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Svarar på 
kritiken      
"Vi har tolkat resultaten mycket försik-
tigt", säger Peter Gill om webbunder-
sökningen som visar att kvinnors våld 
riktat mot män är betydligt vanligare än 
man tror.

Sid. 3

Tar itu med 
arbetsmiljön
Institutionen för Teknik gör pionjärarbete 
för den säkra och trygga arbetsplatsen. 
Man har direkt översatt lagstiftningen 
till de faktiska förhållandena på institu-
tionen.

Sid. 9

Sveriges största 
bokverk inleds
När det första bandet av 130 av Sveriges 
största bokverk premiärvisas, står Nils 
Ryrholm, forskare och lärare vid HiG, 
som huvudförfattare. 

Sid. 5
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Bokslut

Högskolan har just producerat 
och skickat in årsredovisningen 
för verksamhetsåret 2004. För 
de som arbetat mycket intensivt 
och nära med denna text tycks 
innehållet närmast självklart och 
dessutom väl känt, men hur är 
det egentligen i organisationen 
i stort?

För egen del kan jag inte erinra 
mig att jag alls läst eller ens sett 
årsredovisningarna förrän jag 
blivit prefekt, om ens då. Nu kan 
det så klart vara så att jag var en-
sam om att inte se denna produkt 
som den kioskvältare den borde 
vara, men på något vis tror jag 
ändå inte att detta är fallet.

Vår årsredovisning fyller 
framför allt kravet på återrap-
portering enligt Reglerings-
brevet. I detta återfinns först 
ett antal mål med åtföljande 
återrapporteringskrav som är 
gemensamma för alla universitet 
och högskolor. Det kan gälla 
kvalitetsarbete, breddad rekry-
tering eller jämställdhetsarbete 
förutom den rent ekonomiska 
redovisningen av anslagen. För 
2004 är antalet övergripande mål 
tolv, alla med minst ett återrap-
porteringskrav, i de flesta fallen 
betydligt fler. Sedan finns det ett 
avsnitt i regleringsbrevet som 
gäller varje enskilt lärosäte, t ex 
antal helårsstudenter, anslagstak, 
examensmål mm. Även här finns 
en allmän del, men också en lista 
på särskilda åtaganden som krä-
ver sin egen återrapportering.

Låter det krångligt? Det är 
krångligt, särskilt som reg-
leringsbreven blir allt mer 
detaljrika och omfångsrika och 
uppgiften att göra en läsbar text 
av alla dessa inbördes mycket 
olika rapporteringskrav allt mer 
grannlaga. 

Det intressanta för oss som 
arbetar på högskolan men som 
inte är direkt involverade i 
framtagandet av produkten i 
sig är vad för slags information 
man kan hitta här om tillståndet i 
riket. I årets årsredovisning finns 
ett antal intressanta sammanhang 
redovisade och här kan man få 
svart på vitt om hur vi tillsam-
mans har skött oss – vad vi till-
sammans har åstadkommit och 

producerat. Det är av det skälet 
som årsredovisningen borde vara 
en kioskvältare.

Naturligtvis innehåller årsre-
dovisningen mycket siffror – det 
ligger i sakens natur. Men om 
man ställer frågor till siffrorna 
och sedan reflekterar lite över 
vad dessa siffror berättar om så 
får man faktiskt fram oerhört 
mycket.

Hur skötte vi oss 2004? Vår 
ålagda uppgift var att producera 
6 300 helårsstudenter. Utfallet 
visar att vi återigen fullgjort vårt 
uppdrag. Totalt har grundutbild-
ningen omfattat 6 383 helårsstu-
denter. Bryter man ned siffrorna 
ser man att vi inte helt uppnådde 
de 2 030 helårsstudenter inom 
naturvetenskap och teknik som 
var målet – vad vi uppnådde var 
1 978. Vi har alltså omfördelat 
platser så att vi ändå fullgjort 
grundutbildningsuppdraget med 
råge. Det här är något vi alla 
bör ta till oss – det förtjänar att 
påpekas att detta inte längre är 
självklart inom högskolevärlden 
– många andra har problem att nå 
upp till sitt uppdrag inom grund-
utbildningen.

Hur står det till med presta-
tionsgraden? Även här har vi 
glädjande nog ökat från 78 % 
2003 till 80 % 2004. Naturligtvis 
finns det en stor spännvidd. Vad 
som givit det positiva utfallet är 
framförallt en ökad prestations-
grad på distanssidan – något som 
är välbehövligt och där man bör 
se en fortsatt ökning framöver.

Hur stor är vår forskning? 
Forskningen utgjorde 2004 22 % 
av vår samlade verksamhet och 
omsatte 110,7 miljoner varav 70 
miljoner utgör högskolans forsk-
ningsanslag. Att vi offensivt har 
stärkt vår forskningsförankring 
och våra forskningsmiljöer kan 
utläsas av att vi under 2004 
hade 33 professorer och 146 
disputerade lärare. Under året 
lades inte mindre än 10 doktors-
avhandlingar fram (av 5 kvinnor 
och 5 män). Vi har all anledning 
att hoppas att denna siffra kan 
fortsätta att stiga – särskilt med 
tanke på att vi under 2004 hade 
97 forskarstuderande verksam-
ma vid högskolan (49 kvinnor 
och 48 män).

Vad kan man få fram ur årsre-
dovisningen om våra studenter? 
Vi kan se att kvinnorna är i majo-
ritet på grundutbildningen, 62 %. 
Inom naturvetenskap och teknik 
är andelen kvinnor 43 %, vilket 
är en bra siffra. Man kan också 
utläsa att de kvinnliga studen-
ternas prestationsgrad är något 
högre generellt än de manliga 
– 83 % mot 75% – kanske något 
att fundera över.

Hur står det slutligen till 
med det ekonomiska utfallet? 
2004 hade vi budgeterat med 
ett resultat på -12,9 miljoner. 
Delårsrapporten  indikerade att 
underskottet till och med skulle 
kunna landa på hela 14,6 mil-
joner. Glädjande nog är utfallet 
en underskott på – 6,5 miljoner. 
Det stora underskotten genereras 
dock på grundutbildningssidan. 
Om man tittar på resultatet där 
hittar man  -9,1 miljoner medan 
forskningssidan gått på plus.

Sammantaget kan man kon-
statera att Högskolan i Gävle 
sköter sig bra. Naturligtvis finns 
det mycket som kan bli bättre 
och många aspekter har jag inte 
berört alls. Särskilt sådana där 
kvantitet inte säger allt. Hur vet 
man om vi lyckas med att hålla 
uppe kvaliteten i den utbildning 
vi ger? Hur mår våra medarbe-
tare och studenter? 

Till dessa och andra kvalitets-
frågor hoppas jag få återkomma. 
Under tiden – läs vår årsredovis-
ning!

T. f. rektor Gabriella Åhmansson
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Kvinnor som slår sina män:

"Vi har tolkat resultatet mycket försiktigt"
Nyligen utgavs på DN debatt 
preliminära resultat från ett 
forskningsprojekt om par-
relationsvåld genomfört vid 
Högskolan i Gävle. En kortfat-
tat summering av de resultat vi 
(Peter Gill och Carita Remahl) 
presenterade skulle vara att 
medan mycket litet våld före-
kommer (enligt självskattade 
svar på en enkät) visade våra 
resultat att vissa kvinnor själva 
deltog i våldet och till och med 
erkände ett eget initiativtagan-
de. Vår artikel föranledde ett 
antal spydiga reaktioner i mass-
media och många förfrågningar 
(nationellt och internationellt) 
från andra forskare. 

