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"Studentbortfall inte den enda 
orsaken till minusresultatet"
Det har inte minst i media hävdats att det är ett lågt studentantal som är orsaken till det höga 
minusresultatet för två av HiG:s institutioner. Men det stämmer inte säger företrädare för In-
stitutionen för Ekonomi. 

– Studentbortfallet är faktiskt 
inte så högt, säger lektor Per-
arne Wikström som tillsam-
mans med prefekt Bo Söder-
berg analyserat den uppkom-
na ekonomiska situationen.

De menar att den ändrade 
beräkningen av studentpeng 
är en betydligt större orsak.

Nu försöker man så långt 
det går undvika uppsäg-
ningar.

Sid. 3–5

När belastningsskador 
ska diagnostiseras är 
det mycket lätt att själva 
undersökningen påverkar 
resultatet vilket gör att di-
agnosen kan bli felaktig. 

genom att komplettera den 
vanliga undersökningen med 
en långtidsmätning, hoppas 
docent eugen lyskov kunna 
göra en betydligt säkrare di-
agnostisering av belastnings-
skador. Detta genom en liten 
bärbar mätutrustning.

Ny metod mäta belastningsskador testas

I början av nästa år kommer Eugen Lyskovs försök med långtidsmätningar 
av belastningsskador att kunna utvärderas.Sid. 6–7

Mer samverkan
Vilka behov av samarbete 
har omgivning, företag 
och organisationer av 
samarbete med Högsko-
lan i Gävle?

Det ska Lili André och 
Erika Engvall försöka ta 
reda på i en förstudieDe 
ska även ta reda på vilka 
förutsättningar som finns 
vid HiG att möta dessa. 

Sid. 8

30-årsjubileet  
befestades
Över två hundra medar-
betare kom till det stora 
firandet av 30-årsjubileet 
i Valhall och Campusras-
taurangen.

Det blev en allt igenom 
lyckad fest och bildbevi-
set hittar du här nedan 
och på 

sid. 9
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Rektor Leif Svensson

Utveckling och besparing

Högskolan har, liksom de 
flesta andra högskolor 

och universitet, ekonomiska 
problem orsakade av sviktande 
intresse för högre studier. För 
2008 har vi fått ett tak i budget-
propositionen, som skulle med-
ge 6 400 helårsstudenter. Prog-
nosen pekar på att vi bara klarar 
5 800 innevarande år. Dessutom 
pekar prognosen på att presta-
tionsgraden sjunkit från 80 till 
77 procent. Varje procentenhet 
här innebär cirka 2 miljoner för 
Högskolan, så den sjunkande 
prestationsgraden får ekono-
miskt kännbara konsekvenser.

Vad beror det sviktande intres-
set på och hur förklarar man den 
sjunkande prestationsgraden? 
Ja, det är analyser som vi håller 
på med men ännu har vi inte fun-
nit säkra svar. lars leijonborg 
sade vid ett rektorsmöte den �0 
oktober i Rosenbad att det var 
konjunkturen som var orsaken, 
att det var lätt för ungdomar att 
få arbete. Förklaringen låter tro-
lig. Ministern sade också att det 
var tillfredsställande att minsk-
ningen av antalet studenter i 
landet hade upphört i och med 
höstens antagning. Stämmer 
det? I så fall ligger vi i gävle 
lite efter i fas. 

För vår högskolas del finns det 
ytterligare ett par faktorer som 
bör analyseras. kurvorna säger  
att antalet helårsstudenter på 
Campus låg på topp 200� för att 
sedan avta kraftigt, speciellt ef-
ter 2003. Distansstudenterna har 
däremot vuxit i antal hela tiden 
och utgör nu över 30 procent 
av våra studenter. totalantalet 
helårsstudenter var som högst 
2003, cirka 6 300.

Den ena faktorn är således 
nedgången i antal studenter på 

Campus. Den andra faktorn är 
den regionala rekryteringen. 
När jag kom hit 2001 fick jag 
lära mig att hälften av våra stu-
denter kom från länet. I dag är 
det bara en tredjedel. Hur för-
klarar man dessa båda faktorers 
utveckling?

Vi har ett behov av att åter öka 
antalet helårsstudenter, speciellt 
antalet studenter på Campus.  
Det finns också ett behov av att 
öka prestationsgraden genom att 
göra undervisningen effektivare 
(inte genom att sänka kraven). 
För den sakens skull behöver vi 
snabbt analysera orsakerna till 
nedgången och sedan planera 
och genomföra ett åtgärdspa-
ket. Några delar av ett sådant 
paket är redan klara. att satsa på 
en fortsatt utveckling av kina-
samarbetet och rekryteringen 
av kinesiska studenter är en del 
av paketet, att arbeta för att få 
rätten till civilekonomexamen 
är en annan, att effektivisera 
administrationen är ytterligare 
en del. 

De ekonomiska problemen 
kan åtgärdas genom att öka 
intäkterna och/eller minska 
kostnaderna. Vi kommer inte 
ifrån ett behov av att minska 
kostnaderna vilket får som 
konsekvens att personal måste 
sägas upp. Samtidigt pågår en 
intensiv verksamhet för att öka 
intäkterna men hur det kom-
mer att lyckas på kort sikt är 
osäkert. Det är viktigt att vi har 
utrymme för utvecklingsprojekt 
och det är viktigt att vi kan hålla 
kvaliteten i utbildningarna. Det 
är min ambition att föreslå sty-
relsen att skapa ett sådant ut-
rymme.

konsekvenserna av ett bespa-
ringsprogram kan synas oer-
hörda om man ser dem ur indi-
vidperspektiv, speciellt för dem 
som riskerar att bli uppsagda. 
Det är naturligtvis Högskolans 
ansvar att i görligaste mån und-
vika uppsägningar och, i de fall 
uppsägning ändå blir aktuellt, 
pröva alla möjligheter till al-
ternativa lösningar. Ändå, om 
man ser det hela från Högsko-
lans perspektiv, får man säga 
att det som skrivits i insändare 
i pressen om att detta bespa-
ringsprogram är första steget i 
en nedläggningsprocess helt är 
gripet ur luften. Problemet för 
Högskolan rör ändå 6 000 hel-
årsstudenter, plus/minus 400. 
Vad vi måste göra är helt enkelt 
en anpassning till rådande verk-
lighet. 

