som 
tror att Nalle Puh endast är för barn 
har tittat för mycket på Disneys socker 
söta förvrängning av ursprunget. 
Böckerna (det finns två) är i själva 
verket fyndiga på en nästan filosofisk 
nivå, och språket är unikt. Som  
forskare kan man lära sig en hel del 
av Nalle Puhs funderingar över hur 
man tar reda på saker och ting.

Peter Høeg: Forestilling om det  
tyvende århundrede. Den här boken 
är en makalös saga om vår samtid 
som växlar mellan realism och helt 
skruvade händelser som på något 
sätt framstår sannolika ändå. Peter 
Høeg är mest känd för Fröken Smillas 
känsla för snö, men jag tycker den här 
är bättre. Bör läsas på originalspråket!

Leif GW Persson: Gustavs grabb. Jag 
gillar memoarer, och just nu håller jag 
på med Leif GW. Han skriver som han 
pratar: lite småmumligt fundersam, 
helt orädd och bitvis ganska vemodig.

orienteringsklubb också, och väldigt 
fina skogar, påpekar han liksom för att 
stryka under sitt förhållande till idrotten.

– Det var lika stort för mig att ta 
mitt första danska mästerskap i orien-
tering som det var att disputera. Men 
nu är jag inte så bra längre då fyrtio år 
som orienterare har satt sig i knäna. 

Man kan undra om en expert på belast-
ningsskador bör ha belastningsskador 
men det kan nog förklaras av att han 
orienterat betydligt 
längre än han forskat 
samt att också en ex-
pert vill ha roligt. 
Dessutom är han 
fram för allt expert på 
nacke, skuldror och armar, inte knä.

Även om Svend Erik Mathiassen 
inte har något formellt personalansvar 
har han ett informellt. Han ska ge 
”sina” forskare så bra villkor som möj-
ligt att forska. Men någon chefsperson 
ser han sig inte som, och han var tvek-
sam till just den del av uppdraget då 
han tillfrågades av CBF att bli forsk-
ningsledare. 

En tidigare uttalad strategi på CBF, som 
dåvarande chefen Håkan Johansson 
berättade om när centret knöts till HiG 
2003, var att de olika forskningsdisci-
plinerna skulle korsbefruktas. Det 
kunde liknas vid en musikalisk jam-
session där den som ville hoppade in 
med egna idéer och egen form, där det 
hela tiden bildades ny musik. 

Fortfarande arbetar centret med en 
mångfald av projekt med olika vink-
lingar på arbetshälsa, allt från synens 
inverkan på kroppshållningen via hur 
omväxling av arbetsuppgifter (till ex-
empel att kontorspersonal städar sina 

egna rum) skulle kunna främja hälsan, 
hur kroppen reagerar på olika fysiska 
och psykiska belastningar, hälsan i väl-
mående organisationer, effektiva sätt 
att samla in data om arbetsbelastning-
ar, samt smärtbehandling.

Konferenser är ett vanligt inslag i Svend 
Eriks arbete. I somras var det stor kon-
ferens i Sydkorea.

– Det är ett hårt jobb att åka på kon-
ferenser men har man varit med så 

många år är det 
snudd på rena rama 
familjeträffarna. Det 
är mycket arbete men 
också mycket kul. 
Särskilt när vi fak-

tiskt vann priset för hela konferensens 
bästa paper, som handlade om hur 
man på ett billigt men statistiskt effek-
tivt sätt kan samla in data om belast-
ning. Det får du gärna skriva! Jag höll 
också ett eget keynote speech på kon-
ferensen. 

som den 59-åring han är tillhör han den 
generation som gärna lyssnade på 
proggmusik, i dansk tappning, även om 
Afzelius och Wiehe var stora även där. 
Musiksmaken är fortfarande densam-
ma fast hiphop går också som omväx-
ling. Som minne från ungdomen har 
han också ett litet öronsmycke.

– När jag kom till Sverige 1987 hade 
vi ingen finansminister med örhänge 
och hästsvans än. När jag deltog i de 
första seriösa vetenskapliga diskussio-
nerna märkte jag att jag måste vara 
extra seriös, mer rak och tydlig och 
markera att jag inte hellre ville sitta på 
ett trottoarkafé i Köpenhamn och 
dricka öl. Numera är det ingen som 
reagerar. 

