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Många järn i elden
Hon är inte bara hobbyfotografen som övar sig på att inte foto-
grafera. Hon är forskningsingenjör också. Liksom klippklättrare 
och bra på segling…

siDaN 9

Solfångarhybrid ger vinster 
både för miljön och plånboken
Solceller förlorar effekt när de bli heta. Kyler 
man dem med vatten höjer man effekten. 
Och vattnet kan därefter skickas till fjärrvär-
menätet! Idén testas på Högskolan i Gävle.

siDaN 12

Aldrig för gammal för ny relation
Skilsmässa har för äldre blivit ett val av flera. 
Det har kontaktförmedlingar och intima för-
hållanden utan äktenskap också blivit. 

siDaN 16

I detta nummer

Gis eller konsten att få ut så mycket information 
som möjligt ur en karta
Sedan kartans födelse har den bara sakta utvecklats. I dag 
räcker ofta inte två dimensioner. Pratar vi GIS inte ens tre. En 
revolution pågår och Gävle är centrum i Europa.

siDaN 4 siDaN 18

Drivhuset24 problemlösning under press
Energidryck och laddade godisskålar utgjorde bränslet för 
studenterna under de 24 timmar de hade på sig att lösa 
riktiga problem under Drivhuset24. Det funkade.

siDaN 20

Kreativt skrivande med 
kommersiellt inslag
Programmet för professionellt skrivande är inte fullkomligt 
utan att innefatta även kommersiellt skrivande, tänkte  
Janne Sjölund. Så blev det.

I begynnelsen var kartan 
platt och tvådimensionell 

Vid ett kolerautbrott 1854 kom en engelsk läkare 
på att han genom att han först prickade in  
kolerafallen på en stadsdelskarta, och sedan alla 

offentliga vattenpumpar, kunde se runt vilken pump de 
flesta utbrotten skett. När den stängdes hejdades  
utbrottet.

Man kan lägga på hur många sådana lager som helst och i 
olika kombinationer kommer de att ge helt nya beskriv
ningar av verkligheten. Lägger man därefter på lagret tid 
har man en fyrdimensionell bild som i förlängningen 
kan förutsäga framtiden. Då pratar vi om modernt GIS, 
geografiska informationssystem, en fantastisk upp
finning vars europeiska utvecklingscentrum ligger granne 
med Högskolan. 

Nästa uppfinning bygger på ett enkelt faktum: solceller ger 
högre effekt om de är kalla. Kyler man dem med vatten 
kan vattnet därefter styras direkt in i fjärrvärmesystemet. 
Idén testas just nu under stort intresse på den stora labb
hallen ytterväggar.  

Värme av annat slag ser dagens åldringar till att få. Färsk 
forskning visar att de inte alls är inställda på askes efter 
en skilsmässa eller om partnern gått bort. Ett nytt äkten
skap är för många inte alls någon god idé, det nya för
hållandet kräver det i alla fall inte. 

Och innan man vet ordet av är det jul.Väldigt 
trevlig sådan önskar vi i redaktionen  
för LEVE!. Vi ses i pappersformat i  
mars och tar tills dess gärna emot mejl,  
telefonsamtal och ännu fler artikel
uppslag.

Jo, Gott nytt år också!

Ove Wall redaktör
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Gis 
eller konsten att få ut så mycket  
information som möjligt ur en karta
Text: Ove Wall  Foto: Lantmäteriet, Ove Wall

Redan på 1620-talet fick general matematikern Anders Bure uppdraget av den 
svenske kungen att ta reda på hur Norden såg ut rakt uppifrån. Efter sex års resor 
och mätningar var Bure klar med sin karta. 

Knappast kunde han eller kungen 
tänka sig den utveckling som 
kartan skulle genomgå de när
maste tre hundra åren. En 

smärre revolution inträffade när man 
kom på att lägga flera olika informa
tionslager av samma område på varan
dra. Man kunde plötsligt se samband 
som man inte visste fanns.

