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”Semester – vad gör man på en sån?”
Aase Berg undervisar i kreativt skrivande, recenserar andras och 
skriver egna böcker, debatterar, läser 20 böcker i månaden i  
tjänsten och är väldigt nöjd med det.

SidaN 9

GPS ökar tryggheten...
Att övervakning välkomnas av den övervaka-
de är ovanligt. Men gäller det personer med 
demens är det tvärtom.

SidaN 12

Jetstrålarnas hemlighet
Sänder man iväg flera parallella jetstrålar är 
sannolikheten stor att de förenar sig med 
varandra och får nya egenskaper. Shahriar 
Ghahremanian försöker ta reda hur det  
kommer sig. 

SidaN 16

I detta nummer

Matematik – när det vanliga språket inte räcker till
Professor Yury Shestopalov från Ukraina antogs som mycket 
ung till Sovjets främsta matematiska universitet. Nu är han 
stolt över sin forskargrupp vid HiG.

SidaN 4
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SidaN 18

Forskarna på slottet
Högskolorna är skyldiga att sprida sin kunskap. Föreläsnings- 
serien på slottet visar att suget är stort.

SidaN 20

Dockor som kräks, andas och pratar. 
Kan man inte praktisera på levande människor får man  
använda levande robotar. Landets modernaste metodsal 
har invigts.

Begreppet ”när orden inte räcker till” kan betyda 
mycket. Den kanske minst hörda betydelsen handlar 
om matematik. Men det är så han beskriver det, pro

fessor Yury Shestopalov, när jag ber honom berätta om vad 
en forskare i matematik egentligen sysslar med. Man kan 
inte säga att de sitter och räknar. Däremot hittar de på sätt 
att räkna, eller snarare sätt att kunna dra rätt och vettiga 
slutsatser ur vissa data som i ständigt ökande takt blir fler 
och fler.

Forskare som behöver dra slutsatser av, säg tio miljoner, test
resultat för att kunna göra en exakt förändring av en elek
tronisk konstruktion, vill inte gör fel. Där kommer mate
matikern in. Denne jobbar för andra, har ingen copyright 
på sina ”uppfinningar”, blir inte rika hur fina saker det än 
presenterar. De är sitt ämne trogna därför att det är just 
matematik de vill syssla med, det som finns när orden inte 
räcker för att beskriva skeenden eller tillstånd.

På samma vis som konstnärer. 

Eller som poeter som kan klämma fram världar ur en hand
full ord. Som Aase Berg, lärare i kreativt skrivande vid 
HiG, recensent på Dagens Nyheter, författare och över
sättare, ledamot i Kulturrådets arbetsgrupp för litteratur
stöd och hund, katt och häst och hemmansägare i 
Hälsingland. Hon gör också det hon vill göra, så till den 
grad att hon inte riktigt greppar vad ledighet är. Visst reser 
hon, men huvudet är hela tiden ett anteckningsblock där 
intrycken ur verkligheten förvandlas till ord som i nästa 
steg förvandlas till verklighet igen, men en annan.

Och så är det det där med robotar. För inte länge sedan var 
de symboler för framtiden men nu är de 
här. De finns i vår vardag, de dammsuger 
när vi är på jobbet, de kan hjälpa oss att 
gå och de bygger saker när vi  tittar på. 
Styr system förfinas, nya sensorer upp
finns och kombineras och nya använd
ningsområden hittas. Framkanten 
finns i det nya automations laboratoriet 
som invigdes i mars, en miljö för  
innovationer för såväl studenter,  
doktorander som färdiga forskare. 

                                                   Ove Wall redaktör

Akademiska konster
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Matematik
– när det vanliga språket  
inte räcker till

det här ska handla om matematik
forskning.
 – Matematik ingår i allt man 
kan före ta sig på ett universitet. 

Från tekniska ämnen, ingenjörsutbild
ningar, material kunskap, byggnads
beräkningar och elektronik över all 
natur vetenskap till exempelvis samman
ställningar av stora mängder enkät svar 
med graderade  alternativ, över estetiska 
ämnen och så vidare. Inget ämne klarar 
sig utan mate matik. Därför är det så 
viktigt att ämnet ges en hög status, 
 säger Yury.

Ämnets status i det forna Sovjet, där 
Yury inledde sin matematiska karriär, 
sammafaller till viss del med utveck

lingen av rymdprogrammet i slutet av 
1950talet. Men även energiforskningen  
tog fart på 1960talet och den visade 
ett avsevärt behov av avancerad mate
matik.

Men, menar Yury, matematik har 
varit väldigt viktigt i våra liv ända se
dan människans födelse. 

– Nyligen såg jag en dokumentär om 
Stonehenge i sydvästra England. För 
att placera ut de 30 höga och flera ton 
tunga stenarna i den yttre cirkeln i ex
akta positioner krävdes djupa mate

matiska kunskaper. Med de yttre ste
narna som bas beräknades sedan 
placeringarna för de inre stenarna lika 
exakt. För att det ska lyckas måste det 
vara rätt från början. Detta utfördes 
för 4 600 år sedan. 

Tekniken i dag är annorlunda enbart så 
tillvida att metoderna utvecklats och 
datorer gör mycket av arbetet. 
Samtidigt har saker blivit mindre och 
mindre och kapaciteten större och 
större inom all teknik. 

– Det höjer kravet på förfinade be
räkningsmodeller och allt måste vara 
rätt från början annars kan följderna 
blir ödesdigra. En ingenjör måste göra 
absolut korrekta beräkningar.
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Vem skulle vara intressantare att prata matematik en stund med om inte en professor 
med specialiteter som inversa problem, diffraktion och förökning i linjära och ickelinjära  
media, elektromagnetisk fältteori i samband med vågspridning samt lösningar av stor-
skaliga problem med osäkra data. Och som, vilket framstår som ett lika starkt villkor, 
har stort intresse för didaktik, alltså läran om hur man går till väga för att förmedla 
ämneskunskaper till andra. 