Jag är övertygad om att Högsko-
lans utvecklingskraft kommer 
att leda till att vi inom få år kan 
ta igen de försvunna studenterna 
och åter öka prestationsgraden 
samtidigt som vi på ett smidigt 
sätt – med så få uppsägningar 
som möjligt – lyckas genomföra 
besparingsprogrammet.

E-institutionen:

Uppsägningar inte rätta vägen
En ändrad modell för beräk-
ning av studentpeng och en, 
faktiskt ganska liten, sänkning 
av antalet studenter, är enligt 
prefekten Bo Söderberg or-
saken till att Institutionen för 
Ekonomi just nu sliter med ett 
sparkrav på 10 miljoner kro-
nor och planer på avsevärda 
uppsägningar.

Det var tidigare i höst som rek-
tor leif Svensson aviserade 
stora besparingar för Högskolan 
i gävle. utgifterna var inte min-
dre än 30 miljoner kronor för 
höga. Åtgärderna skulle göra 
uppsägningar tvingande.

Situationen var, sades det, 
värst för e-institutionen där 40 
procent, över tjugo personer, av 
personalstyrkan skulle riskera 
uppsägning. 

Gemensamma krafter

Sedan dess har Bo Söderberg 
tillsammans med representanter 
för lärarna, tillsammans försökt 
hitta alternativa lösningar. Han 
poängterar, liksom ledaren för 
lektorsgruppen Per-arne Wik-
ström, att det rör sig om sam-
arbete. Även om det i en sådan 
krissituation uppstår spänningar  
inom organisationen är det ge-
mensamma krafter det handlar 
om.

InGen stor nedGånG

Man började med att leta orsa-
ken till det ekonomiska läget. I 
media har uppgifter förekommit 
att det är det låga studentantalet 
som är upphovet till den ekono-
miska bristen. Men det håller 
inte Per-arne Wikström med 
om.

– Nedgången är faktiskt gan-
ska liten och den förklarar min-
dre än hälften av det ekonomis-
ka underskottet. Det rör sig om 

mindre än tre hundra studenter 
jämfört med 2002/2003 av ett 
totalt antal på cirka � 400. De 
senaste siffrorna visar till och 
med en liten ökning av student-
antalet.

Förklaringen är i stället fram-
för allt en ändrad beräkning av 
de ersättningar institutionen får 
för varje antagen och exami-
nerad student. Hur de statliga 
ersättningarna fördelas bestäms 
inom Högskolan. 

stor skIllnad på ersättnInG

Bo Söderberg säger att den ti-
digare interna fördelningsmeto-
den vid Hig var mer gynnsam 
för e-institutionen. Det var inte 
lika starkt styrt hur pengarna 
skulle fördelas. en institution 

kunde få mer än resultatet moti-
verade och andra mindre.

– Då fick vi lite mer efter be-
hov. När man sedan övergick till 
att låta statens prislappar gälla 
även internt blev det tydligt hur 
liten ersättningen för en ekono-
mistudent var i jämförelse med 
till exempel en teknikstudent. 

De statliga ersättningarna 
grundar sig på hur dyr en ut-
bildning beräknas vara. På tek-
nikområdet belastar bland an-
nat dyr utrustning kontot. Inom 
ekonomiområdet används ingen 
sådan.

– Men om man jämför stu-
dentpengen här och samma ut-
bildning vid en teknisk institu-
tion så skiljer det sig markant. 
e-studenten ger 20 489 plus 

�7 894 kronor och t-studenten 
47 059 plus 39 686 kronor.

HöG specIalIserInG

Ytterligare en orsak är att in-
stitutionen under de goda åren 
tog sig råd att ge flera väldigt 
specialiserade kurser. Det gav 
få studenter men en oförmin-
skad kostnad för lärare och ad-
ministration gav naturligtvis ett 
minusresultat. Man tyckte sig 
ändå ha råd och såg även vissa 
profileringsvinster i att ge kur-
serna.

Ger motarGument

De förändringar, inte minst upp-
sägningar av många adjunkter, 

Fortsättning på nästa sida

"Nedgången är faktiskt ganska liten. 
Det senaste siffrorna visar till och 

med en liten ökning"
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som högskolans ledning avi-
serat för institutionen är nu 
föremål för motargument. Den 
så kallade lektorsgruppen har 
dragit ut linjerna mot framtiden 
och pekar ut några konsekven-
ser. till exempel att förslaget 
att omorganisera institutionen 
mot två ämnesavdelningar, fö-
retagsekonomi respektive redo-
visning, helt saknar stöd inom 
gruppen. 

tappar Hel GeneratIon

enligt dokumentet ödelägger 
detta institutionen ekonomiut-
bildnings- och forskningsprofi-
lering liksom den forskarutbild-
ning man startat i samarbete 
med Mittuniversitetet. 

Om de stora uppsägningarna 

mindre till utgiftssidan och 
mer till inkomstsidan och ut-
vecklingen. I fem punkter sam-
manfattas utvecklingen. Bland 
annat nämns den regionala för-
ankringen där flera storföretag 
dominerar medan mindre fö-
retagsamhet och entreprenörs-
skapet visar viss tröghet. Denna 
situation, och därmed ett ökat 
samarbete med näringslivet ses 
som en lämplig utmaning för 
ekonomiforskarna. 