– Det kanske första exemplet på 
detta  var den brittiske läkaren John 
Snow som stoppade ett kolerautbrott 
i London med hjälp av en enkel karta. 
Han markerade alla utbrott av sjuk
domen på kartan och lade sedan till 
alla offentliga vattenpumpars place
ring. Efter att ha låtit montera bort 
pumparmen på den pump som fanns 
närmast de flesta sjukdomsfallen hej
dades utbrottet, säger Roland Norgren, 
datavetare vid Akademin för teknik 
och miljö tillika processledare för forsk

ning och utveckling vid klustret Future 
Position X, FPX. Det senare ett guldme
daljerat nav för forskning och utveck
ling inom GIS beläget i Teknikparken 
nästgårds Högskolan i Gävle (HiG).

Gis skulle inte John snow ha kallat det då, 
men troligtvis idag. Geografiska infor
mationssystem används numera till de 
mest vitt skilda ändamål och om man 
så önskar även till att förutsäga fram
tiden. Det handlar om lägesbestämd 
information som med ett tillagt lager 
av tid kan visa rörelser. 

Forskningen på området går snabbt. 
Delvis beror det sannolikt på att de 
flesta av beståndsdelarna i GIS redan 
finns, ofta olika typer av kartor, 
register  och applikationer, och att det 
snarare är sätten att förena dessa som 
känns både lekfullt och givande. Då 
FPX består av en mängd olika företag 

och organisationer över hela jorden,  
är kombinationsmöjligheterna för
modligen oräkneliga. Man kan bidra 
med olika kartinformation, nya lager, 
nya tekniker och inte minst nya idéer 
och frågor och snabbt hitta lämplig 
partner inom klustret.

FPX:s senaste stora satsning kallas Geo 
Life Region. Där handlar det om att 
förstå omgivningens och miljöns effek
ter på våra liv och vår vardag.

– Syftet är ökad folkhälsa och att 
undvika att skapa miljöer som åstad
kommer det motsatta. Vi kan till exem
pel genom att lägga samman olika 
 register med kartor konstatera att 
vissa sjukdomar är platsbundna. Vi vet 
att multipel skleros, MS, är väldigt 
ovanlig i Asien och Afrika men är 
 speciellt utbredd i Skandinavien och 
Nordamerika. 

JU     NU
Aktuell forskning i Gävle



i detta fall drygt var tredje sekund, 
 matas också in, berättar StigGöran 
Mårtensson som är forskare, också 
han vid Akademin för teknik och miljö.

Med en hjälpande hand av ”piloten” 
Pär Ljungdahl från Metria ges planet 
luft under vingarna och stiger ganska 
snabbt till 150 meters höjd för att 
lägga sig i en cirkel och invänta start
kommandon från marken. När kom
mandot ges till flygplanet letar det 
 direkt upp det ena hörnet av området 
och startar fotograferandet längs i 
förväg planerade stråk. Operatören 
kan i princip ta kafferast här.

Efter en kvart är uppgiften klar och 
operatören kan manuellt ta ner planet 
till en glidlandning längs en grusväg. 
Kameran tas ut liksom minneskortet 
som flyttas till en dator för vidare be
handling.

Ur de drygt 300 bilderna kan mängder av 
information hämtas inte bara om vägar 
och terräng. 

– Eftersom alla föremål eller objekt 
finns fotograferade i olika vinklar kan 
man även beräkna hur höga saker är. 
Just i det här fallet kan bilderna an

vändas för att beräkna volymen på ex
empelvis en grushög. Trafikverket, som 
satsat medel för den här testflygningen,  
vill till exempel veta hur mycket berg 
som måste tas bort vid vägbyggen. 
Massafabriker har sitt kapital i högar av 
sågspån eller virke och vill ha löpande 
och tät information om hur mycket som 
finns kvar. Det finns många användnings
områden.  

Dessutom kan man alltså använda 
bilderna till att göra vanliga kartor.

Tidigare, och vanligtvis fortfarande, går 
lantmätaren runt med mätstång för att 
mäta positioner. Det är en beprövad 
och gammal metod som fungerar även 

under täta träd där flygplan inte är 
 någon bra idé.

– Nu vill vi veta hur pass exakt meto
den med UAV är och därför ska vi efter 
detta skanna av samma område med 
laserskanner som ger oerhört exakta 
mätdata. Därefter jämför vi resultaten 
mellan metoderna.