Eftersom databearbetning 
pågår kunde vi inte förse dessa 
med mer detaljer än som fanns 
i DN-artikeln. Jag löste detta 
genom att erbjuda samtliga att 
ta del av den databas vi har 
skapat. 

En mer utförlig redovis-
ning av resultaten kommer att 
presenteras inför konferensen 
”Kön och våld” som äger rum i 
Göteborg, 10-12 juni 2005.

Sedan har det förekommit 
korridorsnack om vårt arbete. 
Vissa har velat ifrågasätta på 
vetenskaplig basis. Detta är att 
välkomna. All forskning skall 
ifrågasättas. Men för den delen 
skall allvarligt menad och seriös 
forskning försvaras. 

Av den kritik som har 
framkommit kan ett antal spår 
urskiljas: urvalet är inte repre-
sentativt, metoden (självskat-
tade enkätsvar) är tveksam, 
den utveckling av metoden vi 
tillämpade (ett så kallat webb-
baserat enkätförfarande) är 
inte seriös, våra slutsatser är 
för långtgående (vad gäller 
urvalets representativitet) och 
obefogade.

RESPONSEN BEKRÄFTAR

Urvalet: Studien riktades mot 
samtliga helstidsstudenter vid 
HiG. Den förbereddes i samarbete 

med Studenthälsan och Student-
kåren. Inbjudan och spridning av 
information genomfördes med 
hjälp och stöd från båda instanser. 
Hela prägeln på undersökningen 
var seriös och allvarlig. 

När jag har nämnt undersök-
ningen inför mina egna klasser 
har jag alltid frågat om någon har 
tagit sig tid att delta. Jag har hittills 
inte mött en grupp där det saknas 
någon som deltog. 

Jag har också frågat, rent all-
mänt, om studenternas uppfattning 
om vem de tror skulle ha deltagit 
i undersökningen. Deras svar har 
bekräftat det redan kända forsk-
ningsrönet att den enda risk för 
överrespresentation i urvalet skulle 
gälla utsatta individer, alltså att de 
individer som hade råkat ut för nå-
got våld i en parrelation skulle vara 
mer benägna att svara på enkäten. 

Detta skadar inte forskningssyftet. 
Tvärtom, betyder detta att våra re-
sultat är garanterade att täcka ”det 
mesta” av vad som har inträffat i 
parrelationer bland den undersökta 
populationen: högskolestudenter i 
Gävle. 

ÖKAR UTSATTHETEN

Nästa fråga blir då, hur repre-
sentativ en student i Gävle är, 
dels för andra studenter, dels 
för andra unga vuxna i Sverige. 
Eftersom man kan anta en över-
representation av våldsamma re-
lationer är det rimligare att fråga 
hur representativa är students 
parrelation av ”vanligt folks” 
relationer. 

Internationell forskning visar 
att studenter löper en lite större 
risk för att hamna i en våldsam 

relation än icke-studenter (om 
andra saker är lika). Med andra 
ord har vi ingen som helst anled-
ning att tro att de relationer vi 
har ”samplat” genom vårt urval 
inte skulle vara representativa 
för vanliga relationer i Sverige (i 
det aktuella åldersspannet). 

Det är självklart att det finns 
ett mycket litet överlapp mellan 
gruppen kvinnor utsatta för all-
varligt våld i sina parrelationer 
och vårt urval. Detta är mycket 
viktigt för de slutsatser vi har 
dragit. Vår kritik mot tidigare 
kartläggningsundersökningar 
om parrelationsvåld, handlar 
bland annat om tendensen att 
vilja förstå och förklara parrela-
tionsvåld som något som före-
kommer ofta i många relationer. 
Vi hävdar att denna inställning 

Forts. nästa sida

En webbundersökning som professor Peter Gill tillsammans med andra gjort, visar att det är betydligt vanligare än 
man i allmänhet tror, att kvinnor i en parrelation slår sin partner. Enkätundersökningen har besvarats av studenter 
vid HiG, men inget finns som säger att gruppen skulle skilja sig från någon annan grupp. (Bilden är arrangerad) 
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Lönsamhet ett hinder för 
kvalitet på Högskolan?

Kan det löna sig för en ort att 
ha ett universitet? 

Enligt SACO-studien Högsko-
leorternas regionala ekonomi 
– 2005, har man inte kunnat 
påvisa ekonomiska skillnader 
för näringslivet mellan orter 
som har respektiver inte har 
högskola eller universitet. Man 
har utgått ifrån det enklaste sät-
tet att mäta, i pengar. Kvantitet 
istället för kvalitet. 

Vad som inte framgår är vad 
den högre utbildningen betyder 
för de enskilda individer som 
studerar, för det goda samtalet 
människorna emellan på en 
ort. I Gävle börjar vi alltmer 
förstå högskolans långsiktiga 
och strategiska betydelse, mätt 
med andra mått än kortsiktiga 
ekonomiska fördelar. 

Det har skapats fler mötes-
platser, här är fullt med män-
niskor på gator och torg till 
och med sena eftermiddagar 
och kvällar. Ungdomar, ja alla 
åldrar rör sig ute, hänger på 
caféer, pratar med varandra. In-
dustrisamhällets stämpelklocka 
och disciplin håller långsamt 
på att släppa greppet om oss, 
en öppnare mentalitet breder 
ut sig. Nya sociala former och 
möten skapas. Högskolan har 
stor del i detta.

För många går en dröm i upp-
fyllelse när de skriver in sig vid 
högskolan för att studera. Här 
spricker bubblan. På högskolan 
gör man som i studien. Här mä-
ter vi allt i pengar och omsätter 
det i tid. Lärartid. För att effek-
tivisera (för vem?) har man fört 
ner detaljkontrollen av lärarnas 
tid till den minsta cellen i den 
stora högskoleorganisationen, 
till det lilla lärarlaget. 

Trots att kollegerna vet vem 
som har den bästa kompetensen 
kan man utan att blinka – och 
ibland med bara någon veckas 
varsel till inläsning av kurslit-
teratur, planering av föreläs-
ningar, seminarier, bokning 
av lokaler etc – placera någon 

annan i katedern. 
Studenterna får inte den mest 

lämpliga/kvalificerade läraren 
utan den som råkar ha tid över 
i tjänsten. På en byggarbets-
plats skulle det betyda att t ex 
en elektriker sattes att snickra 
bara för att han hade tid. På led-
ningsnivån sticker man huvudet 
i sanden: hur ni utför uppdraget 
lägger vi oss inte i, bara ni kan 
presentera oproblematiska 
siffror. 

De största förlorarna är 
studenterna. I förlängningen 
skattebetalarna och högskolans 
intressenter som har rätt att 
kräva kvalitet. Värst av allt är 
att vi inte ens sparar pengar på 
detta. Lönerna betalas ändå ur 
samma skattkista. 

EVA EKSTRAND

riskerar öka utsattheten för de 
kvinnor som löper risk att bli 
utsatta, och även för de kvinnor 
som faktiskt är utsatta.