– Vi ser också att vi kan öppna 
dörren för utländska studenter. 
Det finns ett stort intresse från 
flera länder. Att vi inte gjorde 
detta tidigare beror på att vi 
har satt höga kvalitetskrav på 
att skapa en internationell stu-
diemiljö. Det skulle ge en bra 
input för vår forskning, säger 
Per-arne Wikström.

Ove Wall

E-institutionen 
forts:

HS-institutionen:

Begär omklassning av flera ämnen
Humaniora och samhälls-
vetenskap är tillsammans 
ett mycket stort område. 
Men  mångfalden av kurser 
är enligt institutionens pre-
fekt Tore Nilsson bara en av 
anledningarna till det nega-
tiva ekonomiska resultatet 
för institutionen. Tio miljoner 
kronor fattas i kassan och 
institutionen har blivit ålagd 
att rätta till problemet. 

Även om han hoppas på en om-
klassificering av några olika 
ämnen säger han att ett mer 
begränsat utbud och ett annat 
kursupplägg kan råda viss bot 
på resultatet.

Höja Intäkterna

HS-institutionen har liksom e-
institutionen blivit ålagda en 
besparing på �0 miljoner kro-
nor. eftersom HS-institutionen 
är större slår summan inte lika 
hårt generellt sett även om det 
gör det för enskilda lärare och 
för vissa kurser.

– Hälften av summan, det vill 
säga fem miljoner, behöver vi 
på HS ta bort genom personal-
minskningar. De övriga räknar 
vi med att kunna hantera genom 
olika intäktshöjande åtgärder, 
säger tore Nilsson. Dels ansö-
ker vi om att klassa om vissa 
kurser, dels ska vi på olika sätt 
försöka att höja prestationsgra-
den.

läGsta klassnInGen

Man menar att det finns inkon-
sekvenser i klassningen av en 
del kurser. Det är kurser inom 
bildpedagogik och dramapeda-
gogik och det är kurser inom 
engelska samt svenska som 
främmande språk.

– I fråga om engelska går det 
inte i dag att bedriva undervis-
ning på ett tillfredställande sätt 
oavsett hur många studenter vi 
har. Det är alltså inte HÄR fråga 

att man inte kan komma åt de 
studenter som slutar därför 
att de fått jobb.

ökar flexIbIlIteten

kommer man även att kunna 
läsa på kvartsfart och intaget 
blir rullande.

– Där har vi lagt om undervis-
ningen så att kurserna inte nöd-
vändigtvis bygger på varandra. 
Man kan alltså läsa momenten 
i vilken ordning som helst och 
detta sammantaget har redan 
gett effekt.

mer samläsnInG

kursutbudet kommer fortfa-
rande att vara stort men med en 
högre grad av samläsning.

under de goda åren med 
stor studenttillströmning till-
lät man sig på institutionen 
att låta kursidéerna blomma, 
samtidigt som man “byggde 
in” en förväntansfull expan-
sion i systemet, till exempel 
anställdes lärare lite mer fri-
kostigt.

– Nu måste vi nog backa någ-
ra år igen så att vi inte tvingas 
ställa in kurser, som vi har blivit 
tvingade till att göra på senare 
tid. Det leder så klart till över-
talighet.

fem sex uppsäGnInGar

Redan har personalen minskats 
genom pensionslösningar. Det 
rör tillsammans om fyra eller 
fem tjänster. Som det ser ut när 
denna intervju görs i början av 
november kommer fem eller 
sex personer att bli uppsagda.

– Förhandlingarna har inte 
börjat än så det går inte att säga 
var det kommer att ske.

Frågan om omklassning av 
kurser är slutligen en fråga för 
HVS-nämnden som är den för-
samling som beslutar om vilket 
utbildningsområde en kurs ska 
tillhöra.

Ove Wall

om för få studenter, de har vi 
ganska gott om, utan det beror 
på att de har den lägsta klass-
ningen i det här systemet. Man 
kan inte undervisa i främmande 
språk genom föreläsningar.

Höjer kvalIteten

en dubbelt så hög klassning 
handlar om mycket pengar ef-
tersom det handlar om många 
studenter. Man räknar också 
med att en högre klassning 
kommer att höja kvaliteten 
på undervisningen, som i sin 
tur kan göra att prestations-
graden ökar, att fler studenter 
fullgör utbildningen. Men 
tore Nilsson håller med om 

Man tänker också göra kursut-
budet mer flexibelt. Till exem-
pel ska man kunna läsa littera-
turvetenskap på hel- och halv-
fart och dessutom kunna plocka 
ut vissa moduler och sy ihop 
sin egen utbildning. engelskan 

En högre klassning av flera ämnen innebär en stor ökning av intäkterna 
och en höjning av kvaliteten, menar prefekten för Institutionen för huma-
niora och samhällsvetenskap, Tore Nilsson.

"Vi tillät 
kursidéerna 
att blomma. 
Nu måste vi 
backa några 

år."

av adjunkter säger man det skul-
le innebära att man tappade en 
hel generation lärare och dokto-
rander och det är orimligt att tro 
att detta kommer att kunna leda 

till ökat studentantal eller ens 
bibehållen studentefterfrågan.

InternatIonell studIemIljö

Institutionen vill att man ser 

– Det här är inte fråga för bara de 
berörda institutionerna utan för hela 
Högskolan, säger Bengt-Åke Lind-
blom (bilden), representant vid HiG för 
det största fackliga organisationen, 
SACO. 

De ekonomiska problemen är enligt 
Bengt-Åke lindblom inte något som 
dykt upp plötsligt.