Text: Ove Wall   Foto: Britt Mattsson

 ”inget ämne klarar sig 
utan matematik”

JU     NU
Aktuell forskning i Gävle



Så ämnet matematik, eller snarare kun
skaper i matematik, är en grundförut
sättning i hela vårt vardagliga liv. 
Kanske har detta att göra med det fak
tum att en matematiker som kommit 
på en fantastisk beräkningsmetod för 
att lösa världens energiförsörjning 
skulle inte kunna göra sig några kronor 
på det eftersom resultaten är allas egen
dom så fort de är publicerade. Någon 
copyright eller patentering existerar 
inte för matematiker.

– Nej man kan inte bli rik på det, ler 
Yury. Men matematiker har heller inte 
blivit det för att öka sin rikedom. 
Matematikerna får nöja sig med att 
metoderna får bära deras namn och att 
andra har användning för deras arbete.

Sin vetenskapliga tyngd till trots ser man 
väldigt sällan artiklar om matematik
forskning i media. Orsaken kan natur
ligtvis vara att forskningen är allt för 
avancerad och svårförklarad för ge
mene man.

– Men en annan orsak är alltså att vi 
för det mesta arbetar för att underlätta 
och kvalitetssäkra andra forskares 
forskning. En bra matematisk beräk
ningsmetod kan bespara en teknikfors
kare hundratals timmar framför datorn. 
Vi bistår dem med beräknings modeller, 
vi ger dem eller tillverkar de verktyg de 
behöver. Först därefter kommer resul
taten medborgarna till del i form av 
högre kvalitet, billigare produktion 
med mera.

Matematikforskning skiljer sig också från 
annan forskning på ett annat sätt, näm
ligen hur den bedrivs. Yury och hans 
kolleger har inga behov av instrument, 
forskningen kan ske när han till exem
pel sitter på en buss på väg någonstans 

eller på en parkbänk. Eller varför inte 
när han glider runt på ett par skidor i 
vinterskogen.

– Och i stället för dator räcker det 
med en penna och ett pappersark. 
Matematikforskningen handlar ju inte 
om att utföra själva beräkningarna 
utan om att hitta eller hitta på bra me
toder och modeller för hur man kan 
göra dem och vara försäkrad om att 
resultaten kommer att hålla så hög 
kvalitet som möjligt. Själva beräkning
arna ska andra göra.

Yury Shestopalov är stolt över den fors
kargrupp han numera tillhör vid HiG.

– Det är en väldigt stark grupp i ma
tematik med forskare även inom teo
retisk elektroteknik som tillsammans 
med oss matematiker kontinuerligt 
publicerar artiklar i vetenskapliga tid
skrifter. Vi kör också varje år fyra eller 
fem internationella konferenser där jag 
är ansvarig person. Då handlar det 
mest om teoretisk elektroteknik.

 ”Matematiker äger inte  
  sina metoder” 
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Och medan svårigheterna ökar att enga
gera ungdomar i naturvetenskap och 
matematik är frågan uppenbar; hur gör 
man för att öka intresset?

Bättre matematikundervisning och 
bättre lärare redan i grundskolan är 
Yurys förslag och det är akademins 
uppgift att utbilda dem. Men för ho
nom landar frågan också i hur forsk
ningsmedlen inom den högre utbild
ningen fördelas. 

– Matematiken har som ensamt äm
ne en helt central del i alla naturveten
skaper och i ingenjörsutbildningarna. 
Vi tycker att för lite hänsyn tas till 
detta i den schabloniserade anslagsför
delning som skapats vid HiG. 
Forskningen är mycket viktig. 

Med mera forskningsmedel höjer 
man kvaliteten på utbildningarna och 
högre kvalitet ger fler studenter, menar 
han. 

– Det fungerar på universiteten och 
borde fungera även här. I Gävle har vi 
ändå en ganska bra situation med två 

professorer, jag och Rolf Källström, 
men ämnet skulle gärna behöva ett 
starkare ekonomiskt stöd på grund av 
sin centrala roll.

den matematiska begreppsvärlden skiljer 
sig en del från vårt vanliga sätt att se 
världen. Jag ber honom att försöka 
åskådliggöra begreppet lösningar på 
storskaliga problem med osäkra data 
och superdatorteknik.

– Det handlar om beräkningsmeto
der där man med hjälp av superdatorer 
ska lösa ekvationssystem med många 
miljoner obekanta och osäkra data, 
kanske från en analys av något slag el
ler enkäter med graderade svarsalter
nativ. Här är det väldigt viktigt att man 
gör på rätt sätt redan från början an
nars kommer det slutliga resultatet att 
vara felaktigt och oanvändbart.

av denna artikels inledande uppräkning 
av Yury Shestopalovs ämnesområden 
nöjer jag mig med att fråga om ett enda, 

särskilt spännande område enligt mitt 
sätt att se, och jag förväntar mig inte 
mer än rudimentär förståelse; vad är 
abstrakt matematik?

– Det finns olika typer av abstrakt 
matematik, men det handlar alltid om 
matematik som inte har någon direkt 
konkret tillämpning men som kan tän
kas bli användbar. 

Och kanske kan Yury Shestopalovs 
avslutande ord underlätta för oss som 
tycker matten var svår redan i gymnasiet: 

– Man kan egentligen se matematik 
som en förlängning eller precisering av 
vardagsspråket.  

Det perspektivet hörde jag inget om 
då.

Yury Shestopalov gick ut ett av Sovjets fyra speciella matematik
gymnasier med guldmedalj och högsta betyg som sextonåring och 
antogs direkt till Moskvas statliga universitet, Rysslands största och 
ett av världens ledande lärosäten särskilt inom matematik och fysik, 
grundat 1755. Vid universitetet finns 30 fakulteter och över 350 avdel
ningar, 15 forskningsinstitut, 4 000 akademiker anställda, mer än 40 
000 studenter och 7 000 forskarstuderande. Univer sitetet är mest 
känd tack vare dess matematiker (bland dem Ostrogradskij, Ljapunov, 
Kolmogorov, Arnold, Manin, och många fler), stora vetenskapliga 
 skolor inom matematik och matteutbildning av högsta kvalité. 