MINSKAT RISKERNA

Metoden: Vår metod är inte 
unik. Enkätförfarande har en 
uppsjö inbyggda risker men vårt 
förfarande har minskat dessa. 

Dels är enkäten framtagen 
som en del av en internationell 
undersökning under ledning av 
en av världens främsta forskare 
inom fältet ”familjevåld” och 
bygger på Murray Straus, av 
den internationella forskningen 
erkända, Conflict Tactics Scale. 
Dels innebar vår utveckling av 
metoden för tillämpning som 
anonym webbenkät, en ökad 
svarsbenägenhet på de käns-
ligaste frågorna. Även detta 
bekräftat av annan forskning. 

HÖG SVARSANDEL

Att vi fick svar från 903 studen-
ter måste ses som en seger för 
vår metodik. Eftersom enkäten 
bestod av över 250 frågor och 
kunde ta upp till två timmar att 
besvara är vi ganska säkra på att 
vi har fått en bild av hur det lig-
ger till inom ett mycket repre-
sentativt urval relationer, inte 
från kvinnornas perspektiv. Vi 
har medgett, och påpekar detta i 
DN-artikeln, att de manliga re-
spondenterna säkert är ”udda” i 
den mening att de är en grupp 
som erkänner att kvinnor har 
slagit dem. 

Med andra ord överrepresen-
terar de en grupp som skulle 
kunna kallas för ”utsatta män”. 
Det är självklart att denna grupp 
är liten och mycket mindre än 
gruppen utsatta kvinnor. Dess-
utom är deras utsatthet säkert 
av en annan karaktär. Vad som 
inte kan förnekas är att en del av 
den grupp kvinnor som svarade, 
dels erkände att de själva hade 
slagit och dels att de även hade 
tagit initiativ till slagen (återi-
gen en mindre grupp).

MYCKET FÖRSIKTIGA

Slutsatsen: vi har varit mycket 
försiktiga med våra slutsat-

ser. Detta framgår tydligt av 
DN-texten. Den respons vi 
har fått från andra forskare är 
uteslutande positiv. Vissa har 
tackat för att vi har ”vågat” 
publicera oss på detta sätt. 
Andra har uppmuntrat och sett 
fram mot en mer utförlig re-
dovisning. Vi har haft kontakt 
från kvinnojourer, mansjourer, 
myndigheter, enskilda forskare 
från flera fält och även ”vanliga 
medborgare”. För dessa tycks 
det inte vara kontroversiellt att 
påstå att våld i parrelationer är 
ett komplext fenomen, att även 
vissa kvinnor kan delta i våldet, 
att det förekommer ett fåtal ut-
satta män, att genom att vidga 
och missbruka våldsbegreppet 
och lita mot grova överdrifter i 
prevalens- (förekomst-) studier, 
riskerar man att missgynna fak-
tiskt utsatta kvinnor.

HÖGSTA KVALITET

Sist är det viktigt att påpeka att 
denna forskning genomfördes 
utan forskningsmedel. Carita 
Remahl, Camilla Gustavsson (på 
P-institutionen), en grupp Er-
asmusstudenter, Studenthälsan, 
Studentkåren och undertecknad 
genomförde studien som en del 
av vårt vanliga arbete. 

Den viktiga kontakten med 
Murray Straus (vilket omfattade 
översättningsutbyte, databas-
strukturering och etiska hänsyns-
taganden), kontakt med HiG:
s it-enhet (som hjälpte till med 
utveckling av webbförfarandet), 
annonsering och affischering av 
studien med mera, skedde i den 
bästa frivilliga atmosfären. 

SMÅ RESURSER

Med mycket små resurser har 
vi lyckats genomföra forskning 
som håller högsta internatio-
nella kvalitet. 

En första rapport från den in-
ternationella studien är utgiven 
i tidskriften Violence Against 
Women, 110 (7), 2005, 790-
811 (se Straus, Murray A. ”Pre-
valence of Violence Against 
Dating Partners by Male and 
Female University Students 
Worldwide).

Fort. från föregående sida

Claes Malmberg på 
Religionsdagen 

Religionsdagen den 31 mars 
hålls i Valhall, Högskolans aula. 
Det är öppet för allmänheten 
och avgiftsfritt. Kaffe och 
macka säljs till självkostnads-
pris från kl. 8.30 utanför Valhall 
och lunch kan köpas på Hög-
skolans Campusrestaurang.
Efter en introduktion klockan 
9.00 av Bengt Söderhäll nju-
der förmiddagen på Tuulikki 
Koivunen Bylunbd, domprost 
i Uppsala som talar om Kristus 
som roar och oroar. Skribenten 
Göran Greider frågar sig om 
Kristus var agnostiker eller 
socialist varefter det blir musia-
liskt intermezzo.

Efter lunch: Buddism enligt 
skådespelaren och stå-upparen 
Claes Malmberg. Han berättar 
om och delar med sig av sin er-
farenhet som utövande buddist.

 Religionsdagen sänds via 
video-konferens till en mängd 
lärcentra runt om i landet.

Se vidare: 
http://www.hig.se/hs/rel/

indexreligion.htmlPETER GILL
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Nationalnyckeln:

HiG-expert inleder nationens största bokverk

Det ska bli Sveriges absolut 
största bokverk. Samtliga 
svenska flercelliga organis-
mer ska presenteras i ord och 
bild. Det blir omkring 30 000 
arter. En av de två författarna 
till den första volymen är Nils 
Ryrholm, till vardags lektor i 
biologi vid HiG.

Den 25 april släpps det första av 
beräknat 130 band i bokverket 
Nationalnyckeln till Sveriges 
flora och fauna, vilket är den 
fullständiga titeln. Det sista 
bandet beräknas, en aning osä-
kert, vara klart om 20 år.

BESLUT 2001

Det var riksdagen som i vårpro-
positionen 2001 gav i uppdrag 
till Artdatabanken vid SLU, 
Sveriges lantbruksuniversitet, 
att skapa ett heltäckande verk 
över samtliga svenska flercel-
liga arter som kan betraktas 
utan specialinstrument. Ett 
populärvetenskapligt verk tänkt 
för både experter och normalin-
tresserade.

VACKER INLEDNING

Dagfjärilar är vackra och lämp-
liga att ägna den första volymen 
åt. Till detta behövdes en expert 
och denne fann man i Nils Ryr-
holm som fick äran att inleda 
mastodontarbetet. 

Ett hedersamt uppdrag, men 
det har varit ett hårt arbete.

– Jag har jobbat med detta 
helger, kvällar och nätter i tre 
och ett halvt år, säger han.

JÄMFÖRANDE STUDIER

Nils har varit intresserad av 
kryp sedan barnsben och "det 
bara hampade sig" att det senare 
blev just fjärilar han började att 
forska om.

– Men det är speciellt dag-
fjärilar eftersom de är de enda 
fjärilar som förekommer i äldre 
mer heltäckande litteratur. 

Detta förklaras av att nattfjä-
rilar oftast omges av mörker och 
sällan har den granna färgteck-
ning som gjorde det intressant 
för den samlande överklassen, 
inte minst i England på 1700-
talet.

400 ILLUSTRATIONER

Inledningsboken är på omkring 
400 sidor och rikt illustrerad, 
mest akvareller, fantastiska små 
verk skapade med stor omsorg 
och kunskap. Förlagor har varit 
dels Nils egna fotografier, dels 
faktiska insekter. Under proces-
sen har färger och former finin-
ställts i nära samarbete mellan 
författare och konstnär, för att 
få så verklighetstrogna bilder 
som möjligt.