– De har funnits i flera år men har inte 
riktigt tagits på allvar. På olika nivåer har 
man trott att det varit övergående. Det är 
orsaken till den här tvära inbromsning-
en. 

För e-institutionen, där det enligt ar-
betsgivarens förslag rör sig om upp till 
27 uppsägningar, finns ett särskilt pro-
blem:

– Där har ju institutionen/högskolan 

tagit på sig 
att bekosta 
de forskar-
studerande 
adjunkter-
nas utbild-
ningar. Det 
måste vara 
svårt att 
dra sig ur 
det. över 
huvud taget 
är uppsäg-

ningar det absolut sista man ska ta till. 
Det kan vara lätt att göra sig av med 
kompetens men betydligt svårare att 
skaffa den igen. Dessutom måste vi 
tänka på de färre som sedan i praktiken  
måste göra mer jobb.

eftersom förhandlingarna ännu inte 

påbörjats, vill Bengt-Åke endast prata i 
generella termer. Om fackets kontra hög-
skoleledningens roller säger han:

– Vi  har olika intressen men vi vill 
båda Högskolans väl. Jag tycker att det 
är viktigt att inte tänka för kortsiktigt el-
ler i ett alltför snävt ekonomistiskt per-
spektiv. Vi behöver tänka långsiktigt. 

Bengt-Åke stryker under att trots att 
det i dag i huvudsak handlar om två insti-
tutioner, är problemen hela Högskolans.

– Vi är alla beroende av varandra så nu 
kan ingen ställa sig bredvis och säga att 
det inte gäller mig. Det gäller att samla 
alla kreativa idéer för att hitta lösningar 
och bredda synfältet. 

– På något sätt kommer Hig att ta sig 
ur det här.

Prefekt Bo Söderberg (t. v.) och ledaren för lektorsgruppen Per-Arne Wik-
ström anser inte att studentbortfallet förklarar den ekonomiska krisen.

Facket: 

"Det här gäller hela Högskolan"

Ove Wall
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Belastningssjukdomar utgör 
ett stort problem i västvärl-
den, både för drabbade in-
divider och samhället i stort. 
Det är dock osäkert vilka vik-
tigaste faktorer som bidrar till 
uppkomst och manifestation 
av dessa kroniska tillstånd. 
Hur sådana skador uppstår 
och hur de kan mätas och be-
handlas arbetar Centrum för 
Belastningsskadeforskning, 
CBF, med på bred front.  

– Det är känt genom forsk-
ning på området att det auto-
noma nervsystemet är inblandat 
i grunda belastningsskador med 
symptom såsom muskelvärk, 
sensomotoriska störningar, 
trötthet och så vidare, säger do-
cent eugene lyskov som sedan 
sju år tillbaka forskar vid CBF 
vid Högskolan i gävle. 

våra autopIloter

Det autonoma nervsystemet, 
aNS, är våra autopiloter och 
har till uppgift att justera våra 
organs funktioner i takt med 

Eugen Lyskov

Forskar om hur man ställer säkra  
diagnoser vid belastningsskador

aktuella behov. Vår aktiva tid 
ser den del av aNS som kallas 
det sympatiska nervsystemet 
till att vi är beredda på koncen-
trationskrävande eller hotande 
situationer,  som plötsligt kan 
kräva omedelbara reaktioner 
från oss. Detta innebär en ökad 
anspänning, bland annat på 
kroppens hjärt- och kärlsystem, 
i forskarkretsar kallas det för 
det kardiovaskulära systemet, 
och i musklerna. 

I vila, till exempel på natten, 
är det meningen att denna be-
redskap ska bromsas upp. Detta 

för att kroppen ska få möjlighet 
till återhämtning och reparation 
av eventuella “skador” på celler 
med mera. Bromsandet sköts av 
det parasympatiska systemet. 

Om det finns en obalans mel-
lan dessa båda system eller 
funktioner, den accelererande 
och den bromsande, så råkar 
systemet i olag och kan upphöra 
att fungera på rätt sätt. 

förändrad balans

tidigare har forskning visat att 
personer med belastningssjuk-
domar kan ha förändringar i ba-

lansen mellan de två systemen, 
som innebär att den parasym-
patiska aktiviteten minskar pa-
rallellt med att den sympatiska 
aktiviteten ökar. 

Det finns dock problem i 
tolkningen av de resultat som 
forskarna fått fram därför att de 
även kan kopplas till faktorer 
som exempelvis fysisk aktivi-
tet och stressupplevelse, som 
är svårt att kontrollera men som 
också leder till ökad aktivitet i 
nervsystemet.     

återHämtnInGstest

eugen lyskov leder just nu ett 
projekt som han hoppas skall 
leda fram till bättre förståelse 
hur viktig en eventuell avvikelse 
av aNS-balansen är. Metoden i 
studien är att följa det autonoma 
nervsystemet 
dygnet runt 
hos försöks-
personer, för 
att se på vil-
ket sätt stress 
och fysisk 
aktivitet in-
verkar på ak-
tiviteten. De 
ska med både 
laboratoriska 
u n d e r s ö k -
ningar och 
m ä t n i n g a r 
med bärbar 
utrustning, 
som försöks-
personerna har på sig hela tiden, 
ta reda på mer om hur det au-
tonoma nervsystemet fungerar. 
till exempel hur snabbt det 
återhämtar sig efter en påfrest-
ning och vad som händer i vila, 
som när man sover. 

kan påverka dIaGnosen

I ett första steg ska ett fyrtiotal 
personer med och utan besvär 
av den här typen undersökas. 

– ett problem när man ska 
mäta muskelaktivitet, blodtryck 
och så vidare, är att själva mätsi-
tuationen mycket lätt kan påver-

ka försökspersonen och därmed 
mätresultatet och diagnosen. 
Stressen, den ökade hjärtfrek-
vensen eller blodtryckshöj-
ningen kanske inte härstammar 
bara från ett nervsystem i olag, 
utan från den ovana situationen 

i laboratoriet, föreslår eugen 
lyskov.