Efter avslutad doktorsexamen 1978 anställdes Yury där som lektor, 
docent och sedan professor och avdelningschef (1993). Han under
visade i alla möjliga mattekurser, handledde doktorander och fors
kade på fakulteten för tillämpad matematik. 

Yury Shestopalov återfinns sedan ett och ett halvt år som professor 
vid HiG.
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Experter minst bekymrade över klimatförändringarna
Experter är mindre bekymrade över klimatförändringarna än icke experter. Det överraskande resultatet  
gjordes i en undersökning av bland andra professorn i psykologi Igor Knez, vid Högskolan i Gävle.

Men det betyder inte att den vetenskap
liga artikel där resultatet står att finna 
förblivit oläst av vetenskapsfolket. 
Tvärtom. 

Studien undersökte människors farhågor 
och känslor om klimatförändringarna. 

– Under ett år laddades artikeln ner om
kring ett tusen gånger och statistiken 
 visar att den lästs mer än 4 000 gånger, 
berättar Igor Knez.

Väl att märka är att undersökningen 
uppmärksammats särskilt mycket inom 
den kinesiska samhälls och vetenskaps
sektorn.

– Det är nog de överraskande resultaten 
som gjort den så intressant. Att en artikel 
har laddads ned så mycket har jag aldrig 
upplevt.

Undersökningen visar, förutom att 
 experterna är minst bekymrade, att de 
yngsta var mest bekymrade.

– Att de äldre är mindre bekymrade över 
framtiden är kanske inte så överraskan
de, liksom att kvinnor visade sig ara mer 
bekymrade än män, och mer rädda för 
konsekvenserna av klimatförändringarna. 

i ett annat utsnitt av enkätsvaren hittar 
man de mest bekymrade bland lågutbil
dade män som oroade sig för sina jobb. 
Oron gällde här att nya miljölagar och 
bestämmelser kunde utgöra ett hot mot 
deras arbeten. De menade också att på
ståendena om klimatförändringarna i 
hög grad var överdrivna.

– Det faktum att experter är de som 
 verkar minst oroade kan förklaras med 

att de många gånger sitter inne med 
 fördjupad bakgrundskunskap till de 
 publicerade resultaten. En annan slut
sats man kan dra är att för att främja ett 
hållbart beteende måste beslutsfattare 
ta hänsyn till denna mångfald av åsikter 
och känslor hos olika grupper av 
individer,  säger Igor Knez.

Text och foto: Ove Wall

igor Knez

iaKTTaGET
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Hon är vässad litteraturrecent på Dagens Nyheter och flerfaldigt prisad författare med 
flera böcker översatta till engelska, tyska och kinesiska. I sitt arbete som lärare i litterär 
gestaltning ingår det att läsa och bedöma fullständiga nybörjare. Hur är det?
– Det jättekul att se den processen. Jag är ju direkt inblandad i deras utveckling, säger 
Aase Berg, lärare i kreativt skrivande vid HiG. 
Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

”SEMESTEr – Vad Gör MaN På EN SåN?”

NÄrGåNGET
Aase Berg, universitetsadjunkt
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i en tid som mer än någon annan 
består av information är språket 
viktigare än någonsin. Förutom 
att man ska göra sig hörd genom 

bruset ska man också göra sig för
stådd. Det senare gäller inte minst när 
man skriver vetenskapliga artiklar. 

Men även det mer eller mindre fria skri
vandet, vare sig det är poesi, prosa, 
 essäer, uppsatser eller tidningsartiklar, 
har sin plats i informations och kom
munikationsflödet och alla texter har 
krav på läsbarhet, begriplighet, gestalt
ning med mera. Det finns många 
skrivar kurser där man väljer inriktning 
och sedan lär sig hantverket. Men inte 
här.

– Många i Akursen är ju fullstän
diga nybörjare så de vet inte alls vad 
de vill jobba med. Men de vill prova 
på. Så vi har vänt upp och ner på kurs
planen. Först ger vi grundläggande 
praktiska och teoretiska kunskaper i 
olika genrer, från skönlitterärt skri
vande och journalistik till svenska 
språket, vetenskapliga uppsatser och 
även kommersiellt skrivande och copy
writing. Efter att man provat på väljer 

man åt vilket håll man vill fortsätta, 
säger Aase Berg, som handplockades 
till kursen Kreativt skrivande av Jan 
Sjölund, idégivaren till det unika pro
grammet som leder fram till kandidat
examen. 

aase Berg är framför allt poet men skriver 
också essäer om sådant som hon hänger  
upp sig på i samhället. Några tjocka 
essäer är på gång.

Hon har ett tiotal böcker bakom sig. 
Hon har fått Dagens Nyheters litteratur
pris Lagercrantzen och det tyskitalien
ska NC Kaserpreis. Hennes lyrik är 
överraskande, skarp, bildrik. Samtidigt 
som hon läst ”en miljon akademiska 
kurser” och har ”någon masterexamen 
och så” ser hon sig inte som någon 
 akademiker och kan använda ordet 
 snubben i en seriöst menad text utan att 
klämma in ordet mellan citattecken.  

Hon är också en skarpsynt litteratur
kritiker, vars recensioner i sig är mycket  
läsvärda, med samma stora omsorg om 
orden och begripligheten, och med 
samma synbarliga lätthet kan svinga 
svärd och strö rosor.

– Det finns en tradition inom litteratur
kritiken som säger att man ska vara 
väldigt bildad och gärna kunna hän
visa till tunga filosofer och framför allt 
manliga författare. Jag kände att jag 
aldrig kan leva upp till det eftersom jag 
inte är tillräckligt bildad – jag glöm
mer allting på en gång och kan inte 
tävla i bildningsmaktspelet. Men då 
tänkte jag att jag är ju intelligent och 
har saker att säga, så jag gör det på 
mitt sätt.

Som författare har hon så klart också 
själv blivit recenserad. ”Aase Berg är 
extremt kreativ, modig och kanske en 
smula galen”, skrev en av recensen
terna.