Illustrationerna är 400 till an-
talet och har tagit tre konstnärer 
tre år att framställa.

– Det här har varit ett riktigt 
hästjobb, säger Nils Ryrholm. 
Jag är involverad i ytterligare 
två volymer, den första om spin-
nare och svärmare, den andra 
om malar och småfjärilar. 

OM HAN HADE TID

Åter blir det trångt om utrym-
met med hundra procent under-
visning. Hade han den tid till 
forskning som lektorer ska ha, 
hade han gärna ägnat sig åt fjä-
rilarnas luktsinnen, feromoner 
och tagit reda på växthuseffek-
tens följder på fjärilsfaunan och 
på den biologiska mångfalden. 

Boklanseringen kommer att 
högtidlighållas i riksdagen un-
der närvaro av kronprinsessan 
Viktoria, verkets beskyddare.

Se projektets webbplats: http:
//www.artdata.slu.se, klicka vi-
dare på "Svenska artprojektet & 
Nationalnyckeln".

FAKTA

NILS RYRHOLM ÄR SEKRETERARE I FJÄRILSKOMMITTÉN. HAN SIT-
TER OCKSÅ I TVÅ INTERNATIONELLA KOMMITTÉER SOM ARBETAR MED 
BEVARANDEFRÅGOR OM FJÄRILAR. HAN ÄR RÅDGIVARE ÅT FLERA 
VETENSKAPSAKADEMIER I EUROPA OCH ÅT NATURVÅRDSVERKET. 
VIDARE ÄR HAN FACKREDAKTÖR FÖR FLERA ENTOMOLOGISKA TID-
SKRIFTER. HAN DISPUTERADE 1989 PÅ EN AVHANDLING OM KLIMATETS 
INVERKAN PÅ FJÄRILARS UTBREDNING. OCH POPULATIONSSTRUKTUR. 
HAN HAR EN MÄNGD PUBLICERADE ARTIKLAR BAKOM SIG, DEN TYNGS 
VÄGANDE  I TIDSKRIFTEN NATURE UNDER TITELN POLEWARD SHIFTS 
IN GEOGRAPHICAL RANGES OF BUTTERFLYSPECIES ASSOCIATED WITH 
REGIONAL WARMING, NATURE VOL. 399, 1999.OVE WALL

Nils Ryrholm tror att det var artikeln i Nature som fick redaktionen för 
Nationalnyckeln att erbjuda honom uppdraget att inleda Nationalnyckeln. 
Verket skall bli det största som gjorts i landet och omfatta 130 band när det 
är färdigt.

Det första bandet innehåller 400 handmålade illustrationer, mycket 
nogrannt utförda i samråd med Nils Ryrholm, efter fotografier och efter 
faktiska insekter. Skaparen av dessa heter Martin Holmer.
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Internationalisering:

Lärare utbildas i två länder samtidigt
Annika Elm och Kia Kimhag 
brinner båda två för en och 
samma sak. De vill ta tillvara 
på den kompetens som finns 
hos utbytesstudenter och 
utbyteslärare. 

I flera år har de arbetat ihop med 
att integrera internationalisering 
i lärarutbildningarna och i janu-
ari startade de en ny inriktning 
inom lärarutbildningen: ”Ska-
pande möten i mångkulturella 
barngrupper”. 

I den inledande kursen läser 
våra studenter tillsammans med 
Erasmusstudenter från olika 
länder i Europa. De samarbetar 
med ett universitet i Madrid, 
Autonoma Universidad La 
Salle. Studenterna möts via 
telebild och Blackboard. 

Annika och Kia, som är kurs-
ansvariga, står för utvecklingen 
av denna strategi för internatio-
nalisering av lärarutbildningen. 
De anser att det är ett viktigt led 
i studenternas lärarutbildning. 
All undervisning sker på engel-
ska och viss kurslitteratur är på 
engelska likså.  

SOCIALKULTURELL ANALYS

Flera år av samarbete har lett 
till en fördjupad kontakt med 
kollegor som delat samma 
tankar och idéer om inter-
nationalisering, som Annika 
och Kia. Resultatet är kursen 
European Culture Encounters 
in Teacher Training (Kulturmö-
ten, barns lek och lärande i ett 
internationellt perspektiv) där 
de lyfter in Erasmusstudenter i 
utbildningen istället för att det 
är ett sidoprojekt. Detta ger stu-
denterna möjligheten att se hur 
verksamheten och skolsystemet 
ter sig i ett annat land. 

– Man kan säga att det 
handlar om en socialkulturell 
analys, säger Annika Elm. Det 
är ett perspektiv på hur vi ser 
på andra och hur andra ser på 
oss. Mötet med studenterna via 
telebild är inte bara att arbeta 

interkulturellt. Det engagerar 
studenterna och väcker frågor 
kring skolsystemet och dess 
verksamhet, vårt eget system 
och våra samarbetspartners. 

SJÇLVA UTBYTESLÇRARE

Tanken är även att utbytes-
studenterna ska få möjligheten 
att göra studiebesök eller någon 
form av verksamhetsförlagd 
utbildning i svenska skolor för 
att verkligen få en insyn i verk-
samheten. 

Detta utgår från studenternas 
behov och deras inriktning på 
utbildningen. Annika och Kia 
samarbetar med ett antal lo-
kala lärarutbildare och skolor i 
regionen. 

Varför har det blivit just 
Madrid? 

Förutom att båda varit ut-
byteslärare var hjulet redan 
uppfunnet av deras kollegor i 
ämnet religion, tidigare samma 
institution som lärarutbildning-
arna, som i flera år legat mycket 
långt framme vad gäller gräns-

Marina Sanders, student:
– Det har gått bra i kursen hittills och det är väldigt intres-

sant med internationalisering. Mötet med andra studenter gör 
att man får mycket feedback och en bättre förståelse och insikt. 
Det var lite tufft och nervöst i början med engelskan men man 
lär sig med tiden och vågar mera för varje gång. Det är otroligt 
nyttigt. 

lös undervisning. 
Annika och Kia ser möjlighe-

ter med dagens tekniska förut-
sättningar för distansutbildning 
och rekrytering av andra stu-

dentgrupper. Kursen kan också 
bidra till att fler studenter söker 
utbytesstudier inom de olika 
nätverk HiG etablerat.  

CAROL CHEN

Undervisningen sker via Blackboard och viaTelebild. I studion i Gävle finns svenska studenter samt Erasmusstuden-
ter. I en teve ser man spanska studenter i Madrid och även där finns Erasmusstudenter från flera andra länder. Kon-
versationen sker på engelska och diskussionerna gäller inte minst ländernas olika synsätt på skola och undervisning.

"Otroligt nyttigt"
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En fyrarätters soppa!
"Det är absolut förbjudet att ta 
med sig receptet in i köket!". 
Kocken Stefan Fasth tycks 
obeveklig, men det är mest 
en markering av hur matlag-
ning ska gå till.

– Man använder inte ett recept 
så, slår han fast. Maten görs 
i köket. Man ska smaka sig 
fram.