– Därför utrustar vi personer-
na med en mycket liten bärbar 
mätutrustning som består av 
några få sensorer som är kopp-
lade till ett dataminne något 

större än en tändsticksask, som 
registrerar mängder av värden 
ett helt dygn åt gången. Då kan 
försökspersonen leva i sin var-
dag på ett naturligt sätt under 
mätningen. På det sätt samlar 
vi betydligt mer information i 
jämförelse med ”rena” labora-
torieundersökningar eller fält-
mätningar. 

mäter samspelet

av mätningsresultaten kan 
forskarna läsa ut hur bra perso-
nernas återhämtningsfunktion 
fungerar, alltså hur adekvat och 

effektivt det sympatiska – para-
sympatiska samspelet är.

Om modellen är riktig, kan 
man därefter leta efter meto-
der som så att säga hjälper det 
överladdade systemet att åter 
komma i balans. en sådan me-
tod behöver inte vara dyr el-
ler komplicerad. enligt eugen 
kan det kanske visa sig att rätt 
andningsteknik med djup och 
låg andning kan sätta igång 
“bromssystemet” eller åtmins-
tone hjälpa det på traven. 

– Studier har visat att det 
finns metoder att aktivera det 
parasympatiska systemet så att 
det leder till effektiv avslapp-
ning och återhämtning. tillsam-
mans med kollegor från Stress-
medicinklinikerna i gävle och 
Söderhamn ska  en pilotstudie 

göras, för att se 
om andnings-
övningar kan ha 
positiva effekter 
på personer med 
belastningssjuk-
domar.  

mycket stor 
vInst

– Om detta har 
effekt, och om 
effekten är rela-
terad till föränd-
ringar i aNS-ba-
lansen så stöder 
det hypotesen 
att belastnings-

sjukdomar är associerade med 
en allt ökande aktivitet i det au-
tonoma nervsystemet.

– Intressant är också att se om 
denna eventuella effekt är större 
än den man kan få med kognitiv 
beteendeterapi. 

– Med rätt klinisk tolkning 
av belastningsskador och ef-
fektivare diagnos och behand-
lingsmetoder skulle vinsten bli 
mycket stor för samhället, men 
också för den enskilde patien-
ten, säger eugen lyskov. 

Ove Wall

I ett nedtonat humanlaboratorium testar Eugen Lyskov försökspersonernas muskelaktiviteter, hjärtfrekvens, blodtryck, smärtreaktioner och avslappnings-
förmåga med relativt enkla uppgifter. Personerna får även under ett dygn åt gången med sig en bärbar mätutrustning hem för att göra samma mätningar i 
den hemvanda miljön. På så sätt undanröjs möjligheten att själva mätsituationen inverkar i testresultatet. Eugen Lyskov undersöker autonoma nervsystemet i jakt på obalans.

"Vinsten kan 
bli mycket 

stor för alla"

Centrala 
löneavtalet 

klart
avtalet har nyligen blivit 
klart mellan SaCO-S och 
agV (arbetsgivarverket) 
OFR (St och lärarför-
bundet) är under fortsatt 
medling. avtalet i kort-
het:

Det nya avtalet är tre-
årigt och gäller t om 30/9 
20�0.

Sifferlöst avtal
Det centrala avtalet är 
sifferlöst,vilket innebär 
att de lokala parterna 
kommer överens om lö-
neutrymmet vid  respek-
tive lärosäte genom för-
handlingar.

lokala parter kommer 
överens om lämpliga re-
visionstidpunkter.

Om inte parterna enas 
om annat är revisionstid-
punkterna  �/�0 2007 �/� 
2009 �/� 20�0.

Tre år framåt
arbetstiden för lärarna 
har lösts genom medling. 
Det betyder att centralt ar-
betstidsavtal och de lokala 
avtalen fortsätter att gälla 
till och med 30/9 2009.

Det kommer att behö-
vas göra en hel del för-
beredelsearbete, innan de 
lokala förhandlingarna 
kan påbörjas. Närmare 
information om detta  
kommer senare att läm-
nas genom föreningsmöte 
och/eller information på 
intranätet (Hig:s interna 
webbsidor).

kom ihåg att ha löne-
samtal med din chef!

För SaCO 
Bengt-Åke lindBlOm 

OrdF. SaCO Hig



Högaktuellt8 Högaktuellt 9 

 
Den var större än en 
konventionell 30-årsfest. 
Åtminstone sett från min 
egen femtioårshorisont. 
talen klarades av för 
några veckor sedan i an-
nat sammanhang men 
med samma motiv. 
Den här kvällen höll de 
sig till antalet två så vitt 
jag kan minnas (men ta 
det inte alltför bokstavligt 
då jag också var förste ka-
meraman från det att eve-
nemanget startade i Valhall 
med mingel och föredrag 
om Högskolan i gävle och 
historiken om högskolans 
utveckling i stort sedan re-
formen �977, vilken ju var 
anledningen till festen, av 
underhållaren lektor erik 
Walfridsson vilken förkla-
rade allt med overheadbil-
der i massor och applåde-
rades högljutt av drygt ett 
par hundra personer, 
efteråt lika brydda men 
uppskrattade, som sedan 
förflyttade sig genom 
hösten till campusrestau-
rangen och satt hungriga 
och uppsluppna i väntan 
på en trerätters middag 
följd av dans och infor-
mell gemenskap) bägge 
av rektor leif Svensson 
som dels förtröstansfullt 
berättade om uppsala uni-
versitets nedläggelse, vis-
serligen för några hundra 
år sedan men ändå, och 
dels sjöng en mycket kort 
hyllning till matstunden, 
lånad från lunds tekniska 
högskola. 