2011 kom hennes diktsamling 
Liknöjd fauna där motivet är en flock 
hönor med hybris och dyslexi som gör 
sitt bästa för att ta kontroll över den 
okontrollerbara naturen. För den fick 

 ”Extremt kreativ,  
    modig och en smula  
   galen.”
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Aase Aftonbladets litteraturpris. Den 
är bitvis mycket rolig för att vara en 
poesibok – Aase gillar att experimen
tera och ställa förväntningar på huvu
det – och hon hade där problemet att 
det kunde bli för roligt. Den politiska 
ilskan kunde gå förlorad.

att gå från att författa och att recensera 
andras böcker, till att läsa och bedöma 
rena nybörjaralster innebär inget pro
blem för henne.

– Det är klart att jag kan bli galen 
om de inte behärskar språket, och då 
pratar jag inte om att de inte har 
svenska  som modersmål. Språket är så 
viktigt för att man ska kunna behärska 
de andra redskapen. Samtidigt är det 
jättekul att se den processen. Jag är ju 
direkt inblandad i deras utveckling. 

att många är nybörjare speglar sig bland 
annat i att man kan ha märkliga före
ställningar om vad det är att skriva 
skönlitterärt, menar Aase.

– Bara det att höja sig utanför sitt 
eget jag, att komma på en sådan sak 
som att man kan ljuga i text även om 
det handlar om en själv. Det brukar 

vara en ahaupplevelse. En annan 
 uppenbarelse är att man i skönlittera
tur visar i stället för säger; show don’t 
tell. Det är krassa redskap man använ
der när man skriver.

att läsa studentarbeten och skriva egna 
böcker, artiklar och essäer räcker inte. 
Aase Berg sitter också i Kulturrådet, i 
två olika grupper, och läser därför ett 
tjugotal böcker i månaden. Lägg därtill 
en gård i Hälsingland, två barn, tre 
 hästar, fyra katter, två hundar och ett 
boningshus i behov av såväl ömhet som 
tätning. Hur hon hinner med allt? 

– Jag är fruktansvärt effektiv när jag 
jobbar, läser när andra tittar på tv och 
har en närmast Aspergerartad koncen
trationsförmåga. Då får man saker 
gjorda. 

Har hon då någon semester?
– Vad gör man på en semester? Jag 

reser en del på inbjudningar och får bo 
på hotell och äta gott och läsa lite från 
en scen. Jag har också rest för att samla  
intryck och material till böcker och 
artiklar. Men vad man har en semester 
till vet jag inte.

Hon låter uppriktig. 

aaSE
vid  
sidan  
om

Namn: Aase Jenny Teresia Berg.

Titel: Universitetsadjunkt i svenska 
språket och författare med mera.

ålder: 47 år.

Familj: I huset bor två döttrar, 11 och  
15 år, och ett antal djur.

Bor: Äldre trähus utanför Njutånger.

Lyssnar på: Antony and the Johnsons 
och Kapten Röd.

Gör på fritiden:  Rider, går på konst
museer med flickorna, träffar folk.

Tre lästips: Stephen King: Att skriva. 
King är en av alldeles för få författare 
som både håller hög kvalitet och 
 funkar kommersiellt. Han är dessutom 
en utmärkt lärare i skrivandets konst.

Elisabeth Rynell, Skrivandets sinne. 
Underbara essäer om skrivande och liv.

Fredrik Sjöberg: Ge upp idag – imorgon  
kan det vara för sent. Vacker och vild 
essäbok som på ytan handlar om två 
konstnärer men på djupet om livet.

Aase Berg, universitetsadjunkt

NÄrGåNGET
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GPS ökar tryggheten  
        för personer med demens



Övervakning ses ofta som något som det fria samhället ska akta sig för, något 
som inkräktar på människors integritet. Men det finns situationer då det är 
precis tvärt om, då just övervakning prisas av såväl den över vakade som den 
som övervakar. Det visar universitetslektorn och  forskaren Annakarin Olssons 
doktorsavhandling om passiva positionerings larm för personer med demens 
och deras anhöriga.
Text: Ove Wall Foto: Ove Wall , Matton Subscription

GPS ökar tryggheten  
        för personer med demens

För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNSKOr



Föreställ dig att du är ute och promenerar och helt 
plötsligt har du ingen aning om var du är. Du vet inte 
hur du ska ta dig hem. Samtidigt är du medveten om 
att det är den demens du drabbats av som är orsaken.

i en sådan situation kan det vara bra att någon anhörig vet var 
du är. Och att du vet att någon annan vet. Det är vad Annakarin 
Olsson tog fast vid i sin doktorsavhandling. Hon är ingenjör 
men även legitimerad sjuksköterska och sedermera universitets
lektor och medicine doktor i vårdvetenskap. 

– Det var när kommunen efterlyste idéer om hur man 
skulle kunna använda ny teknik som stöd för personer med 
demens som idén kom att använda GIS, geografiska 
Informationssystem. 

Med den närmast sagolika teknikutveckling 
som vi just befinner oss i handlar uppfin
ningar ofta om att sätta ihop två till synes 
omaka begrepp och som resultat få ett tred
je.  Att koppla ihop en mobiltelefon och en 
kamera är ett ovanligt tydligt exempel på där 
varje ingående apparat fått helt nya använd
ningsområden. Med kamera i mobilen kan man föra video
samtal. Men en telefon kan man lätt skicka de bilder eller 
filmer man tagit. Annakarin Olsson kopplade i stort sett ihop 
en vanlig mobiltelefon med personer med demens och fick 
till resultat ett ökat antal självständiga utevistelser, upp levelse 
av ökad frihet och känsla av oberoende för personer med 
demens , närstående med minskad oro samt trygghet och 
säkerhet för båda.