Ett obemannat flygplan av den här 
typen betingar tillsammans med kring
utrustning en kostnad av cirka 300 000 
kronor. StigGöran Mårtensson tycker 
att det är ett mycket rimligt pris om det 
visar sig att allt fungerar bra.

– Resultatet hänger också på pro
gramvaran som används vid föräd
lingen av bilderna. De undersökningar 
som våra studenter gjorde visade att 
skillnaden mellan olika programvaror 
kunde vara ganska stor. Den här meto
den är förhållandevis ny men jag är 
rätt övertygad om att den kommer att 
vinna mark. Då kommer vi att vara 
bra rustade i vår lantmätarutbildning.

Lantmätarprogrammet vid HiG ges sedan  
länge i nära samarbete med Lant
mäteriet i Gävle, den myndighet som 
Anders Bure grundade 1628.

Elisabeth Häggström, universitetslektor

Vad beror det på? Innovationsmyndig
heten Vinnova tror på idéerna och upp
lägget och avsatte nyligen drygt 80 
miljoner till FPX för tio år framåt. 
Tillsammans med regionala insatser 
och företagsmedverkan omfattar hela 
satsningen omkring 200 miljoner  kronor 
under de närmaste tio åren.

Flera forskare vid Högskolan i Gävle har 
centrala roller i Geo Life Region. 
Professor Stefan Seipel är professor i 
datavetenskap vid Akademin för teknik  
och miljö och driver ett projekt med 
syftet att hitta den optimala placeringen  
av solfångare i ett bostadsområde. Här 
arbetar man med både position och tid. 
Som försöksområde har man valt det 
ganska nybyggda bostadsområdet på 
Alderholmen i Gävle.

– Det går ut på att man genom att 
skapa digitala 3Dmodeller av städer 
ska kunna finna den allra bästa place
ringen av solpaneler. På landet kan 
man ju slänga upp panelerna där solen 
lyser mest. Men i tät stadsmiljö är det 
mer komplicerat med andra hus som 
skuggar under vissa tider.

Då stefan seipel lägger ihop den tre
dimensionella modellen med solens 
rörelser kan datorn direkt och på var
enda punkt av byggnaden räkna ut 
ljusmiljön, varje dag året runt.

– Den här modellen ger direkt ett 
svar i form av ett diagram för varje 
punkt och det kan även tydligt visa att 
den södra väggen kanske inte är den 
bästa, eller att hustaket är en bättre 
placering än väggen. 

att effektvinsterna kan komma att röra 
sig om endast ett par procent vid en 
tiogradig ändring av en solfångare är 
inget man ska förringa, menar han.

– För ett enskilt hus kanske det inte 

spelar så stor roll, men tänker man istället 
storskaligt kan det handla om enorma 
vinster. Jag är också övertygad om att 
solelektricitet kommer att växa även i 
Sverige även om vi bor ganska långt 
norrut. I all den stund vi avvecklar de 
fossila bränslena kommer det att finnas 
ett stort behov av att ta vara på alla möj
liga sätt att producera el. I det läget vill 
man naturligtvis veta hur man placerar 
solpanelerna på ett så optimalt sätt som 
möjligt.

Med detta sätta att tänka innan man 
handlar kan det till och med visa sig 
att ytterligare vinster kan göras om 
man tar hänsyn till husvinklar och tak
lutningar redan när husen byggs. 

Det kan tilläggas att 3Dmodeller av 
nybyggnationer ofta redan finns till

gängliga i marknadsföringssyfte skapade 
av arkitektkontoren.

– Men det är inte så komplicerat att 
fotografera äldre bostadsområden från 
luften och skapa 3D modeller på det 
viset.

Det finns många sätt att skapa kartunder
lag. Ett ganska nytt är att fotografera 
valda ytor med obemannade flygplan, 
så kallade UAV. Ett antal studenter vid 
Lantmätarprogrammet vid HiG under
sökte under våren vilka möjligheter och 
problem metoden ger.

LEVE! deltog vid en provflygning i en 
grusgrop i Trödje utanför Gävle. Det 
batteridrivna radiostyrda propeller
planet har omkring en meter mellan 
vingspetsarna och är mycket lätt. 
Kameran, en helt vanlig kompakt
kamera, sitter monterad innanför ett 
”fönster” på planets undersida. 