”Helst progg men  
hiphop funkar också”

Svend Erik Mathiassen, professor
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Idrott på lika villkor är enkelt 
– ändra attityder svårare

Text: Ove Wall   Foto: Britt Mattsson

Vi MÄNsKOR
För en mänskligare livsmiljö



d et innebär dels att man definierar dem efter sina 
oförmågor, dels att man sätter gränser för  normali- 
tetet. Men med förhållandevis enkla 
medel kan man skapa betydligt 

större delaktighet i både skolans idrott och 
hälsaämne och i övriga idrottssamman- 
hang, säger forskaren Kajsa Jerlinder.

På Högskolan i Gäve utbildas just nu 
andra  årskullen tvärvetenskapliga idrotts-
vetare mot bland annat anpassad fysisk 
aktivitet, AFA. De ska efter utbildningen 
skapa större möjligheter för fler att delta i 
idrottsliga sammanhang.

adapted Physical activity (aPa) eller på svens-
ka AFA, är inget nytt begrepp och det tvärvetenskapliga verk-
samhets- och forskningsområdet introducerades redan på -70 
talet.

– AFA handlar om att skapa likvärdig tillgång till en fysisk 
aktiv livsstil och att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
engagemang inom idrott, det vill säga kunna delta i fysisk 
aktivitet på egna villkor, berättar Kajsa Jerlinder, forskare 
och universitetslektor i idrott och hälsa samt biträdande ut-
bildningsledare för Idrottsvetenskapliga programmet med 
inriktning mot hälsofrämjande livsstil.

Tidigare har AFA haft stort fokus på personer med olika 
typer av funktionsnedsättningar. Numera omfattas även 
överviktiga och äldre eller personer med andra individuella 
olikheter som kan begränsa möjligheterna till att delta i 
 ordi narie, icke anpassad, aktivitet.  Inom AFA talar man om 

fyra olika aktivitetsområden; inkluderande undervisning och 
specialpedagogik, rekreation på fritiden, tävlings- och motions-

idrott samt rehabilitering och hälsa.   

Enligt skolans styrdokument ska alla elever 
kunna delta i idrott och hälsaämnet på lika 
villkor. Det har resulterat i allt fler särlös-
ningar. Förutom att det kan innebära att 
barn med särskilda behov identifieras efter 
sina brister finns där en inbyggd konflikt 
då man samtidigt utsätter dem för en ne-
gativ kategorisering. 

– Den behöver inte finnas där. Med enkla,  
genomtänkta och inte särskilt kostsamma 
medel kan man göra så att alla kan delta i 

den ordinarie undervisningen. Det svåra är sannolikt i stället 
att få detta till en norm i planeringen av undervisningen och 
här spelar bland annat de undervisande lärarnas attityder en 
stor roll. 

Lärare och ledare som utbildats i och har kunskap eller erfaren-
het av personer med funktionsnedsättningar är alltid mer 
positiva till inkluderande aktiviteter. Detta är något som i 
högre grad gäller för yngre lärare. 

– Våra studenter får en väldigt bred utbildning som inne-
håller många olika aspekter på ämnet med sociala, kultu-
rella, ekonomiska, fysiska och psykologiska perspektiv. De 
kan därför vara behjälpliga på många olika sätt i planering 
och genomförande av lämpliga ändringar.

Det här gäller som nämnts inte bara skolan utan även i 

Barn och ungdomar med nedsatta funktionsförmågor  
av olika slag blir i skolans idrott och hälsaundervisning  
ofta hänvisade till diverse särlösningar. 

”Med enkla, genom-
tänkta och inte  
särskilt kostsamma 
medel kan man göra 
så att alla kan delta  
i den ordinarie under-
visningen.”

idrotts- och motionsrörelsen generellt sett, 
menar hon.

– När den säger att den är till för alla – 
menar den då alla/alla eller alla/fast inte de 
här och de här? 