– Mobilen innehåller en GPSsändare som med hjälp av satellit
spårning ”vet” var den och därmed bäraren av larmet be
finner sig. Mobilen kan automatiskt skicka sin position till 
en anhörigs mobil. Om mobilen hamnar utanför en viss för
utbestämd gräns från till exempel hemmet, går en signal om 

detta till den anhörige som på en karta i mobilen även då kan 
se var personen med demens befinner sig.   

det är i grund och botten en enkel lösning och mobilen är inte 
i huvudsak avsedd för att prata i, även om detta självfallet 
också går. 

– Många äldre kan ha problem med att hantera ny teknik, 
så därför är mobilen så avskalade som det går och det är en 
ganska enkel operation. Allt ska vara anpassat till använda
renas förutsättningar, behov, kunskaper, färdigheter och för
mågor. 

integritetfrågorna är väldigt viktiga och användarna tillfrågas 
alltid först om de vill använda tekniken. 

– Ännu har ingen sagt ifrån. Däremot har 
man frågat vem det är som kan se var man 
befinner sig. Det uppfattas som stor skillnad 
om det är en myndighet som kan se det eller 
om det är någon närstående som man själv 
valt som får informationen, berättar 
Annakarin Olsson. 

Just den frågan kan bli aktuell om tekniken 
kan komma att användas på ett korttids eller särskilt bo
ende.

– Där måste man föra en diskussion med individen om den 
tycker att det är okej. Och frågan ställs alltid först enbart till 
personen med demens. Först därefter till en eventuell an
hörig. Det är viktigt att stryka under.

Men som sagt, ännu så länge har ingen person som ingått i 
undersökningen sagt nej. Annakarin tillägger att det heller 
inte ska bli så att vi vägrar personer att använda tekniken 
därför att vi inte tycker att det är etiskt försvarbart. 
Medvetenheten är hög om att allt ska ske i enlighet med 
personens egna villkor och behov.

– Och om man tänker på att man kan drabbas av demens 

  ”Ännu har ingen  
   tackat nej till  
  att bevakas.”
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redan i mycket ung ålder, om än ovanligt, kan detta hjälpa 
och stödja många att fortsätta sitt aktiva liv, resa, åka skidor 
eller vad man nu brukar ägna sig åt, utan att behöva känna 
oro. Larmet fungerar ju över hela jorden och själva utgångs
punkterna, som utgör centrum av den area man kan röra sig, 
kan lätt anpassas till användaren.

i en senare version av testet kunde den närstående även se i 
vilken riktning sändaren rörde sig liksom avståndet till den.

– Det kan närstående uppleva som väldigt positiv, inte 
minst när det kan handla om att komma till undsättning i 
en svår situation. Hela konceptet kan även utvecklas till att 
hjälpa personer med många andra behov, exempelvis barn 
med funktionshinder.

Nu ligger saken i händerna på företag som vill utveckla den 
tekniska delen. Där ser Annakarin nyttan av att hon har sin 
ingenjörsutbildning i botten.

– Trots att jag inte arbetat med tekniken som sådan, så har 
det underlättat avsevärt när det kommit till att diskutera 
tekniken med utvecklarna. Jag har ju en förståelse för vad 
de pratar om. 

Även om det här projektet inte skett som något samarbete över 
akademigränser på Högskolan är det absolut fullt möjligt och 
intressant att det kan öppna för tvärvetenskapliga projekt 
även här.

Förra våren lyfte Vetenskapsrådet, VR, frågan om att öka det 
tvärvetenskapliga arbetet om teknik inom vården med hjälp 
av olika professioner.

– Det finns hur mycket som helst att utveckla/anpassa med 
den moderna tekniken, slår forskaren, sjuksköterskan och  
ingenjören Annakarin Olsson fast.

Forskaren Annakarin Olsson
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När man skickar iväg två parallella 
luftstrålar kommer de att efter ett 
tag påverka varandra, interagera. 

– Det vet man efter tidigare försök. 
Men ingen har testat vad som  
händer när man skickar iväg fler än 
två luftstrålar, säger Shahriar 
Ghahremanian, forskare vid 
Högskolan i Gävle.

Nu har han gjort det. Resultatet är 
lika märkvärdigt som användbart 
inom en mängd områden. 
Text: Douglas Öhrbom och Ove Wall

Foto: Ove Wall, Matton Subscription

Shahriar Ghahremanians forskning handlar om luft
strömmar. Det kan handla om luftförflyttningar i 
ventilationssystem, förbränningsmotorer, industri
skorstenar eller något annat. Ingen hade tidigare 

djupstuderat hur dessa strålars egenskaper förändras 
beroende  på avståndet mellan dem och antalet strålar. Sedan 
tidigare finns studier av hur enstaka eller ett par luftstrålar 
fungerar. Däremot har ingen tagit reda på vad som händer om 
man ökar antalet strålar eller om man ger dem olika former. 

Shahriar Ghahremanians försök visar att om man placerar hål 
med ett visst avstånd från varandra och sedan låter luft med 
högt tryck passera dessa så kommer luftstrålarna först att 
vara åtskilda, sedan samverka, för att till sist gå samman till 
en enda mycket starkare och kraftigare superstråle.

Shahriar  
och  

jetstrålarnas  

hemlighet
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Mätningarna gjordes vid Högskolan i Gävle och delvis även 
vid Delfts tekniska universitet i Nederländerna, som är 
världsledande på området. Shahriar byggde själv en vind
tunnel för att helt kunna kontrollera luftstrålarnas egenskaper.

– Det var intressant att se hur luftstrålarna träffar varandra 
och hur de interagerar med varandra. Vissa samverkar och 
blir till en enda stråle medan vissa inte interagerar alls. Det 
är det verkligt intressanta, säger Shahriar Ghahremanian. 

det första man tänker på är antagligen hur användbara dessa 
rön är i fråga om vanlig ventilation. Ett problem med venti
lering av stora rum är att luftrörelser med låg hastighet 
stannar  av efter ett tag vilket gör processen ineffektiv.

– Men med samverkande jetstrålar kan man förflytta  stora 
mängder luft i ett rum och därmed spara både energi och få 
en bättre ventilation. De mätningar vi gjorde i en mycket stor 
industrilokal i Tallinn visar att det fungerar perfekt och lever 
upp till standarder för inomhusklimat och komfort. 