– På en satellitbild ritar operatören 
in en rektangel, i det här fallet cirka 
200 gånger 300 meter, som ska flyg
fotograferas. Övriga instruktioner som 
exempelvis i vilka intervall bilderna 
ska tas för att få en bra övertäckning, 

”Genom att skapa digitala 
3D-modeller av städer 
finner man den  
allra bästa placeringen 
av solpaneler.” 

”När kommandot ges till 
flygplanet letar det direkt 
upp det ena hörnet av 
området och startar  
fotograferandet längs i 
förväg planerade stråk.” 
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Nyhetshorisonten i Gävle

Praxisnära 
forskning och 
forskningsnära 
skola
Nästan 300 aktiva lärare från länet 
kom när Högskolan bjöd in till en dag 
om en skola på vetenskaplig grund.

Här möttes forskare och verksamma 
lärare från alla skolnivåer för att bana 
för en gemensam utveckling. Det  
kollegiala samtalet satte sin prägel 
på dagen, där åtta symposier fanns 
att välja bland.

– Reaktionerna på dagen var mycket 
positiva och förväntningarna på nästa 
års träff blir nu mycket höga, säger 
Kerstin Brannerydh, Regionalt 
Utbildningscenter i X-län, RucX, som 
ansvarade för dagen.  

– Det som sker i skolan måste bli 
 mera vetenskapligt, det blir det  
genom samverkan med Högskolan. 
Samtidigt ska det som sker på  
högskolan bli mera praxisnära.  
Vi är beroende av varandra.

Dopning 
– ett samhälls problem
– Dopning är inte framför allt ett idrotts-
problem utan ett samhällsproblem.

Det slog Göran Svedsäter, universitets-
lektor i idrottsvetenskap vid Akademin 
för hälsa och arbetsliv, fast vid en kort-
föreläsning på Gävle stadsbibliotek  
i november.

Tidigare dopade sig mest idrottsmän  
inför tävlingar på elitnivå men detta har  
i och med fitness-kulturen spridit sig till 
helt andra delar av befolkningen. Göran 
Svedsäter tar upp skönhetskulturen som 
exempel.

– En norsk undersökning visade att 95 
procent av de tillfrågade kvinnorna varje 
dag tänkte på att de inte hade en perfekt 
kropp. 

Han menar att marknaden för genvägar 
till den ideala kroppen är ofantligt stor 
och att möjligheterna till att möta det 
ökande användandet av ständigt utveck-
lade preparat inte kan ha framgång om 
man bara tittar på idrottsvärlden.

HiG har som första högskola i världen  
tagit ett fokus på antidopningsfrågor. Det 
ingår i Idrottsvetenskapliga programmet 
och ges i samarbete med världens  
förmodligen mest namnkunniga anti-
dopningsivrare, professor Arne Ljungqvist.

Föreläsningen var höstens sista i serien 
”12 minuter över 12” som ges i samverkan 
av Högskolan och Gävle stadsbibliotek.

 

Forskningsingenjör med mycket att göra
Hon är nyfiken och brinner för nya projekt, nya kunskaper. Efter att ha utbildat 
sig till energiingenjör vid Umeå universitet och sedan jobbat flera år, bestämde 
hon sig i en ålder av 35 att hon behövde lite ledigt, och vips hade hon tid för att 
läsa in en dataingenjörsexamen på Kungliga Tekniska Högskolan. 

Text: Ove Wall  Foto: Britt MattssonGöran Svedsäter

KORT & GOTT

NÄRGåNGET
Elisabet Linden, forskningsingenjör
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göra försök i verkligheten och inte en
bart sitta och räkna på saker. Forsk
ningsingenjör är ett väldigt varierande 
jobb, man jobbar med många olika 
människor och olika projekt och man 
blir inblandad i undervisningen och 
handleder studenter. Då får man så 
klart chansen att lära sig mycket som 
man annars inte skulle komma ens i 
närheten av.