– Ta dessutom den arbetsrelaterade 
ohälsan då fler och fler sitter timme efter 
timme framför datorn, som jag gör själv. 
Vi vet om att det inte är bra och rent av farligt. Jag har en 
äggklocka som talar om för mig när det är dags att resa sig 
och gå en vända men ändå sitter jag kvar när klockan ringt 
för att avsluta någonting. Det här är redan ett jättestort om-
råde men det kommer definitivt att växa.

Med utbildningsprogrammet vill man öka medvetenheten om 
vad som är tillgänglighet och vad som är delaktighet och för 
vem. Eftersom befolkningsutvecklingen kommer att se an-
norlunda ut då vi blir allt fler äldre som vill röra på sig, och 
som dessutom kräver en annan typ av aktiviteter kommer 
studenterna sannolikt ut till en trygg arbetsmarknad samti-

digt som en klar samhällsbrist får en lös-
ning,  menar Kajsa Jerlinder som menar att 
det finns ytterligare tecken på en ökande 
arbets marknad för idrottsvetare.

– Vi deltar just nu i ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt som syftar till kamrat-
stöd under idrottslektionerna i skolan, 
detta för att ge alla elever – med eller utan 

funktionsnedsättning bättre möjligheter till deltagande. Det 
här samarbetet sker mellan Högskolan i Gävle, Högskolan 
i Halmstad, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt 
Latvian Academy of Sports Education i Riga. 

Ett annat pågående projekt handlar om de äldre och fysisk 
aktivitet. 

För att ytterligare bredda utbildningen ingår även grundläg-
gande kunskap om dopning i programmet. Högskolan har för 
att fördjupa både utbildningen och forskningen kring dopning 
inlett ett samarbete med den kände antidopningsföreträdaren 
professor Arne Ljungvist Anti-Doping Foundation. 

”den arbetsrelaterade 
ohälsan då fler och  
fler sitter timme efter  
timme framför datorn”
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För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNsKOR



HiG-forskare löste satellitproblem  
åt Europeiska Rymdstyrelsen

Text: Ove Wall   Foto: SES - www.ses.com samt Ove Wall

När Europeiska rymdstyrelsen, ESA för snart  
två år sedan inledde arbetet med att förbättra  
satellitkommunikationen, hittade man rätt kompetens 
i ett konsortium i vilket forskare vid Högskolan i Gävle 
deltog. Konsortiet med Professor Daniel Rönnow och 
doktoranden Efrain Zenteno lämnade i augusti in  
sin slutliga lösning till hur man ska få plats med fler 
signaler och samtidigt hålla högre signalkvalitet.

i framtidens satellitkommunikation kommer fler och fler 
signaler att skickas parallellt till satelliterna. Behovet 
finns för att till exempel möjliggöra tillgång till internet 
och tv. I många länder i Afrika är satellitkommunikation 

det billigaste eller till och med det enda digitala kommunika-
tionsalternativet. Men fler signaler ställer också högre krav 
på satelliters komponenter.

– Man kan tro att man i rymden har att göra med den 
senaste tekniken.  Men det är nästan tvärtom. Satelliterna 
har en livslängd på upp till 15–20 år och de innehåller därför 
oftast vad som med dagens utveckling kan beskrivas som 
gammal teknik. Om man till det lägger att alla komponenter 
och material är mycket noga kontrollerade och testade innan  
de skickas upp i en dyr satellit, kan det betyda att den teknik 
vi har att arbeta med kan vara 25 år gammal, säger Daniel 
Rönnow, professor i elektronik vid Akademin för teknik och 
miljö. 

Ett annat aber för bättre kommunikation är att satelliterna är 
byggda för att vara så lätta och energisnåla som möjligt. Det 
ger begränsningar i komponenter och material vilket i sin tur 
begränsar såväl kapacitet som kvalitet. Vill man skicka fler 
signaler samtidigt, och det vill man i allt högre grad, måste 
dessa signaler läggas väldigt tätt. Då inträffar samma feno-
men som vi kan uppleva när vi försöker hitta vår favoritkanal 
på en billig radio, kanalerna stör varandra och det vi hör 
låter inte alltid riktigt så bra som vi vill.

så hur går man då tillväga? Avståndet från jorden gör det icke 

ekonomiskt försvarbart att åka upp och byta ut komponenter  
i satelliterna.
– Vi har tidigare arbetat med hur man kan mäta förvrängda  
signaler vid markbundna tillämpningar vilket görs i varenda 
basstation för mobiltelefoni. Men där är avstånden mellan 
de kommunicerande enheterna kanske några centimeter. Nu 
handlar det i stället om närmare tio mil. Till det kan man 
lägga en temperaturskillnad mellan solbelysning och sol-
skugga på omkring 80 minusgrader och 100 plusgrader 
 vilket gör att komponenterna i satelliten förändras under 
dygnet.