Eftersom lök tycks vara all 
mats moder inleder vi elva 
män med hackning av en oanad 
mängd. Själv har jag hackat lök 
i tjugo år. Denna gång är den 
första jag gör fel. Men det känns 
inte på sin plats att nämna det.

Vi elva är en fullkomligt 
normal blandning från, nästan, 
HiG:s samtliga byggnader in-
klusive den på Brynäs. Vi ska 
den första kurskvällen skapa en 
fyrarätters middag, vilket man 
med lite vilja kan kalla mål-
tiden som består av laxsoppa, 
köttfärssoppa, fransk löksoppa 
och räksoppa.

Vi lär oss att det första  knepet 
med en god soppa är rikligt med 
vatten. Men inget puttinuttande 
med decilitermått utan direkt 
från slangen. Soppan kan dock i 
de flesta fall vinna på att smak-
sättas. I mitt fall lök, vitt vin, 
tärnade morötter, hönsbuljong 
(godare än fiskbuljong), gravad 
lax, salt och vitpeppar, skivad 
purjo och mer vatten tills man 
tycker att det räcker. Sedan har 
man i mer av allt det andra.

Detta är sannolikt förklaring-
en till att tevekockarna säger 
"en tesked salt" och häller i två 
matskedar. Alltid. Det är inte en 
regel, det är filosofi. De vet att 
det blir så till slut i alla fall.

– Jag har haft i mer vatten 
i din soppa, säger Stefan. Du 
måste smaksätta den igen.

Hönsbuljong (fortfarande 
godare än fiskditon), en aning 
grädde, vitpeppar – och allt det 
andra. 

Fast man kanske skulle ha lite 
dragon och tabasco?

– Ja, varför inte! 

Sådär, grundkursen avklarad 
med VG och doggybag till alla 
som vill. Elva proppmätta killar 
och fem gånger kvar.

Personalföreningens kurser 
har varit en succé sedan de star-
tade. Den första träslöjdskursen 
var fulltecknad efter tio minuter 
och hyllorna sprutade fram ur 
Silvanums källarvåning under 
överinseende av Ragge Pelttari.

– Står det tomatpuré och man 
inte har det, så tar man krossade 
tomater. Har man inte det tar 
man ketchup och vatten eller 
nåt. Så slipper man gå till af-
fären, säger  Stefan Fasth. 

Visdom är erfarenhet parad 
med en näve lättja.

– Det där är inte bok utan 
ask. 

Han höll också i flugbindar-
kursen. Men inte dans- eller 
sångkurserna.

Det är tredje terminen som 
Stefan Fasth har matlagning 
för män och trycket är hårt. Tio 
deltagare blir tolv.

Men varför får man inte ta 
receptet med sig till spisen? OVE WALL

Hacka mer av allt, byt till större gryta, fyll på med en halv hink vatten. Dela upp i doggybags och spara allt som blir 
över.  Någon gång måste du ändå gå till affären, fast hellre senare än förr. Matlagningskurs för riktiga män. 
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Ny roll för högskolebiblioteket

Tänk dig följande situation: 
Din håg står till att studera, 
men din syn är så dålig att 
det är svårt eller helt omöjligt 
för dig att läsa ”svartskrift”. El-
ler tänk dig följande: Du har 
hela din skoltid plågats av 
hoppande bokstäver och en 
känsla av stress och obehag 
så fort det gäller läsning, 
men din högsta önskan är 
att trots dessa svårigheter 
skaffa dig en eftergymnasial 
utbildning.

Högaktuellts läsare kunde i 
nummer 5/2004 stifta bekant-
skap med högskolans han-
dikappsamordnare, Susanne 
Axner. Susanne är ofta den 
första kontakt som studenter 
med olika typer av läshandi-
kapp kommer i kontakt med, 
angående stöd och hjälp i sin 
studiesituation. Den andra in-
stansen är i regel biblioteket.

ANDRA MEDIER

Tal- och punktskriftsbibliote-
ket, TPB, är den myndighet 
som har att försörja de läsare, 
som är beroende av andra me-
dier än vanlig tryckt text, med 
litteratur. TPB har hittills haft 
direktkontakt med varje lånta-
gare individuellt, men denna 
kontakt är nu – åtminstone del-
vis – decentraliserad till varje 
låntagares ”hembibliotek” och 
för våra studenter innebär ju 
detta biblioteket på Högskolan 
i Gävle.

De medier som står till buds 
är punktskrift (det i särklass 
äldsta läshjälpmedlet), försto-
ringar - dessa produceras som 
en kopia individuellt till varje 
läsare samt e-text – en elektro-
nisk kopia produceras för läs-
ning i den egna datorn matchat 
med talsyntes, så att man även 
hör texten läsas. 

Det vanligaste mediet är 
emellertid talböcker. Dessa har 
under en lång räcka av år pro-
ducerats i form av kassettband. 

Detta är emellertid ett medium 
som nu håller på att fasas ut för 
att ersättas med den så kallade 
Daisy-talboken. 

En Daisyskiva ser ut som en 
cd men kan inte spelas upp i 
en vanlig cd-spelare. Förutom 
att kunna spelas i de speciella 
spelare, vilka är anpassade till 
Daisyformatet, kan de däre-
mot spelas i datorns cd- och 
dvd-läsare 
(dock gi-
vetvis utan 
bild), samt i 
spelare som 
h a n t e r a r 
M P 3 - f o r -
mat. (Alltså 
även vissa 
dvd-spelar 
k o p p l a d e 
till teven.)

till synskadade och andra 
funktionshindrade som inte 
kan ta del av verken i skrift-
lig form.”

Högskolan har under de senaste 
året sett en markant ökning av 
antalet kända läshandikappade 
studenter. Den verkliga anled-
ningen till detta kan nog sägas 
vara den lag (2001:1286) om 

ten har behov av särskilt stöd. 
Studenten kan därefter ansöka 
om ett lånenummer hos TPB 
och den som så önskar kan även 
få låna en så kallad Victor-spe-
lare, med vars hjälp de speciella 
Daisy-skivorna kan avlyssnas. 
Med lånenumret kan studenten 
därefter själv söka och beställa 
lån på allt som TPB redan har i 
sin katalog.

HJÄLPER MED 
BESTÄLLNING

H ö g s ko l e b i b -
lioteket kommer 
in i bilden när 
man önskar låna 
litteratur som 
inte redan finns 
i önskat format 
(Daisy, punkt-
skrift etc). Vi kan 
också hjälpa till i 
den mån studen-
ten tycker det är 
svårt att söka och 
beställa själv. Det 
ligger ju i sakens 
natur att det kan 
bli svårigheter 
att söka när man 
till exempel har 
svårt med stav-
ning. 

Det finns 
också en liten 
grupp som inte är 
”tillräckligt han-
dikappade” för 
att kunna få sin 
utredning god-

känd. Denna grupp skall ändå 
kunna få viss hjälp. Biblioteket 
gör i detta fall beställningarna 
åt studenterna på TPB:s redan 
befintliga material.

Sammanfattningsvis hoppas 
vi på Högskolebiblioteket att 
vi kan bidra till att göra studie-
situationen för HiG:s läshandi-
kappade studenter så bra som 
möjligt.

likabehandling av studenter i 
högskolan, vilken bland annat 
fastslår att högskolan skall mot-
verka diskriminering på grund 
av könstillhörighet, sexuell 
läggning, etnisk tillhörighet 
och funktionshinder.