Det i hennes tycke bästa sättet att utnyttja 
några sabbatsår visade sig bli att ut
bilda sig till dataingenjör, bland annat 
eftersom det är så roligt att program
mera. Dessutom kompletterar områdena 
varandra alldeles utmärkt.

att kunna hantera en systemkamera är 
något annat som ofta kan komma till 
nytta. Experimentsriggar och försök 
med rök vid ventilationstester behöver 

stundom dokumenteras och då kan 
Elisabet gärna rycka in.

Men vid sidan av dokumentärfoto
grafering ägnar hon sig gärna åt foto
grafins motsvarighet till böckernas 
skönlitteratur, och även där kan hon 
visa upp flera priser.

– Priserna i sig är inte viktiga, men 
jag tycker att det är kul att ha mina 
bilder till någonting i stället för att 
bara låta dem ligga.

Fotograferar gör hon av tvång, hon 
ser motiv och kan inte låta bli att fästa 
det på pränt.

– Jag tränar faktiskt på att inte ta 
bilder utan att i stället spara dem i 
 huvudet.

Vetenskap och religion brukar betraktas 
som något icke kompatibelt. Men lik
väl som det finns troende forskare finns 
det troende forskningsingenjörer och 
Elisabet är en av dem.

– Jag är inte någon som vill att 
skapelse berättelsen ska undervisas i 
skolorna. Mycket som står i Bibeln be
höver inte tolkas bokstavligt. Det kan 
i stället handla om vilken språkdräkt 
man väljer att använda för att berätta 
något. Vi vet inte allt och förstår inte 
allt. 

Och hon lägger till:
– Troende eller inte troende tror jag 

att man ändå delvis själv kan välja hur 
man vill att ens liv ska formas och hur 
man ska vara mot sina medmänniskor 
och mot naturen. I min kristna tro vill 
jag framför allt betona sådana saker.

Energiingenjör, dataingenjör, forsk
ningsingenjör, klippklättrare, fotograf, 
seglare och – scoutledare. Allt detta 
kan bevisligen finnas i en och samma 
person likväl.

Elisabet Linden illustrerar det slitna uttrycket många järn i elden rätt bra.

Hon arbetade i flera år med 
forsknings och utvecklings
projekt som laboratorieingen
jör vid bland annat Vattenfall 

Utveckling i Älvkarleby innan hon 
hamnade i den akademiska världen 
och bytte titel till forskningsingenjör. 

Rollen som forskningsingenjör innebär att 
bistå andra med råd, hjälp, handled
ning och apparatkunskap, göra egna 
mätningar och analyser samt att hålla 
ett öga på vad som händer i omvärlden 
inom flera områden. Detta har skapat 
ett brett kunnande på flera områden. 
Men det är inget hon skryter med. Alla 
rätt på mattetentan på KTH berodde 
ju faktiskt på att hon hade förstått hur 
det hängde ihop logiskt. Tack vare att 
hon fått en bra lärare.

Vi sitter i hus 45 på Kungsbäck, ett hus 
fyllt av laboratorier och verkstäder. 
Elisabet är kontaktperson för utom
stående intressenter för den forskning 
med mera som sker här inne. Hon är 
dessutom samordnare för verksam
heterna i de största labbhallarna och 
har till uppgift att se till att flera olika 

verksamheter flyter så smidigt det går 
tillsammans utan tids eller lokalmässiga 
krockar. Hon ansvarar också för den 
mesta av utrustningen. Hon är förmod
ligen ett alldeles utmärkt val till detta 
då hon i grunden tycks ha en utvecklad 
motvilja mot att göra något fel. Vi leker 
med tanken att det möjligen strider mot 
ingenjörshjärnans kärna att tillåta sig 
att göra fel. 

– Det kan ligga något i det, säger 
hon. 

Till exempel när det kommer till klipp
klättring som är en av hennes fritidsak
tiviteter. En kompis ville ha henne med 
på klätterkurs i Bodberget i Hälsingland. 
Elisabet avböjde och skyllde på tids
brist men då övertalade kompisen 
kursledaren att flytta det hela till 
kommande helg.

– Då kunde jag ju inte tacka nej 
längre. Jag blev fast i klättringen och 
vi brukade åka ut och tälta, grilla och 
klättra på helgerna. Det är en utma
ning och jag är alltid lite rädd innan 
jag börjar klättra, en pirrig nervositet 
och samma sak kände jag förr när jag 
åkte slalom. Den uppstår när man inte 
är säker på att man vet om man går 
iland med det man föresatt sig.