Man kan se vad svårt 
det är ibland. eller kul, 
som på bilderna intill.

OWl

Kontakttorget:

De vill sätta fart på samverkan
Erika Engvall och Lili André arbetar just nu med en förstudie 
där de inventerar vilka behov omgivning, företag och organi-
sationer har av samverkan med Högskolan i Gävle och hur 
den bättre kan möta dessa och svara upp mot de förväntningar 
som finns.

vissa forskare och lärare, säger 
erika. 

Något som återkommer vid 
deras möten med de olika aktö-
rerna är konstaterandet att man 
måste hitta fler mötesplatser och 
samverkansformer för att bättre 
sprida den kompetens som finns 
vid Högskolan i gävle.

– Det finns ett stort intresse 
av att samarbeta med Hög-
skolan i gävle och vi upp-
fattas som viktiga för regio-

nen, men vi måste utveckla 
samarbetet tillsammans. För 
att det ska lyckas måste vi 
hitta konkreta sätt att samar-
beta på och se till att vi talar 
samma språk, säger lili. De 
behov som uttrycks externt 
är att kompetensen i regionen 
behöver höjas, bland annat 
genom att få ut studenter på 
arbetsmarknaden men även 
genom  att utveckla andra sätt 

att arbeta med kompetensut-
veckling och kompetensöver-
föring för företag och organi-
sationer. 

Den sista december ska an-
sökan vara inne. Om det blir 
ett projekt kommer beskedet 
under de första månaderna 
2008. Frågan är vilken skill-
naden blir mot idag, om Hög-
skolan bemöts positivt. 

erika och lili menar att sam-
verkansarbetet kommer att bli 
tydligare på institutionerna och 
att högskolan och dess institu-
tioner kommer vara mer synliga 
ute i samhället. kontakttorget 
är tänkt som en motor i arbetet 
samt expert på samverkan och 

på hur det ser 
ut i regionen. 
Institutionslot-
sarna kommer 
att samarbeta 
över institu-
tionsgränserna 
men även nära 
de kommunala 
högskolenoder-
na. Det ska leda 
till att vi bättre 
kan möta de 
förväntningar 
och behov som 
finns i samhäl-
let. 

erika och 
lili betonar vikten av att lärare 
och näringsliv möts så att ögo-
nen öppnas hos fler för studen-
ter från Högskolan i gävle. 

– Vi tror att det skulle öka 
kreativiteten i regionen och fö-
retagen om fler studenter stan-
nar kvar och jobbar efter utbild-
ningen, säger erika

anna JanSSOn 
kOntakttOrget

erika engvall berättar.
– Vi har fått pengar till en för-
studie för att senare i år leverera 
en ansökan till strukturfonderna  
för ett treårigt projekt kring 
stärkt samverkan på Högskolan. 
Vi vill få institutionerna mer 
delaktiga i samverkansarbetet, 
fortsätter erika. 

Det är viktigt att samverkan 
utgår från kärnverksamheterna. 
erika och lili har ett förslag om 
att förstärka kontakttorget med 
lotsar som ska 
arbeta med 
s a m v e r k a n 
på institutio-
nerna. 

– Vi vill 
också stödja 
de högsko-
lenoder som 
redan finns i 
länets kommu-
ner. Dessutom 
skulle vi vilja 
etablera tydli-
gare kontakt-
personer på 
storföretagen i 
regionen. 

erika och lili har i förstu-
dien träffat nyckelpersoner 
både inom och utanför Hög-
skolan.

– I nulägesanalysen har vi 
haft diskussioner med externa 
aktörer såsom till exempel Fö-
retagarna, Svenskt Näringsliv, 
teknikparkerna, Region gäv-
leborg och kommunerna. Vi 
har också träffat Högskolans 
ledningsgrupp, prefekterna och 

Lili André och Erika Engvall söker projektmedel för att förbättra  
samverkan mellan Högskola, näringsliv och organisationer.

Not quite 
Ladok...
I amerikanska Seattle be-
fann sig Annika Thunström, 
examenshandläggare vid 
HiG nyligen. Fast som om-
rådesansvarig för examen 
inom Ladokkonsortiet. 

– Vi var åtta 
personer från 
konsortiet och 
en stor mängd 
kolleger från 
övriga europa 
och värdlan-
det, samman-
lagt omkring 7 000 personer.

konferensen arrangeras på 
olika platser varje år och detta 
år blev det i Seattle. Syftet är 
att se och få tips om hur man 
använder it inom den högre 
undervisningen.
– Vi har trott att man ligger ste-
get före i uSa men det visade 
sig inte vara helt riktigt.

lIGGer bättre tIll

Framför allt var det frågor som 
rörde studiedokumentation 
som intresserade den svenska 
delegationen.

– Men där visade det sig 
att vi ligger betydligt bättre 
till med vårt studieadminis-
trationssystem ladok. en stor 
fördel med det är att det är 
nationellt, att det "pratar" med 
alla högskolor och universitet 
vilket är en stor fördel för både 
studenter och administratörer. 
Det ger en betydligt högre ser-
vicegrad för alla.

– I uSa är den högre utbild-
ningen privatägd och kostar 
pengar att utnyttja. Det betyder 
att det råder konkurrens och få 
är intresserade av att delta i nå-
got gemensamt system.

OWl

Nu ska vi se...