– Frågan för oss har varit hur man kan göra smarta saker 
med signalen innan den lämnar jorden. Vi har genom att 
först titta på hur den signal som kommer tillbaka till mot-
tagarna på jorden ser ut i jämförelse med den som skickades 
upp, det vill säga hur den förvrängts av bland annat satelliten.  
Sedan har vi skapat en matematisk modell, en algoritm, för 
hur man kan kompensera det som förvrängts redan när 
signalen skickas iväg.

Målet har varit att skapa en så generell modell som möjligt men 
doktoranden Efrain Zenteno påpekar att även om matema-
tiken är densamma så skiljer sig alla system från varandra. 
Zenteno gör denna forskning som en del av sin avhandling i 
vardande som för övrigt handlar om jordbundna trådlösa 
nätverk. 

I juni skickades Daniel Rönnows och Efrain Zentenos 
rapport till ESA och efter detta har vissa kompletteringar 
gjorts.

Daniel Rönnow, professor i elektronikEfrain Zenteno, doktorand

FaKTa

De satelliter detta handlar om är ”geostationära” 
kommunikationssatelliter (för bland annat TV 
och internet), vilket betyder att de hela tiden  
befinner sig rakt över samma punkt på jorden 
och följer dess rotation. Det är viktigt för att  
säkerställa ett jämt signalflöde. Satelliter med 
andra banor, som inte behöver kontinuerlig  
kontakt, kan exempelvis användas för väder-
information.
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För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNsKOR
Hållbart nu och i framtiden

H-MÄRKT



– Jag tog fram statistik på hur vi har rekryterat från HiG och 
det visar sig att i ungefär 60 procent av våra rekryteringar till 
tjänstemannabefattningar så har de vi anställt läst vid 
Högskolan i Gävle i någon form, berättar Maria Knuts, som 
är HR-specialist på StoraEnso i Skutskär.  Här ser vi svart på 
vitt att utbildningarna leder till jobb. Och för vår del visar 
det att vi faktiskt rekryterar en hel del och inte bara drar ner!

Tommy Lodin är platschef på Skutskärs Bruk och han är dess-
utom med i Gävleborg plus styrgrupp. (Gävleborg plus är ett 
skogsindustriellt kluster för att marknadsföra branschen och 
öka attraktionskraften.) Han menar att ha en högskola i när-
heten av verksamheten är viktigt då det skapar möjligheter 
att påverka och säkra kompetenser för framtiden.  Närheten 
gör att det lättare att få in fler akademiker i verksamheten. 
Kompetenskraven för företagets olika befattningar ökar be-
hovet av akademiker.

– Vi kan dessutom samverka i olika grupperingar av typen 
Gävleborg plus och bidra till att man får rätt inriktning på ut-
bildningar samt hjälpa till med examensarbeten och liknande.

Även om det vid Skutskärs bruk har varit neddragning av verk-
samheten under senaste året, för att minska fasta kostnader 
och öka effektiviteten, sker en personalomsättning. Vissa 
slutar och måste ersättas.

– Därför har vi ett löpande behov av ny kompetens som 
ska in i verksamheten och vi behöver rätt kompetens för att 
kunna utvecklas.  De rekryteringar vi gjort av nya tjänstemän 
har varit viktiga med ansvarsfulla arbetsuppgifter. Det har 
betytt mycket för oss att vi lyckas få in dessa personer som 
passat in i kravprofilen, säger Tommy Lodin.

Tommy Lodin menar att det inom Gävleborg plus ska visa sig 
vilka ytterligare behov och möjligheter det finns av samar-
bete mellan de företag som deltar i klustret och Högskolan i 
Gävle. 