När man kan få luftstrålarna att sammanblandas till en så 
 behålls den höga hastigheten och den når mycket längre. 
Detta betyder också att man kan kan ersätta de två systemen 
för värme och kylning – vilka dessutom motverkar varandra 
– med ett enda.

– Till exempel behöver man då inga element eftersom 
 strålarna också kan värma lokaler. 

Man sparar också energi genom att man inte behöver ha så högt 
utgångstryck då trycket skapas när jetstrålarna börjar sam
verka med varandra. 

Ytterligare fördelar med samverkande jetstrålar är att luftom
bytet kan ske snabbare vilket också är energibesparande.
Andra tänkbara användningsområden kan vara flygplan som 
med jetstrålar kan lyfta och landa vertikalt. Vattenreningsverk 
kan även använda sig av jetstrålar för rening av vatten.

använder man jettekniken i industriskorstenar kan man få för
orenade avgaser att stiga betydligt högre.

– Detta är ny forskning och nu är det viktigt att optimera 
kunskapen för specifika användningsområden, men på flera 
områden kan den användas omedelbart.

Shahriar Ghahremanian är energiingenjör och kommer från 
Teheran i Iran. Han kom till Högskolan i Gävle första gången  
för sin masterexamen, blev projektanställd och erbjöds där
efter en doktorandtjänst här. 

– Jag har nu en del kompletterande analyser att slutföra 
och även flera avancerade mätningar för att få en ännu större  
förståelse för detta fenomen, säger han.
 Shahriar Ghahremanians avhandling har titeln ”A Near 
field study of multiple interacting jets: confluent jets”.

Forskaren Shahriar Ghahremanian
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Forskarna på slottet
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Man kan lätt drabbas av funderingar över vad de 
guldinramade gamla landshövdingarna på väg
garna runt den vackra slottssalen skulle ha tänkt 
om de hört professor Bahram Moshfegh tala om 

dagens hot mot miljön. 

Förmodligen skulle de precis som det femtiotal näringsidkare 
som antagit inbjudan till Forskarnas på Slottet i januari, lärt 
sig något; dels om kvällens tema, och dels om vad vi sysslar 
med på Högskolan. 

idén om att skapa en arena där företagare och forskare kan 
mötas och utbyta idéer och tankar kom till när nuvarande 
landshövding Barbro Holmberg och HiG:s rektor MajBritt 
Johansson plockade lingon i de björnrika skogarna i Hälsing
land. Tidigare har företagare uttryckt en önskan om mötes
platser för att träffa forskare och andra företrädare för aka
demi och högskola samt offentliga myndigheter. För att hålla 
björnarna borta talade landshövdingen och rektor oavbrutet 
med varandra om allt möjligt som kunde poppa upp i tanken. 
Där nämndes första gången begreppet Forskarna på Slottet.

Teman under vårens seminarieserie på fyra delar är Innovation 
och produktutveckling, Hälsa och ohälsa i arbetslivet, Energi
effektivisering och Hållbara affärsrelationer. Men inte bara 
näringslivsspecifika teman. 

Miljö är en högst allmän fråga, och denna gång fanns tre före
dragshållare, som nämnts Bahram Moshfegh, professor i 
energisystem, som talade om dagens miljöhot och ställde 
frågan vad två graders temperaturhöjning betyder.  

– Det påverkar klimatet drastiskt och ökar risken för klimat
katastrofer, nya sjukdomar, vattenbrist och storskaliga folk
omflyttningar som i sin tur leder till politiska kriser, sa han 
och strök under vikten av att vi tänker i nya banor.

Små och medelstora industriföretag kan bland annat effektivi
sera sin energianvändning genom samarbeten med det om
givande samhället.  – Vi måste sluta att vara fackidioter.

docenten i energiledning Patrick Thollander från Linköpings 
universitet berättade om vilka verktyg och metoder som finns 
tillgängliga för energibesparande åtgärder inom tillverk
ningsindustrin. Mycket kan man göra, menade han, men 
viktigast är att börja med en energikartläggning för att kunna 
skapa en struktur för det fortsatta arbetet. Han talade också 
ekonomiska hinder.

– Om man som vd på ett företag säger åt sina avdelnings
chefer att jobba hårt för energieffektivisering – då måste det 
också finnas pengar avsatta för det. Brist på tid och andra 
prioriteringar är också vanliga hinder.

– När man gör en energieffektivisering pratar vi nästan 
bara om energibesparingar i kronor och ören. Men det finns 
även andra mervärden. Det har visat sig att man också ökar 
produktiviteten, förbättrar arbetsmiljön, minskar sjukfrån
varon och minskar underhållskostnaderna när man satsar 
på energieffektivisering.

Lång praktisk erfarenhet av energikartläggningar har forsk
ningsingenjören Peter Karlsson, både Linköpings universitet 
och Högskolan i Gävle.

– En bra kartläggning utförd av någon med rätt kompetens 
är en förutsättning för att kunna sätta in relevanta åtgärder. 
Utan mätningar kan man inte påvisa vilka förändringar som 
uppnåtts.

Han berättade att kartläggningar ser ut på olika sätt beroende 
på verksamhet. Som exempel tog han kött och livsmedels
industrin som har låga uppvärmningskostnader, 15 procent 
och träindustrin som har höga kostnader, 46 procent.

Peter Karlsson tog upp en rad exempel från sin egen verksamhet. 
Det gällde värmesystem som körts dygnet runt i avsaknad av 
styrmöjligheter; spånsugar i en träindustri som går oavbrutet 
och även tar med sig varmluft ut.

– Och ett tvättföretag som behöver mycket värme under 
korta tider tjänar på att använda olja till uppvärmningen. 