"Vare sig man rockade 
loss på dansgolvet el-
ler bara såg snygg ut 
i baren visade man sig 
från sin bästa sida."
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Klubbat 
i nämnden

Vid NT-nämndens sammanträde 2007-�0-23 behandlades 
bland annat följande ärenden:
• Verksamhet och budget för bå. 2008
• Beslut om fördelning av medel för forskning och forskarut-
bildning bå. 2008 
• Forsknings- och utbildningsstrategier
• Forskarutbildningskurs inom kvantitativ metod/statistik
• Forskning inom teknikdidaktik
• utbildningsplan för energisystemingenjörsprogrammet 
• Nämndens arbete med Bolognaprocessen
• Projektet ”Morgondagens ingenjör för X-läns näringsliv, 
MIX-projektet”

Nästkommande sammanträde är den 27 november. Protokoll 
m.m. finner ni på http://www.hig.se/organisation/utbildnings-
chef/programkansliet/Nt-namnden/Nt-namnden.htm. 
Frågor kring nämndens arbete besvaras av ordförande Bahram 
Moshfegh eller nämndsekreterare Kjell Ekström.

Vid HVS-nämndens ordinarie sammanträde den 25 oktober 
2007  beslutades bland annat i följande ärende:
Fördelning av medel för forskning och forskarutbildning 
bå. 2008. Nämnden beslutade 
• att avsätta medel enligt förslag till doktorander (åtaganden) 
med 5 667 kkr
• att avsätta medel enligt förslag till professorer (inkl. reserva-
tioner) med � 200 kkr 
• att avsätta medel enligt förslag till forskningsassistentjänst 
enligt förslag med 80 kkr
• att inte avsätta 450 kkr i initieringsmedel
• att avsätta 250 kkr sökbara för konferensdeltagande; medel 
skall sökas i särskild ordning; kontinuerligt ansökningsförfa-
rande gäller och förutsätter medfinansiering från institution 
• att totalt avsätta 900 kkr i docentmeriteringsmedel och att tre 
ansökningar ska lämnas till extern granskning 
• att befintlig programutbudsgrupp arbetar fram förslag på kri-
terier och riktlinjer för hur masterområden ska utformas
• att en arbetsgrupp bestående av Håkan Attius, Jaana Kurvi-
nen samt nämndens ordförande Eva-Britta Ståhl formulerar 
en skrivelse till rektor angående doktoranders situation.

Protokollet i dess helhet finner ni på http://www.hig.se/
forskning/FoN.htm. Nästkommande sammanträde är den 29 
november. Handlingar skall vara nämndens sekreterare till-
handa senast tre veckor innan sammanträdet. Frågor besvaras 
av Eva-Britta Ståhl (esl@hig.se) eller nämndens sekreterare, 
Björn Karlsson (bko@hig.se).

Kalendarium

Student med koll på sammanhangen 
i datasystemen prisbelönad av Jusek

Det händer att datorprogram 
kraschar och plötsligt slutar 
att fungera. Oftast betyder 
det inget allvarligt men för 
en industri kan det bli oerhört 
dyrt. 

att kunna förutse när en sådan 
krasch inträffar är därmed värt 
ett pris av något slag. ett sådant 
fick HiG-studenten Magnus 
Flodin nyligen, som klurat ut 
ett sätt att göra just detta.

Magnus har skapat en metod 
att göra en karta över hur olika 
moduler i olika program med 
olika tillverkare samverkar. 
Med denna karta kan man se 
vad som händer med koppling-
arna till andra program när en 
av komponenterna uppgraderas 
eller byts ut.

Detta sker i realtid och "kar-
tan" kan ligga på nätet och där-

med kontrolleras varifrån som 
helst.

För priset står Jusek, Com-
puter Sweden, VJS och it-kone-
rensen Sundsvall42.

Det är andra gången en stu-
dent från Högskolan i gävle får 
priset, som är på 20 000 kronor. 
Handledare har varit Jonas Bou-
stedt på N-institutionen.

Förnyat avtal med Thailand

Magnus Flodin, prisbelönt system-
vetare från Högskolan i Gävle.

Stipendieutdelning
Etthundraåttiofem tusen kro-
nor bytte ägare vid den senas-
te stipendieutdelningen vid 
HiG. Den skedde i Fårhallen i 
samband med invigningen av 
det nya grafiska laboratoriet 
den 28 september.

gävle kyrkliga samfällighet 
har instiftat två stipendier på 
vardera 25 000 kronor som gick 
till lena Roos och Olof Sund-
qvist, båda lektorer i religions-
vetenskap.

Medieforskning
Margareta Rönnberg och 

Mathias Sylwan mottog samma 
summa var från Nya Stiftelsen 
Gefle Dagblad. Margareta är 
docent i medie- och kommu-
nikationsvetenskap vid Insti-
tutionen för Humaniora och 
samhällsvetenskap och Ma-

thias universitetsadjunkt i det-
samma.

Företagsekonomi
Nordeas Norrlandsstiftelses 

stipendium gick till lars-Jo-
han Åge, universitetsadjunkt 
i företagsekonomi, och dokto-
randen i energi- och maskin-
teknik Sofia Klugman. Även 
dessa två stipendier är på 
25 000 kronor.

ericsson aB har delat ut 
fyra stipendier om vardera 
6 250 kronor till arvid eriks-
son, tobias andersson, Hari 
krishna Pothula och Víctor 
aniorte Cánova, samtliga nu-
varande eller tidigare studen-
ter vid Hig.

Studenterna anja Rackwitz 
och Markus Sterner blev till-
delade gävle kommuns stipen-
dier på vardera 5 000 kronor.

Nyligen skrev HiG under ett 
samarbetsavtal med tre thai-
ländska universitet.  Egent-
ligen är det fråga om ett 
återupplivande av ett några 
år gammalt avtal med ett 
universitet som numera har 
blivit tre.

Därför måste avtalstext skrivas 
om och för detta kom en delega-
tion till gävle i september.

Vad det nya samarbetet ska 
handla om är inte fastställt i 
detalj. 