– Just nu pågår en klartering av de behov vi har och detta 
synkroniseras med övriga företag som finns med i nätverket.

StoraEnsos bruk i Skutskär som producerar pappersmassa har trots besparingar 
anställt många tjänstemän. Företaget arbetar för en långsiktig samverkan med 
Högskolan i Gävle bland annat genom att delta i co-op-utbildningar och i det 
skogsindustriella klustret Gävleborg plus. 

Text: Anna Jansson Åkersson  Foto: Ove Wall

Hälften kommer från HiG

i GöRNiNGEN 
 

Från Högskolan i Gävle till StoraEnso
Namn: Roger Nordin
Yrke: Mek ingenjör på centralt underhåll
Utbildning: Maskiningenjör, examen 2013
Vad gör du idag?
Jag arbetar med mekaniska utredningar  
och ständiga förbättringar. Vi ska identifiera  
vad som kan göras för att undvika problem  
och större haverier.

Hur kom du i kontakt med storaEnso?     
De presenterade sig på Högskolan och då blev jag intresserad. 

Vilken nytta har du av utbildningen?
Framförallt har jag lärt mig genom utbildningen att tänka ett steg 
till och att arbeta strukturerat. Jag har dessutom en bakgrund från 
industrin och den kombinationen är viktig för mig.

Vad är det bästa på jobbet?
Det bästa med mitt jobb är variationen och friheten. Ingen dag är 
den andra lik. Den här branschen är väldigt händelseinriktad så det 
är sällan dagarna blir som jag planerat. Det har sin tjusning. En 
 arbetsdag kan innehålla allt från skruv och mutter till större projekt.    

Namn: Niclas Lind
Yrke: Förebyggande underhållsingenjör
Utbildning: Maskiningenjör med  
energisystemspåbyggnad, examen 2010

Vad gör du idag?
Jag jobbar med förebyggande underhåll, det  
vill säga analyserar vibrationsmätningar,  
framställande av underlag till inspektioner,  
smörjsystem, haveriutredningar och  
förbättringsprojekt.

Hur kom du i kontakt med storaEnso?
Jag blev uppringd under en rekryteringsprocess, där HiG hade  
ekommenderat mig när StoraEnso vände sig till högskolan. 

Viken nytta har du av utbildningen?
Väldigt stor nytta, jag fick en stor bredd i min utbildning, exempelvis 
hållfasthet, materiallära, svetsmetoder, strömningslära, termo-
dynamik, styrteknik, ellära och projektledning. Men den del i 
ingenjörs utbildningen som jag tror är viktigast ute i arbetslivet är 
arbets metoder, att jobba strukturerat, faktabaserat och noggrant.

Vad är det bästa med jobbet?
Att jag får jobba självständigt med ett stort ansvar. StoraEnso 
erbjuder  även stora möjligheter till kompetensutveckling både 
 internt och runt om i Sverige. 

Creative Office  
– innovativ mötesarena för människor, 
idéer och företag i utveckling

På sandbacka Park i Sandviken finns en kreativ och till-
gänglig miljö som stimulerar till innovativa arbetsätt 
och utvecklingsprocesser. Här samlas aktörer som kraft-
samlar för att ta tillvara initiativ, arbetssätt och 
 kompetenser för att utveckla regionens näringsliv och 
kompetensbehov. Högskolan är en av aktörerna och 
finns representerade på plats genom HumanParken, 
CLIP, deltagande i styrgruppen och Kontakt torget.

– På Creative Office vill vi skapa möten som ger 
innovativa och oväntade resultat från befintliga aktörer.  
Vi kallar det ”kreativa krockar”. För Högskolans del 
kan det handla om att bidra till att skapa forskarmiljöer 
utanför akademin eller praktikplatser och uppgifter för 
studenter. Genom att träffas under informella former lyfts 
ofta frågor som annars inte skulle ha kommit upp på 
agendan, säger Irene Bogren, Creative Office/Sandbacka 
Park.