Den student som känner 
behov av särskilt stöd i detta 
hänseende vänder sig till hög-
skolans handikappsamord-
nare. På hennes initiativ kan 
en utredning initieras, vilken 
eventuellt fastslår om studen-

SPECIALTILLSTÅND

Det är ett undantag i Upphovs-
rättslagen (1960:729) som slår 
fast att 

”De bibliotek och organi-
sationer som regeringen 
beslutar i enskilda fall skall 
ha rätt att genom ljudupp-
tagning med hjälp av inläs-
ning eller överföring från en 
annan ljudupptagning fram-
ställa exemplar av utgivna 
litterära verk för utlåning JÖRGEN BOMAN

Ett av de hjälpmedel som biblioteket kan erbjuda är så 
kallade Daisyskivor med inläst litteratur. För att lyssna på 
skivorna behöver man en spelare som den ovan, en Viktor-
spelare, som biblioteket kan tillhandahålla. Men med rätt 
programvara kan de även läsas av cd-läsare i datorer samt 
vissa dvd-spelare.
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Reseberättelse från Kuba

"Det var med stor glädje 
som jag fick möjligheten 
att vara med och skriva en 

ansökan med institutet INHEM, 
The National institute of hygie-
ne and epidemiology, i Kuba. 

En planeringsresa genomför-
des under en vecka i oktober. 
Fylld av förväntan och nyfi-
kenhet kom jag så äntligen till 
Kuba. Efter att ha ”flyttat in” på 
det anrika hotellet Nacional, där 
Gudfadern 2 spelades in, mötte 
oss vår cubanska kollega Mari-

ela Hernandez. 
Dagarna var redan 

inplanerade och fyllda 
av aktiviteter. De för-
sta två dagarna blev 
vi guidade runt i La 
Habana. Det fanns 
mycket intressant att 
ta del av, god mat, 
trevliga människor 
och härligt varmt! 
För mig var det ex-

tra befriande att besöka ett land 
som inte har McDonalds. 

DAGLIGA MÖTEN

Efter denna mjukstart var vi 
inbjudna till dagliga möten på 
INHEM, där vi fick ta del av de-
ras forskning och diskutera ett 
eventuellt fortsatt samarbete. Vi 
blev mycket väl omhändertagna 
på alla sätt, inte minst av kvin-
nan som lagade god cubansk 
lunch åt oss.

Mitt område är specialpe-
dagogik vilket visade sig att 
INHEM inte sysslade med. För 

min del ordnandes ett möte med 
ansvariga på Utbildningsminis-
teriet. Det var givande för oss 
alla och behov av samverkan 
finns framförallt inom IKT. De 
brottas i stort med samma frå-
gor som vi gör när det gäller att 
införa en skola för alla. Våra ge-
mensamma intressen ledde till 
att jag fick besöka en skola där 
elever som har autism/Asperger 
syndrom gick. Under en dag 
deltog jag i undervisningen och 
fick möta elever, lärare, annan 
personal samt föräldrar. Efter-
som detta område ligger mig 
varmt om hjärtat var denna dag 
mest givande för min del. 

Det finns mycket mer att 
berätta om Cuba, men det får 
bli en annan gång. Tillbaka 
till vardagen på högskolan och 
planering för att fullfölja vår 
ansökan påbörjades. 

Nu skulle två kollegor från 
Cuba besöka oss, Mariela 
Hernándes och Patricia Varona 
Perez. De kom i december, 

hade hoppats på att få uppleva 
snö men tyvärr hade det mesta 
regnat bort. De fick  ta del av 
vårt arbete här vid högskolan 
och om Sverige, vårt samhälle, 
våra sociala liv, vårt klimat. 

Under några trevliga kväl-
lar avhandlades det mesta om 
äktenskap, jämställdhet, löner, 
traditioner etc. 

Tack till de av er här vid hög-
skolan som hade tid och möjlig-
het att träffa våra cubanska kol-
legor. Särskilt tack till Kia som 
alltid med ett stort varmt hjärta 
tar emot våra gäster från när och 
fjärran på egen tid. 

Efter dessa härliga möten fö-
rekommer nu en hel del e-pos-
tande med mina nyfunna vänner 
och kollegor. Jag hoppas på ett 
fortsatt samarbete som kommer 
våra båda lärosäten till glädje 
och nytta.

ANN-KATRIN SWÄRD

P-INSTITUTIONEN

T-institutionen genomför 
arbetsmiljöpolicyn
Redan hösten 2001 besluta-
de högskolestyrelsen om att 
genomföra en arbetsmiljöpo-
licy. Sedan hänfördes ärendet 
till institutionerna.

– När jag började kolla vad som 
hänt där efter hittade jag ing-
eting, säger skyddsombudet på 
T-institutionen Tommy Gaude.

Han tog kontakt med Claes 
Blomqvist på avdelningen för 
Byggd Miljö på Brynäs, även 
han skyddsomdud, och de två 
knöt till sig ytterligare två per-
soner, Lili André och Elisabeth 
Linden.

– Under fem dagar gick vi 
noga igenom lagstiftningen. Vi 
satte in lagarna i de verkliga 

förhållandena i T-institutionens 
verksamheten. 

Resultatet har blivit ett tio-
sidigt A4-manus till en folder, 
Systematiskt Arbetsmiljöarbete 
för institutionen för teknik och 
byggd miljö, förkortat SAM, 
som inom kort ska masspro-
duceras.

– Sedan är det meningen 
att alla som vill ska kunna ta 
del i det vi gjort och översätta 
det till den egna institutionen. 
P-institutionen har redan gjort 
det och vi tror att fler följer det 
exemplet.

Manuset innehåller detalje-
rade anvisningar och kan sam-
mafattas i den korta meningen: 
"En god arbetsmiljö omfattar 

egentligen alla förhållanden 
som bidrar till att man inte 
mår sämre när man kommer 
hem från jobbet än när man 
gick dit." 

Arbetet omfattar såväl den 
fysiska miljön som den psy-
kosociala, arbetsledning och 
möjlighet till inflytande. 

Vad gäller den fysiska miljön 
kan nog T-institutionen vara den 
mest angelägna att ta itu med.

– Vi har till exempel många 
maskiner som kan vara direkt 
livsfarliga. Även lokalerna har 
annorlunda utformning än van-
liga salar. Det har hänt att det 
blivit korsdrag och en student 
varit mycket nära att skada sig 
på en uppflygande metalldörr.

– Alltid när sådant händer 
ska det enligt SAM rapporteras 
i syfte att undvika att det hän-
der igen, säger Tommy Gaude. 
Dessutom ska det ske kontinu-
erlig uppföljning av arbetet.

Arbetsmiljöverket bedömer 

SAM-status efter fyra steg: 
SAM saknas, SAM påbörjat, 
SAM fungerar och SAM fung-
erar och ger effekt.

För T-institutionens del ska 
steg tre vara uppnått i januari 
2006.

TVÅ KONTAKTER

Den psykosociala arbetsmiljön 
skall hanteras av företagshälso-
vården, Previa, och en kartlägg-
ning kommer att göras. 

– Men de finns även för den 
enkilde anställde som där kan 
få hjälp och råd i alla hälsobe-
tingade frågor som rör arbetet 
på något sätt. Två kontakter 
med Previa per åkomma kan 
kan den anställde ta utan ar-
betsgivarens vetskap och dessa 
är kostnadsfria. Det kanske 
inte så många känner till, säger 
Tommy Gaude.