Kvällen avslutades som vanligt med middag och mingel.

i GörNiNGEN 
Om näringsliv
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Text och foto: Ove Wall

dockor som kräks, andas 
och pratar ger
realistisk vårdsituation
Text och foto: Ove Wall

20  En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 1 • Mars 2015



inom ingenjörsprogrammen använder man sig av robotar 
för att lära sig programmera och för att komma närmare 
den fysiska verklighet man möts av ute i arbetslivet. 
Inom sjuksköterskeutbildningen är man inte sämre. Fyra 

stycken fullstora och högteknologiska dockor, robotar om 
man vill, ligger i sängarna och är så verkliga de kan bli. Och 
kan ingenjörsrobotarna dansa så är dessa andas, blinka, få 
hjärtstopp, hosta, prata och kräkas.

 Vid invigningen i februari av Sveriges modernaste momentsalar 
för utbildning av sjuksköterskor låg de och snarkade med 
slutna ögon. När de slog upp sina ögon och rosslande så att 
det gjorde ont i bröstet hoppade de närmaste besökarna till.

dockorna styrs från en dator av en 
lärare som sitter gömd bakom 
ett spegelglas och ibland finns 
en lärare med studenterna i 
rummet. Detta är ingen hemlig
het. Men det är ändå i praktiken 
svårt att uppfatta dockorna som 
något annat än människor och 
det är ju inte heller meningen. 
Dockorna ska ses som ett komp
lement till den patientkontakt 
som studenterna får på sin verk
samhetsförlagda utbildning.

– Här sker allt i realtid, det som 
tar fyra minuter i verkligheter 
tar fyra minuter även här, säger 
Anita Nyström. Hon är biträ
dande utbildningsledare för Sjuksköterskeprogrammet och 
den som är ansvarig för dockorna.

Framför sig har hon en bärbar dator med en schematisk bild av 
dockan.

– Härifrån kan jag styra exakt vad dockan i sängen ska 
göra, om den ska snarka, rossla, hosta eller till och med 
kräkas. Jag kan även genom dockan svara på studenternas 
frågor om hur jag mår och så vidare.

Men det räcker inte med det. Temperaturen kan simulera olika 
tillstånd, blodtrycket kan ändras liksom hjärtfrekvensen och 
studenten kan ta pulsen på vanligt sätt genom att sätta fing
ret på en punkt vid handleden.

– Det här är väldigt annorlunda mot för när jag studerade. 
Då hade vi helt stela dockor där vi fick låtsas att saker hände. 
Här händer det ju, säger Ove Björklund, lärare i vårdveten
skap sedan många år, när han tittar på.

de nya momentsalarna är tre till antalet, var och en med varsin 
säng och ”patient”. Varje rum är utrustat med modern teknisk 
utrustning och de modernaste sängarna som finns på mark
naden för att få en så verklighetstrogen miljö som möjligt.

Moment som studenterna kan 
öva på här är framför allt AE
träning, en metod som används 
av all sjukvårdspersonal för be
dömning av akut sjuka patienter. 
Det är de engelska initialerna för 
momenten i en första undersök
ning där man kollar luftvägarna, 
andningen, cirkulationen, med
vetandet och gör en kroppsin
spektion.

Men i och med att en lärare kan 
kommunicera med studenten ge
nom dockan kan man även 
åstadkomma en realistisk kom
munikation med ”patienten”. 

– I och med att jag kan kom
municera med patienten har jag fått en mycket viktig  
kommunikationsväg, berättar Ylva Pålsson, lärare på sjuk
sköterskeprogrammet, när hon demonstrerar momenten 
inför studenter och besökare vid invigningen. 

Efter den inledande undersökningen har Ylva Pålsson sett till att 
rensa luftvägarna på den rosslande patienten. Hon kollar 
även blodtrycket och ser att det är för låg så hon höjer fotändan 
av sängen. Likaså ser hon att syresättningen är alldeles för 
låg och sätter andningsmask för extra syrgas över dockans 
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mun och näsa. På hennes lilla dator bredvid sängen ser man 
att blodtryck och syresättning sakta normaliseras.

Ylva lutar sig fram och försöker få kontakt med ”Anna” som 
till slut svarar svagt och får frågan om hon vet var hon befin
ner sig. Svaret blir ”på sjukhuset” vilket för Ylva Pålsson 
betyder att hon har muntlig kontakt med patienten. Det under
lättar väsentligt. Så klagar Anna på att det gör ont magen och 
Ylva försöker lokalisera den mer exakta platsen genom att 
klämma försiktigt.

det går också bra att träna på att ge sprutor, sätta kateter,  
sonder och att intubera.

– Nu är vi det absolut modernaste och bäst utrustade trä
ningscentret i hela landet och vi funderar också på att er
bjuda uppdragsutbildningar till externa aktörer. Vi erbjuder 
hög kvalitet på våra metodövningar och det främjar också 
patientsäkerheten att först träna på dockor och sedan gå ut 
och vårda patienter.  Det finns nog ingen gräns för vad man 
kan hitta på med de här dockorna, understryker Anita 
Nyström.

– de var väldigt dyra, men det måste få kosta om vi ska fort
sätta ha den bästa utbildningen för våra sjuksköterskor, sa 
rektor MajBritt Johansson när hon klippte bandageremsan 
och öppnade salarna.

i universitetskanslerämbetets kvalitetsgranskning 2014 av 25 
sjuksköterskeutbildningar fick den i Gävle betyget Hög kva
litet.

– Det betyder att de som utexamineras härifrån har fått en 
väldigt bra utbildning. Nu kan vi med de här salarna höja 
kvaliteten ytterligare.

i höstas startade HiG också en filial i Kina för att utbilda  
sköterskor, det är 88 kinesiska studenter som går en utbild
ning på engelska som HiG är ansvarig för. Studenterna får en 
yrkesexamen och en svensk kandidatexamen vilket gör att 
de också kan arbeta i Europa.

– Det skedde inte på eget bevåg utan därför att vi fick en 
förfrågan från Kina, sa Nader Ahmadi, chef för Akademin 
för hälsa och arbetsliv.  