Tanken med Creative Office är att det ska vara en öppen 
miljö som tillåter människor att verka tillsammans oav-
sett var man kommer från. Enmansföretagare, tillsam-
mans med myndighetspersoner, studenter i projekt, 
forskare och konsulter i storföretag sitter och arbetar 
tillsammans i en miljö där man kan kommunicera och 
reflektera. Förutom på teknikparken Sandbacka Park i 
Sandviken finns Creative office även i Entré Hofors.

– För mig som arbetar med samverkansfrågor har 
Creative Office redan gett flera konkreta samarbeten 
och varje gång jag besöker något av de kreativa 
kontoren  kommer det upp nya saker. Förutom detta 
har andra intressanta aspekter  dragit igång, som till 
exempel Morgonsoffan, där aktuella samhällsproblem 
diskuteras runt om i länet och det senaste som är 
Kulturkrockarna som arrangeras tillsammans med 
Folkbiblioteket i Sandviken. Kultur och företagsamhet 
hör ihop mer än vad man först kanske tror, säger 
Joakim Helmbrant.

Vill du veta mer om Creative Office eller kanske även 
prova på så kontakta Joakim Helmbrant vid HiG.

Om näringsliv

I PRAKTIKEN
Om ett arbetsliv i förändring
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Distansstudier  
ställer högre  
krav på  
lärare och  
studenter 
– men det är flexiblare,  
mer ekonomiskt och jämlikare
 Text och foto: Ove Wall

Hon bor i Hälsingeskogen på en stor gård med ett femtontal hästar, två hundar, 
barn och ridskola, har sitt andra jobb 30 mil norrut bortom Östersund och läser på 
Yrkeslärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Och tycker att det fungerar jättebra.

Utan möjligheten att studera på distans hade det naturligtvis 
inte gått. Och den möjligheten har funnits i mer än 20 år på 
Högskolan i Gävle, som var tidigt ute för Sveriges del.

Numera läser omkring 40 procent av HiG:s cirka 14000 stu-
denter på distans. Anledningarna till att man väljer studier 
på distans varierar naturligtvis. Man kan vara småbarns-
förälder, man kanske arbetar mycket eller bor någon annan-
stans på jorden för att nämna några enstaka exempel. 

sedan de första korrenspondensinstitutens tid i början av 
förra seklet med veckobrev har en mängd varianter på infor-
mations- och kommunikationstekniker, IKT, utvecklats och 
täcker i dag in allt från mejlbaserad kommunikation till 
chattar  och videokonferenser, från telebild med direktsända 
föreläsningar eller seminarier till inspelade och nedladdnings-
bara föreläsningar, samt konferenser via Adobe Connect, 
ensamt eller i olika blandningar.  

Till detta kommer de kanaler som studenterna själva väljer att 
utnyttja för grupparbeten, inte sällan sociala kanaler som 
Facebook och gruppdiskussioner via Skype. 

– Att undervisa på distans ställer högre krav på lärare. Det 
händer något i det mänskliga psyket när man inte står fram-
för en grupp människor och pratar utan tittar in i en  kamera. 
Men jag tror vi har vässat våra pedagogiska förmågor nu-
mera och lärt oss hantera mediet efter så lång tid, säger Olof 
Sundqvist, professor vid avdelningen för religionsvetenskap, 
som var bland de första vid HiG att använda telebild i 
 undervisningen.

– Dels var det naturligtvis en ekonomisk fråga att kunna 
samla fler studenter. Men vi såg det också som en jämlikhets-

fråga. Studenterna kanske har ett heltidsarbete, är ensamstå-
ende föräldrar, bor långt ifrån studieorten, man kan ha skyd-
dad identitet eller ha annan orsak att inte befinna sig i en 
grupp. 

Han påpekar hur viktigt det är att verkligen se varenda individ, 
att inte dröja med att svara på mejlfrågor. Och för att ytter-
ligare stärka den personliga kontakten görs frivilliga studie-
besök bland annat i Birka i Mälaren.

– Och eftersom jag bor ganska nära, i Uppsala, så brukar 
jag bjuda på middag hemma vid de träffarna.

Om Olof Sundqvist har ett tjugotal deltagare kan Sture 
Lifh, lärare i ekonomi- och verksamhetsstyrning på ekonom-
programmet, ha mellan 50 och 150 studenter på föreläsning-
arna, exempel på över 200 studenter finns. 