OVE WALL
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Seminarium:

"Politik i medierna 
– medier i politiken"

Boka redan nu in eftermidda-
gen den 19 april för en halv 
dags intressant möte med 
representanter för medie-
branschen, -forskningen 
och politiken på Högskolan 
i Gävle. 

Förre talman Birgitta Dahl 
kommer, förre chefredaktören 
på Svenska Dagbladet Mats Jo-
hansson kommer, professor Olle 
Findahl kommer, med flera.

Alla representerar de samhäl-
leliga institutioner som upp-
träder på den publika arenan. 
Medborgarna utgör en del av 
publiken, men en väsentlig 
del utgörs av aktörerna själva. 
Seminariet syftar till en inven-
tering av de generella problem 
som respektive ser i relation till 
övriga aktörer.

De medverkande inleder med 
ett anförande, därefter leds pa-
nelsamtalet och den allmänna 
diskussionen av moderator.

Inbjudan vänder sig till länets 
politiker, medierepresentanter, 
yrkesverksamma kommunika-
törer samt studenter.

Seminariet arrangeras av 
utbildningsprogrammet Politik 
och medier genom ett stipen-
dium från Nya Stiftelsen Gefle 
Dagblad.

Seminarium:
"För många avhopp"  

följs upp
Gunnar Grepperud, professor i 
distanspedagogik vid universi-
tetet i Tromsö, kommer att delta 
vid ett seminarium i början på 
april. Seminariet är tänkt som 
uppföljningsseminarium av 
”För många avhopp i distans-
utbildning” som gavs förra ter-
minen. Tema är Vuxnas villkor 
för flexibelt lärande och bygger 
på Grepperuds egna studier och 
avhandling kring detta. 

Mer information kommer via 
personalmail.

Problem förvandlas till kurser på CML

Som Högatuellt skrev i 
förra numret fick Eva Carling 
samverkansstipendiet för år 
2004. Vid prisöverlämnandet 
24 februari berättade hon om 
Creative Media Lab, CML, där 
hon är chef.

CML startade 1998 och sam-
lar forskare inom it-området 
för att, ofta i samarbete med 
näringslivet i regionen, arbeta 
projekt- och problembaserat 
med verkliga behov. 

Samverkansuppgiften är något 
högskolorna fått till uppgift att 
utföra, men inga medel till att ge-
nomföra. Lösningen kunde vara, 
tänkte Eva Carling, att ”återan-
vända” forskning tillsammans med 
näringslivet och studenterna.

– En ny dansk studie visar att fö-
retag med aktiv FoU har 40 procent 
högre produktivitet per anställd än 
utan FoU, samt att FoU-aktiva 
företag står för 50 procent av pro-
duktionen trots att de bara utgör 17 
procent av alla företag. Jag utgår 
ifrån att Danmark inte skiljer så 
mycket från oss.

Ett större kunskapsinnehåll 
kunde hjälpa svenskt närings-
liv att konkurrera på en global 
marknad. Därmed kunde utflö-
det av arbetstillfällen till inte 
minst låglöneländer minska.

BORDE VARA MERITERANDE

Eva Carling hänvisade till 
Riksrevisionens kritik mot 
olika faktorer som hämmar en 
positiv utveckling inom tredje 
uppgiften.

– Samverkan värderas ej i 
meriteringssystemet och de hol-
dingbolag som skapats för att 
realisera FoU till innovationer, 
nyföretagande och tillväxt har 
inte fått tillräckliga resurser för 
att göra det.

Genom att aktivt söka upp före-
tag har CML skapat sig en bild av 
vad de behöver. Tillsammans har 
man börjat att handfast och direkt 
lösa problem.

Flera exempel på detta gavs. En 
av de mer kreativa idéerna är att 

reella företagsproblem görs om 
till ”kurser” för studenterna. Exa-
mensarbeten är naturligtvis också 
ett inslag. Här har flera lyckade 
samarbeten iscensatts.

Anki Forsberg är en student 
vars exarbete handlade om att 
skapa en presentation i realtid ”av 
apteringsinformation” för skördare 
i skogen. Hennes arbete belönades 
med Juseks Runner Up-pris. Anki 
är nu forskningsingenjör i projek-
tet Viskom (3D visualisering och 
visuell informationshantering) 
vid HiG.

På samma plats är tidigare 
studenten Daniel Wesslén forsk-
ningsingenjör efter att, bland 
mycket annat, ha skapat ett nytt 
sätt att hantera alla beståndsdelar 
i avancerade datorspel. Ändringar 
som förenklar utveckling avsevärt.

Skogen är ett ofta återkomman-
de tema i uppdragen. Det förklaras 
av att länet är ett skogslän, många 
företag har sitt arbetsfält där plus 
att it är väldigt användbart på just 

det området.

SIMULERAD AVVERKNING

Ett projekt som genomförs och 
som innehåller flera olika kate-
gorier av akademisk fördjupning 
är det första steget i beståndssi-
mulering. Arbetar med detta gör 
för detta studenterna Per Larsson 
och Johan Lehnbom, forskarna 
Ulla Ahonen-Jonnarth och Jan 
Odelstad. Avsikten är att skapa 
en simulerad avverkning av skog 
där användaren själv bestämmer 
beståndens utbredning och art.

CML bär många idéer för fram-
tiden. Ett av de seriösa uppslagen 
kallar man ”Serious games”. Detta 
handlar om att göra datorspelslik-
nande världar där verkliga männis-
kor kan lära sig göra rätt bedöm-
ningar i olika kritiska situationer. 
Det är bland annat sådant som är 
chefen Eva Carlings specialitet. 

Kreativt tänkande har gett CML problem, andras problem, att arbeta med. 
För det mottog Eva Carling Samverkanspriset 2004 av landshövding 
Christer Eirefelt, ordförande i Kontaktrådet Gävleborg.

OVE WALL
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Rapport:

Miljöarbetet väldigt lyckat då "många gör något"

Miljöarbetet vid HiG har gått 
över förväntan på vissa håll. 
Det visar den sammanställ-
ning som presenterades i 
mitten av februari.

Sammanställning rör åtgärderna 
under 2004 och visar att Hög-
skolan tagit miljöcertifieringen i 
september samma år på allvar.

För att nå de övergripande 
målen för åren 2003-2005 har 
detaljerade delmål satts upp. 
Det är utfallet av dessa som nu 
har analyserats.

Ett av delmålen var att effek-
tivisera pappersanvändningen. 
Ett sätt har varit att installera 
skrivare och kopiatorer med 
möjlighet till dubbelsidig ut-
skrift. Detta har gjort att målni-
vån, en 2-procentig minskning, 
visat sig bli hela 21 procent.

Man kan dock lägga till att 
andelen använda ark förra året 
ändå uppgick till drygt sju mil-
joner. Minskningen i antalet ark 
är drygt två miljoner jämfört 
med 2003.

Medvetenheten bland an-
svariga för att miljölagar och 
andra krav följs har ökat. Två 
gånger per år gås förändringar 
av lagarna igenom i lednings-
gruppsmöten. Samtliga enheter, 
förutom administrativa enheten, 
nådde målet.