Samma pirr finns innan hon ska 
segla, även om det är optimistjolle, 
 vilket hon började med redan i mellan
stadiet.

– Tack vare att jag redan då lärt mig 
vikten av att bara gå lagom brant mot 
vinden vann jag. Det tyckte förstås 
inte killarna – det vara bara killar och 
jag – var så kul. 

Elisabet menar att så länge den 
känslan  finns kvar när hon klättrar 
eller gör något annat kommer hon att 
fortsätta att göra det. 

att vara ingenjör bjuder desto fler möj
ligheter att tillfredsställa en kunskaps
hungrig hjärna, även praktiskt.

– Jag tycker att det är så fascinerande 
att arbeta med fysiska modeller och att 

ELisabET
vid  
sidan  
om

Namn: Hanna Elisabet Linden

ålder: 50 år.

bor: Lägenhet i Gävle

Lyssnar på: Gärna singer & song-
writer, annars mycket spridd smak, 
Cornelis Vreeswijk. Ibland är punkare 
som Green Day jättehärligt. Schlager 
och pop á la Bieber går bort.

Fritid: Klätterresor till Grekland, 
Spanien eller Frankrike, scoutlederi, 
stuga i Ångermanland, festivaler och 
paddling och vandring.

böcker: Månpalatset av Paul Auster, 
en bok som jag plockade på måfå ur 
bibliotekshyllan och som gjorde mig 
helt omtumlad när jag läste den i 
början på 90-talet. 

Mästaren och Margarita av Michail 
Bulgakov är en klassiker som jag 
 läste förra sommaren och blev 
 förvånad över hur galen den var. 

Jämlikhetsanden av Richard 
Wilkinson borde alla läsa. Den sam-
manfattar många forskningsstudier 
om hur ojämlikhet påverkar vårt 
samhälle och våra liv på alla möjliga 
och omöjliga sätt. Låter kanske 
 tråkigt men är inte det. .

”Troende eller inte troende 
tror jag att man ändå 
delvis själv kan välja hur 
man vill att ens liv ska 
formas.”

Elisabet Linden, forskningsingenjör

”Det är en utmaning och 
jag är alltid lite rädd  
innan jag börjar klättra.”
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NÄRGåNGET



Solfångarhybrid ger vinster  
både för miljö och plånbok

Text: Douglas Öhrbom   Foto: Ove Wall

Hållbart nu och i framtiden

H-MÄRKT



Då solcellen blir varm när den producerar el sjunker effekt
uttaget. Men sätter man då solfångaren som vatten kylning 
bakom solcellerna fungerar dessa som kylsystem där vattnet 
värms upp och direkt kan ledas ut till fjärrvärme systemet.

Men vinsterna kan vara ännu högre. 
– Solceller sätts upp på ditt hus för att spara köpt energi. 

När du köper energi hemma får du betala cirka 1:20 för 
varje kilowattimme men om du sätter upp solceller och 
sparar  el blir ju varje sparad KWh också värd 1:20. Solceller 
ska användas för att spara köpt el, precis som om du till
läggsisolerar eller sätter in bättre fönster, säger professor 
Björn Karlsson.

– Finessen med den här produkten som nu har vidare
utvecklats under tio år är att den ger både el och värme 
sam tidigt, det är unikt. En annan unik egenskap är att den 
koncentrerar ljuset men den rör sig inte, vanliga system som 
koncentrerar ljus rör sig, säger Björn Karlsson.

Forskningsdelen gäller framförallt problemet med skuggning. 
Skuggas en liten del av modulen får man väsentligt mindre 
elproduktion och här behöver kompetensen höjas.

– Solfångartekniken är i dag lite för dyr jämfört med kon
kurrenterna, alternativvärmen är ofta för billig för att sol
fångarna ska kunna räknas hem. Men i till exempel Kina är 
detta jättestort, där har varje lägenhet en egen vattenbere
dare, säger Mattias Gustafsson.

Men om man går ett steg längre och låter ett kyl
vattensystem avleda värmen från solfångare, och 
låter vattnet ledas in fjärrvärmesystemet, gör 
man ytterligare en vinst.