Från kontrollrummet      Nya vårdsalen
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Utbildningspolitiken  
motverkar utvecklingen
den minskning av utbildningsanslaget som skett under senare 
år har resulterat i att Högskolan i Gävle har cirka 1 000 färre 
helårsstudenter i dag jämfört med 2011. Samtidigt har söktrycket 
ökat så flera av våra utbildningsprogram uppvisar det högsta 
söktrycket i landet och flera program återfinns på listan över de 
100 mest eftersökta programmen. 

Minskningen med 1000 helårsstudenter sedan 2011 innebär  
att antal studenter nu är nere på 2008 års nivå. Detta rimmar 
dåligt med den strukturomvandling som pågår i Gävleborg och 
som resulterat i att var tredje industrianställning försvunnit  
sedan 2008. 

Tonvikten i näringslivet växlas nu över till ett mer kunskaps 
intensivt näringsliv som kräver utbildad arbetskraft. Regionen 
befinner sig därmed i en övergångsperiod som kännetecknas av 
hög arbetslöshet och att befolkningens utbildningsnivå, som är 
den lägsta i landet, inte matchar arbetsmarknadens behov. 
Sammantaget leder detta till att det både finns ett stort behov 
av och en stor efterfrågan på högre utbildning i Gävleborg.

Samtidigt kunde drygt 4 400 programstudenter som hade 
Högskolan i Gävle som sitt förstahandsval 2014, inte beredas 
plats till följd av utbildningsanslagets storlek. För vissa har  
det inneburit att det viktiga steget till högre utbildning aldrig 
kommer att tas. För andra har det inneburit att tillgången till 
högre utbildning villkorats med utflyttning från länet. Båda 
dessa scenarier innebär en stor förlust för kompetensutveck
lingen och kompetensförsörjningen i Gävleborgs län. 

Vårt län behöver en utbildningspolitik som driver utvecklingen 
i länet framåt och inte som hittills bakåt. 

rektor Maj-Britt Johansson

Framtidens  
laboratorium
Modern utrustning är ett villkor för en modern utbildning, inte 
minst inom ingenjörsutbildningarna. Nyligen invigdes Högskolans 
senaste laboratorium. Det ska användas till minst 13 olika utbild
ningar på såväl basnivå som avancerad nivå.

det nya laboratoriet är en innovationsmiljö där studenter och  
forskare inom områdena elektronik, data, maskin, matematik  
och industriell ekonomi kan samarbeta med industrin för att  
utveckla nya verktyg och arbetssätt. Flera stora företag har varit 
med i utformningen av de fyra olika ”stationerna”.  
   – Ingenjörer från industrin har fungerat som referensgrupp  
och vi har även varit ut och tittat på hur automationsutrustning 
används i industrin. Ingenjörerna har fått säga vilken utrustning 
de tycker är bra, berättade Daniel Rönnow, professor i elektronik 
vid invigningen i mitten av mars.

det hela har finansierats av Högskolan tillsammans med Ljungbergs 
utbildningsfond och Region Gävleborg. 

de fyra olika dellaboratorierna ska användas inom områden  
som tjänsterobotar och artificiell intelligens samt sensorteknik som 
spårar såväl sprängmedel som cancer och alltid har rätt. Vidare 
utveckling av olika personliga sensorstyrda hjälpmedel som  
exempelvis utanpåsittande ”hjälpben” för personer med nedsatt 
rörlighet. Slutligen finns en avdelning för mycket avancerad  
bildbehandling med hjälp av infraröd och 3Dkameror.

Naturligtvis kommer alla dessa områden att korsbefruktas.  
Detta betraktas bara som en inledning.
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Svårt att låta bli

Med stigande ålder har funde
ringar uppstått om vad som 
gjort att en ann oftast visslat 

på väg till arbetet. En sorts preliminärt 
svar håller på att formuleras och tre stu
dentrepliker och en saga ur berättardidak
tikens arbete är delar i detta svar.

Studentreplikerna som dröjer kvar, repliker 
som fortsätter att alstra lust och glädje 
inför ännu ej genomförda seminarier, 
handledningstillfällen och föreläsningar, 
är:
– Hur många sidor ska det vara i  
   inlämningsuppgiften.
– Ger du dig aldrig? 

– Är det slut redan? 

den första frågan kommer ur en osäkerhet 
om den egna förmågan och en vilja att 
få plats i det lärande samtalet. 

den andra i samband med handledning 
där studenten fått ännu några påpekan
den i syfte att utveckla klarhet och 
språk. 

den tredje en spontan fråga när seminariet 
varit extra givande och tiden så att säga 
oviktig.

Sagan om näktergalen på Mon den kalla 
och bistra vintern 1944, sådan den ihåg
kommits av er ödmjuke berättare, såsom 
han minns att hans sanningssägande far 
återberättade den i slutet av 50talet.

det fanns en gång en näktergal på Mon, 
som i glädje och vilt sjungande flög mot 
den Norduppländska himlen. Luften 

var kall och snart nog hade den Nord
uppländska näktergalens vingar frusit 
till is och näktergalen föll till marken, 
som var kall och tjälen låg djup efter 
veckor av temperatur under tio grader.

En Norduppländsk kossa kom vankande, 
idisslande och förnöjsamt släppte hon 
från ändalykten en koblaja, ymnig, här
ligt varm och simmande. Koblajan föll 
mitt över den Norduppländska näkter
galen, som snart nog tinade upp och i 
glädje sträckte sig uppåt genom den 
varma högen. Den Norduppländska 
näktergalen sträckte huvudet mot him
len och sjöng den allra vackraste sång.

En Norduppländsk katt vädrade inte bara 
koblaja utan även mat, närmade sig den 
sjungande Norduppländska näktergalen 
bakifrån och slök den i en enda tugga.

av detta lär vi oss att den som flyger högt 
ofta faller djupt, den som skiter på dig 
behöver inte alltid vara  
din fiende, den som  
drar dig ur skiten  
är inte alltid din  
vän och det är inte  
alltid så lyckat att  
sjunga för full hals  
när man står till  
halsen i skiten,  
men det kan vara  
svårt att låta bli. 
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