Just nu är de spridda över hela Sverige men de har också suttit  
i Kanada, Berlin, Thailand eller USA och då är det viktigt att 
kvalitetssäkra tentorna. För att vara säkra på att det är rätt 
student som skrivit on-line-tentan får de sitta på en  ambassad, 
en kyrka eller en polisstation och legitimera sig innan de 
skriver.

– Vi kan också ha en webbkamera som filmar, exempelvis 
via Skype, så att vi ser i realtid vad som sker.
Även om många i så stora grupper tappas på vägen, tycker 
Sture Lifh att man har god genomströmning, alltså att en 
stora andel studenter slutför sin studier.

– Det kan naturligtvis bero på att vi har något äldre 
 studenter, ofta chefer med högre motivation som läser vid 
sidan av arbetet. Men vi vill nog också se det som ett gott 
betyg till undervisningen. 
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LÄROsPÅN
Aktuellt i grundutbildningen
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En motiverad student finner man i Rengsjö i Hälsingeskogarna 
där 39-åriga Ulrika Backan bor och verkar en del av sina 
veckor. Med jobbet 30 mil norrut, vid Östersund, en gård 
med 17 hästar, katt och hund och barn i Hälsingland och egen 
firma inom hästbranschen tycker hon att det är helt okej att 
studera tio mil söderut, i Gävle.

– Jag hade läst pedagogikkurser där tidigare och hade kun-
nat välja Umeå universitet eller Mittuniversitetet. Men efter-
som jag trivdes väldigt bra i Gävle bestämde jag mig för det 
även nu.

Redan när hon arbetade med projektledning på Emerson i 
Söderhamn, läste hon ett par distanskurser i Gävle. Då, säger 
hon, kom hon in i systemet med distansstudier och lärde sig 
hur det gick till.

– Då upptäckte jag också hur roligt det var. Och nu är det 
ännu roligare eftersom vi ju är en klass som läser tillsam-
mans. Vi har grupparbeten och träffarna, tre per termin, är 
otroligt givande. Jag skulle vilja påstå att det är halva utbild-

ningen. Då vi är antagna på erfarenhet och meriter är vi 
yrkesmänniskor allihop. Det gör att det blir väldigt intres-
santa och allmänbildande diskussioner, inte bara om yrkes-
frågor som sådana utan även annat inom skolsystemet som 
man inte skulle diskutera i en mer blandad grupp. 

Utan möjligheten till distansstudier skulle Ulrika Backan 
inte studerat alls då det inte skulle fungera med resten av 
livet. Och även om hon rekommenderar distansstudier som 
möjlighet sticker hon inte under stol med att det ställer högre 
krav på den studerande själv.

– Det kräver att man har framförhållning, att man har koll 
på litteraturen redan vid kursstarten så att man inte börjar 
jaga böckerna då, det är en klassiker. Sedan gäller det att 
man skapar sin egen strategi och avsätter tid för studierna 
och håller sig till det.  

– Och, lägger hon till, jag tror att det är viktigt att be-
stämma sig för vilken nivå man ska lägga sig på. För mig är 
det viktigast att klara kursmålen och få godkänt. Blir det 
högre betyg är det en bonus.

Ulrika Backan Olof Sundqvist Sture Lifh

Åsa Morberg, docent vid Akademin för utbildning och ekonomi vid HiG, utsågs nyligen till 
vicepresident i ATEE, Association Teacher Européan Educators. Det innebär förutom att  
träda in som president vid behov, bland annat ansvar för ATEE:s internationella kontakter 
förutom att hon sitter i styrelsen för andra organisationer, till exempel World Federation 
Association Teacher Educators, vilken hon även var med och skapade.

– som styrelserepresentant i ATEE har jag även direkt möjlighet att påverka EU-beslut  
som rör skola och lärarutbildning, frågor som jag under många år hanterat och slagits för 
på alla nivåer.

aTEE:s huvudsakliga uppgift är att utveckla lärarutbildningarna, på alla nivåer, i Europa 
och posten som vicepresident brukar automatiskt övergå till en presidentpost efter tre år.