Det är vad som händer i de hybridsolfångare som just nu 
testas vid Högskolan i Gävle.

Två stora energiprojekt har startats. Det ena 
består i att utveckla tekniken runt solfång
arna medan det andra består i att utbilda 
människor för att höja såväl intresset för 
och kompetensen på området.

Forskarna vid Högskolan, professorn i energiteknik Björn 
Karlsson och industridoktoranden Mattias Gustafsson, båda 
vid Akademin för teknik och miljö, är övertygade om att 
solenergi har en enorm framtida marknad och de tycker sig 
se att småhusägarna nu börjat vakna för det alternativet. 

En ytterst liten del av Sveriges energibehov kommer i dag från 
solenergi. Men solenergin är egentligen det enda sättet att 
producera el och värme i en stadsfastighet lokalt. En stad är 
ju oftast ”död”, all el, och värme om det är fjärrvärme, kom
mer ju alltid utifrån. Det går inte att sätta upp vindkraftverk, 
och vedeldning är av miljöskäl inte att föredra. 

Potentialen är då naturligtvis enorm. I framför allt Skåne 
och Stockholm finns redan i dag en avsevärd marknad. 
Utmaningen är ett koncept som är billigare än en solcell och 
en sol fångare var för sig. I takt med att produktionen av 
solfångare ökar kommer priset på dem att sjunka. Samtidigt 

har kostnaderna för elektricitet gått upp. I Europa är sol
celler absolut störst i dag när det gäller nyinstallation, också 
om man jämför med vindkraft, kärnkraft och nya kolkraft
verk. Detta gäller  allt från företag till privata villor, menar 
Mattias Gustafsson.

– Vi har hållit föredrag riktade till all
mänheten, utbildat energi och klimatråd
givare, haft seminarier för elinstallatörer 
och hållit en två dagarsutbildning för 
elinstallatörer, projek törer och andra be
rörda i processen vid installation av en 

solcellsanläggning. 

Högskolan kommer att erbjuda en distanskurs i solcellsteknik 
under 2014, säger Mattias Gustafsson som under handled
ning av Björn Karlsson konstruerat hybridsolfångarna som 
monterats upp på Högskolans stora labbhalls sydostvägg.

– Detta är en lågkoncentrerad teknik, där man kan ut
nyttja strålningen på ett billigare sätt. Man får lägre 
kostnader  då det endast blir en enhet och genom att man 
utnyttjar spillvärmen. Vi vill nu mäta hur det fungerar, 
berättar  Björn Karlsson.

På labbhallen på Kungsbäck installeras olika systemlösningar 
för att jämföras. Där finns dels fasta solcellsmoduler, dels en 
modul som följer solens bana, en så kallad solföljare, och dels 
alltså det unika solhybridsystemet. 

En solcell producerar el av solljuset medan en solfångare 
utnyttjar värmeenergin. 

”solenergi har en enorm 
framtida marknad.”

Solceller får högre effekt i kyla än i värme.  
Därför är Sverige med sin kalla årstid  

en utmärkt plats för solfångare. 

Hybridsolfångare monteras på Hus 45               

14  En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 4 • December 2013   En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 4 • December 2013      15

Hållbart nu och i framtiden

H-MÄRKT



Man mognar med åldern och kan ta mer rationella beslut, 
exempelvis i fråga om val av partner. 

”Nu vet jag vilka krav jag ska ställa i en annons när jag 
söker en partner, det visste jag inte som 30åring. Man har 
gjort sina misstag och vet bättre vad man letar efter” för
klarar en kvinna.

Under 1900-talet har livslängden ökat med 30 år och vi har en 
ny livsfas, kallad den tredje åldern. Och när nya årskullar 
träder in i ålderdomen så förändras den. Man kan ta 
40 talisterna som exempel. De kommer med nya attityder och 
värderingar som skiljer sig väsentligt från generationen före.

Peter Öbergs och Torbjörn biltgårds aktuella 
studie visar att det allmänt finns väldigt 
positiva attityder bland äldre att starta 
en ny relation. Över 80 procent är posi
tiva till en ny relation efter 60 års ålder. 
Även de äldres barn, vänner och omgiv
ning är av samma uppfattning, något 
som inte stämmer med tidigare  forsk
ning.