På bilden förevigas såväl 
Bo Malmströms och President 
Prof. Issaree Hunsacharoonrojs  
undertecknande som underteck-
nandet i sig.

PERSONALFÖRENINGEN
Kommande program

Sopplunchkonserter i Bo linde-salen på konserthuset, 26 
nov resp �0 dec kl �2, kostnad 55 kr.
Silversmide. lördag 24 nov dagtid �75 kr/pers, material till-
kommer. lokal Sjömanskyrkan i gävle.
Julfest  tisdag �8 december 2007. glögg och pepparkakor, 
gröt och skinkmacka att äta/dricka, jultomte och julklapps-
byte. Soldathemmet.
Promenad på Hälsans stig och glögg, fredag 2� dec 2007 
vid �3-tiden, då militären ställer upp en kokvagn i Rege-
mentsparken.

Anmälan och frågor till lln@hig.se

Välkomna till personalföreningens aktiviteter
Liss-Britt Landén

ordförande

Afro-Express 
prova-på-pass tisdag den 20 november!

Prova enkla och härliga rörelser! Musiken och rörelserna 
härstammar från guinea i Västafrika. 30 minuters härlig och 
prestigelös träning för hela kroppen.
Instruktör: Åsa Rosander greholt
Pass �: ��.45–�2.�5; pass 2: �2.30–�3.00. Plats: 5�:6��
anmälan till mhl@hig.se, senast den �6 november. endast 
�5 platser per pass.

FriSkvÅrdSgruppen

29/11, kl. �0.�5–�7.00, 
33:202. genusvetenskapligt 
symposium: Forskning och 
förändring. Moderator He-
lena Wahlström.
30/11, Niclas Björsell, ItB, 
disputerar i sal 99:�3�. av-
handlingen heter "Modeling 
analog to digital converters 
at radio frequency.
6/12, �4–�5, i tor. Semi-
narium med professor Ric-
hard Welles från university 
of Waterloo. Welles arbetar 
brett inom området belast-

ningsskador och planerar 
forskningssamarbete med 
CBF:s forskningsledare 
Svend-erik Mathiassen.
13/12, kl. 08.00. Luciafiran-
de med kaffe i Studentcen-
trum, gamla biblioteket.
14/12 disputerar David 
Widsell i sal 99:�33. Han 
avhandling är betitlad Mea-
surement teckniques for 
charactarization of power 
amplifiers.
14/12, Högskolestyrelse.
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Porto 
betalt

Luciafirandepubkväll med poker

Personalföreningens pubkväll torsdagen den 25 okto-
ber hade poker som tema. efter alla turneringar på tv var 
det dags för medlemmarna att få chansen att prova spelet 
i verkligheten. till turneringen anmälde sig tolv mer eller 
mindre vana pokerspelare och de som aldrig tidigare hade 
spelat poker i form av Texas hold'em fick en introduktion 
av spelet och regler innan själva turneringen.

efter ett nervpirrande spel föll den ena efter den andra 
ifrån och till slut fanns det bara tre kombattanter kvar vid 
bordet. Som slutlig vinnare stod dock tommy gerdemark 
som tills vidare är regerande pokermästare i föreningen.

åter tIll våren

Pokerturneringen var väldigt omtyckt av dem som spe-
lade och av dem som slank in på personalpuben efter tur-
neringsstart. under våren är det personalföreningens tanke 
att en eller två ytterligare pubkvällar på samma tema skall 
hållas.

Tyvärr fick bridgespelet ställas på grund av för få anmäl-
ningar. tråkigt eftersom vi har en bra ledare för spelet. Nytt 
upprop kommer att gå ut under våren och vi hoppas få fler 
anmälningar då.

liSS-Britt landén 
OrdFörande

På grund av...
sjukdom har den utlovade 
presentationen av avdel-
ningen för kommunika-
tion och Samverka fått 
utgå ur detta nummer.

För denna ruta gjorde jag för flera veckor sedan en anteck-
ning i form av en stor rubrik. Jag skrev "Maktens boningar" 
för att fortsätta verket vid tillfälle. Problemet är att jag nu 
inte har en susning om vad jag menade. Någon gång, när 
jag tänker orden, dyker en aning upp, men det är som att 
försöka hårt greppa en blöt tvål. Ju hårdare man försöker 
desto längre sticker den iväg.

Händer detta alla? Sannolikt är det så. Jag läste nyligen 
boken Fermats gåta av Simon Singh och fick där en bild 
av "aningen" som fenomen hos en matematiker. Jag antar 
också att forskare, har aningen som själva idén till jobbet, 
alltså innan själva forskandet tar vid. Det kan vara trösterikt 
att tänka även om det inte hjälper mig det minsta nu. 

en större aning har säkert forskare vid Cernlaboratoriet i 
Schweiz som bygger en partikelaccellerator som ska kunna 
återskapa situationen som den var en mikrosekund efter Big 
Bang. 

tur att dom inte valde mikrosekunden innan.
OWl

blir det den �3 december. 
klocka 08 om morgonen ser-
veras kaffe i Studentcentrum. 
en halv timme senare dycker 
stadens lucia upp med följe.

alla HälSaS välkOmna!

Matchdags på  
Läkerol arena

Måndagen den 28/1 2008 
är Högskolan matchvärd i 
Läkerol Arena då  Brynäs IF 
möter Frölunda. All personal 
med familjer inbjuds att se  
matchen gratis från ståplats. 
Ingen föranmälan behövs. 
Mer information kommer 
efter årsskiftet.

På förekommen  
anledning

De av er som funderat på 
varför ni inte fått septem-
bernumret av Högaktuellt 
kan lugnt sluta med det. 
Septembernumret utgick till 
förmån för ett tjockare jubi-
leumsnummer. Men möjlig-
heten att meddela detta var 
ju starkt begränsad.