– Det är fantastiskt roligt att man inte faller för åldersstrecket utan kan fortsätta arbeta 
med det man brinner för, säger Åsa Morberg som nyligen trädde in i pensionsåldern utan 
avsikt att trappa ner det minsta.

HiG-medarbetare vicepresident för Europas lärare

Grants Office 
Nu har även HiG utrustats med ett Grants Office med syftet 
att öka de externa forskarmedlen.

– Vi ska bygga stödstrukturer för att underlätta för forskarna  
att hitta till exempel EU-medel, men också fungera som kanal  
för näringsliv och andra externa partner i forskningsfrågor till 
Högskolan, säger forskningssekreteraren Monica Langerth 
Zetterman som också fungerar som projektledare.

Projektet har för närvarande fyra medarbetare. Förutom Monica 
själv finns där Elena Ahmadi från Akademin för utbildning och 
ekonomi, Anna Jansson Åkerson från Kontakttorget samt Roland 
Norgren från Akademin för teknik och miljö.  

inledningsvis har man beviljat fyra planeringsbidrag till  
HiG-forskare.  

Ytterligare en uppgift för Grants Office är att arrangera före- 
läsningar av experter på området samt bjuda in finansiärer och 
myndigheter för informationsträffar.

   LÄROsPÅN
Aktuellt i grundutbildningen

MELLaN sKÅL & VÄGG
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Kritiskt tänkande  
under pseudonym 

Vår högskola har kritiserats i lokal-
pressen av utomstående debattörer 
och kritiker inom Högskolan. 

Ibland står de för vad de säger, ibland väljer 
de pseudonym. Till exempel Lars Ekstrand, 
Michael Gustavsson och Lars-Torsten 
Eriksson spelar med öppna kort. De visar att 
de tror på den konstruktiva, öppna oenig- 
hetens värde och dynamik. Den oenighet 
som kan bena upp och analysera fråge- 
ställningar, och som är den 
starkaste dynamiska kraften 
att föra tänkandet och sam-
hällsutvecklingen framåt. De 
litar på att de öppna och 
bästa argumenten vinner i 
längden.

Universitet och högskola har ett särskilt upp-
drag i att fostra studenter till kritiskt tänk-
ande. Går det då att förena det uppdraget 
med att använda en pseudonym när man ger 
sig ut i en debatt om sin arbetsplats? Är man 
då en god exponent för yttrandefrihet och 
en öppen diskussion? 

skälet att välja anonymiteten sägs vara ris-
ken för repressalier. Men hur stor och väl-
grundad är den risken? Det finns ett starkt 
rättsskydd också för den som visar sin iden-
titet. Att någon inom högskola/universitet 
blir förfördelad enbart för sina åsikters skull 
har jag svårt att tro på. Sådant skulle heller 
inte klara en prövning i Arbetsdomstolen. 
Risken för repressalier verkar vara ett svep-
skäl. Men som en god popperian välkomnar 
jag fakta som visar att jag har fel. 

Jag vill ha arbetskamrater som öppet står för 
sina åsikter om sin arbetsplats. Att välja en 
pseudonym inducerar en misstänksamhet, 
som skymmer blicken för sakfrågan. Jag 
oroas också över hur negativt det är för  
arbetsglädjen att tro att en nära kollega  
inte slåss med blanka vapen. I valet av  
anonymitet ligger också ett inbäddat miss-
tänkliggörande om att vår arbetsplats är så 

repressiv att om det blir 
känt att just jag skrivit det-
ta, så kommer ett straff. 
Men om det nu upplevs så, 
vore kanske just den striden 
mer än väl värd att ta, men 
med öppna kort och avsän-
dare.

För att vara tydlig: Jag vill på intet sätt 
tumma på rätten  
till meddelarskydd.  
Den har ett omistligt 
värde. Men jag vill  
se att vi som ska  
vårda yttrandefrihet 
och lära ut kritiskt  
tänkande väljer  
att stå för vad vi  
säger. Dessutom,  
ett argument biter 
bäst om det har en 
avsändare. 

”Meddelarskyddet  
har ett omistligt  
värde. Utnyttja det!”

Högskolan är miljöcertifierad 
enligt ISO 14001

Staffan Hygge