Det innebär att alla nyan-
ställda ledningspersoner och 
laboratorieansvariga, utom de 
två prefekter som anställdes 
sent i höstas, har genomgått 
miljöutbildning, att HiG har 
ordning på alla tillstånd och 
miljödokument som exempelvis 
transportkvitton. 

Högskolans leverantörer ska 
också vara medvetna om Hög-
skolans miljömål, alltså även 
transportföretag. 

Riktigt lika bra har det inte 
gått på några andra områden. 
Meningen var att HiG:s alla 
forskningsprojekt skulle gran-
skas emot miljöaspekter. Men 
det uppnådda resultatet blev 
bara 85 procent.

 Kaisu Sammalisto har lett 
arbetet:

– Det har blivit lyckat när 
många gör något. Ingen kan 
göra det här ensam. De kort-
siktiga målen såsom pappers-
användning och lagefterlevelse 
har vi koll på. Men de långsik-
tiga målen är de viktigaste. Det 
handlar om hur miljöfrågorna 
integreras i undervisningen.

Enligt Kaisu Sammalisto vi-
sade sig detta ta fart under 2003 
och plana ut något under 2004.

– Här gäller det att försöka 
hitta nya sätt att föra in miljön.

Över förväntan har minsk-
ningen av pappersmängden 
varit.

– 21 procent minskning är 
bra. Och snart hoppas jag att 
it-enheten kommer tillrätta 

med det faktum att alla skrivare 
spottar ur sig ett extra tomt pap-
per vid utskrift dubbelsidigt av 
en sida. 

Enligt gruppledare Morgan 
Höjd på it-enheten tror man sig 
kunna spåra felet till antingen 
en felaktig drivrutin eller en 
felande skrivarserver.

Friskvårdsdag 20 april
Ta en paus i jobbet och ägna tiden åt dig själv. Onsdagen den 20 april mellan kl 9 och16, är det dags för 
den årliga Friskvårdsdagen.
I år erbjuds du som anställd provträning, kunskap och inspiration. Du får möjlighet till en mängd olika 
prova-på-aktiviteter, för både kropp och själ, blandat med föreläsningar om kost, fysisk aktivitet i vardagen, 
stress med mera. 
Under hela dagen kommer du även ha möjlighet att boka en massage. Passa även på att besöka minimässan 
i Rävhallen under dagen! Här finns en mängd representanter inom friskvårdsområdet som gärna inspirerar 
dig till ett rikare liv. Programmet för dagen kommer att skickas ut via internposten, men du hittar även det 
och mer information om Friskvårdsdagen på vår interna hemsida.
Se dagen som en inspirationskälla och en stunds trevlig samvaro med dina kollegor. Friskvårdsdagen avslu-
tas med en pubafton på Soldathemmet, med personalföreningen som värd.
Varmt välkommen! 

Friskvårdsgruppen

TID PROVA-PÅ FÖRELÄSNINGAR 

9-10 Ki-balans
Ann-Sofie Engholm 
Friskis & Svettis 

Previa företagshälsovård

10-11 Klassisk yoga
Mattias Hagman, Gävle Yogaskola

Viktväktarna

11-12 Aerobic Express, 30 min.
Core Express, 30 min. 
Mia Eriksson, World Class Gävle 

Fysisk aktivitet i vardagen 
– ett sätt att hantera stress
Cecilia Ahlqvist, Hälsokonsulent, Korpen Gäv-
leborg

12-13 Boxing 
Lasse Forsberg, Korpen Gävle

Glykemiskt index 
– hur bra på en skala?
Per Karlsson, författare och verksam i företaget 
Accendo Hälsoutveckling AB

13-14 Salsa 
Annika Lundberg

Friskvård
(Obs: plan 13 Gävle Sjukhus!)
Marie Hasselgren, friskvårdspedagog, Gävle 
sjukhus

14-15 Challenge 
Linda Johansson, Korpen Gävle

PROGRAM
med reservation för ev ändringar

OVE WALL
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B SVERIGE

Porto 
betalt

Du vet att du lever

år 2005 när:
... du av misstag knappar 
in PIN-koden på mikro-
vågsugnen
... du inte har lagt pa-
tiens med verkliga kort 
på flera år
... du har 15 telefonnum-
mer till en familj på tre 
personer...
... du skickar e-post till 
dem som sitter bredvid 
dig
... ursäkten för att du 
har tappat kontakten 
med gamla vänner är 
att du inte har deras 
mailadresser

Dags att dra ned på takten?
Drygt 6,3 miljoner studenter på 97 anställda. Då kan man säga att 
effektivitetsviljan ligger på topp. Får man tro på Fakta-rutan i en av 
våra lokala tidningar, signerad med Tidningarnas Telegrambyrås 
yttersta trovärdighet, kan det vara dags att börja utbilda folk till an-
nat än akademiker. I synnerhet som arbetslöshetssiffrorna för kate-
gorin ökar. Men en eller annan professor kan kanske behövas.

Internationella kvinnodagen:

För kvinnor med kvinnor den 8 mars

"Jag är glad att det var hjärt-
infarkt, då är det i alla fall på 
riktigt."

Så uttryckte sig en kvinna 
som forskaren Gunilla Burell, 
Uppsala universitet, intervjuat 
i sin forskning. Hon redogjorde 
för en del av sina rön vid Inter-
nationella kvinnodagen 8 mars 
i Valhall. Huvudtesen var att de 
flesta diagnoser grundar sig på 
mäns symptom. Men kvinnors 
infarkter är olika mäns varför 
till exempel en hjärtinfarkt i 
värsta fall inte konstateras.

Gunilla Burell var en av 
dagens fyra föreläsare. Birgitta 
Hovelius, professor vid institu-
tionen för medicin, Lunds Uni-
versitet, talade om hälsa och 
sjukdomar i genusperspketiv. 
Bland annat menade hon att 
skillknaden mellan män och 
kvinnor överdrivs inom vården. 
Detta gör att man kan skylla på 
fel i hormonbalansen hos kvin-
nor men inte män.

HiG:s professor i genuspsy-
kologi, Mona Eliasson, tog upp 
våld mot kvinnor och visade 
systematiskt hur det utvecklas.

Dagens sista talare, Pi Bura-
nen, talade om att det inte är en 
sjukdom att vara kvinna.

Åhörarna kunde varit fler än 
de var, men antagligen konku-
rerade arrangemanget både med 
arbetstid och det senare firande 
på Folkets hus.
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Bilderna: Överst till vänster 
Birgitta Hovelius, professor i 
Lund, under henne Mona Eliasson, 
genusprofessor vid HiG, underst Bi 
Puranen, docent vid Stokholms uni-
versitet och ovan Gunilla Burell, 
forskare och lärare vid Uppsala 
universitet, var de fyra talarna vid 
Internationella Kvinnodagen.

Stipendier 
till bemärkta

Stipendieutdelning var det 
den 8 mars i Rävhallen. 

Marja-Leena Kristofferzon, 
vårdvetenskap, tilldelades 
18 000 kronor av Anna Lisa 
Detlow-Bergs fond.

Maud Söderlund, pedagogik, 
mottog 9 000 kronor från 
samma fond.

Niklas Folkegård, examensar-
bete inom it, fick 15 000 kr från 
SandvikAB.

Mats Jörgensen, it, fick 15 000 
kronor från samma företag.