– När ett fenomen blir vanligare 
förändras också attityder. Barnen bryr sig ju om sina gamla 
föräldrars välbefinnande och när de märker att föräldern 
mår bättre av att ha en ny partner så är det ju också belö
nande för barnen, säger Peter Öberg.

Den generation som studerats växte upp med normen att ett 
sexliv enbart skulle förekomma inom äktenskapet. I dag ska 
man gärna ha partner och sexliv, men man ska inte gifta sig. 
I alla fall inte om man frågar barnen.

– Ibland är det till och med så att barnen coachar sina 
gamla föräldrar genom att till exempel hjälpa dem att 
 annonsera på nätet efter en ny partner. En ny partner skulle 
även avlasta barnen, säger Peter Öberg.

Vi har också gått från en äktenskapskultur till en 
skilsmässo kultur. Tidigare var äktenskapet för hela livet och 
en skilsmässa en absolut sista utväg. Idag är äktenskapet 
bara ett val bland andra, det är ständiga förhandlingar och 
en skilsmässa är alltid en väg ut.

Andelen frånskilda ökar, 2011 bröts en gräns och de från
skilda blev fler än änkor/änkemän bland 60–90 åringar. 
Medan änkestånd frigör en person till en potentiell partner

marknad, och då ofta en person som inte är lika positiv till 
nya partner, frigör ju en skilsmässa två som båda i högre grad 
ser positivt på en ny partner.

Först gällde äktenskapet som civilstånd. Därefter kom sam
boendet utan äktenskap och efter det accepterades särboen
det, att leva tillsammas utan att bo tillsammans. Alltså finns 
flera olika sätt att leva tillsammans med en partner. 

I offentlig statistik finns endast civilstånden gifta, ogifta, 
änkor, änklingar och skilda. Offentlig statistik ger alltså en 
delvis felaktig bild av familjelivet för äldre eftersom man 
inte ser de samlevnadsformer som äldre föredrar.

– Studien visar intressant nog att av de som startat 
relationer  efter 60 års ålder väljer 70 procent att förbli sär
boende. Närmare 30 procent väljer samboende och endast 
4 procent gifter sig. 

Studien visar även att sexuell attraktion är en viktig förut
sättning när man startar en ny relation. Bland kvinnor ses 
här oro angående kroppens utseende och funktion. Hur 
kommer det att fungera då man inte haft en partner på 20 
år? Hur kommer en partner att uppfatta ens åldrande kropp? 

bland männen var det flera som såg sig som impotenta. Något 
de tolkat som en naturlig del av åldrandet. Men sedan upp
levde de med sin nya partner ett uppvaknande, då man förstod 
att den avtagande sexualiteten inte var ett resultat av åldrandet 
utan av den relation man hade haft.

Tidsaspekten inverkar på ett väldigt centralt sätt. Å ena 
sidan har man i den tredje åldern en ökad fritid att satsa på 
och kultivera den nya relationen, inga hemmaboende barn, 
inget arbete. Samtidigt har man en begränsad livstid kvar. 
Den paradoxen påverkar valet av ny partner. 

Har man träffat en ny partner som är gift kan en 70–80årig 
kvinna tänka: Jag vet att skilsmässan tar ett par år, då är jag 
80, kommer jag ens att leva då? 

– En man som liksom flera i studien har gått tillbaka till 
en nygammal intim relation han haft för mellan 40 och 50 
år sedan, berättade att det fanns en trygghet i det. Går man 
ut och svarar på en annons kan det ju ta två år innan man 
upptäcker att det inte fungerar – och den tiden har man inte.

Man är också mera rädd om varandra i en relation för att 
man har en begränsad livstid. Det är kanske sista chansen, 
tidigare i livet har man kunnat tänka att om detta går fel finns 
det alltid fler chanser, men så kan man inte längre tänka.

  Från att ha varit en absolut sista utväg  
har skilsmässan blivit ett alternativ av flera  

då äktenskapet inte längre ger den tillfredsställelse  
man önskar. Att detta numera även gäller den äldre  

generationen visar en färsk studie vid HiG.  
Många äldre vänder sig till en tidigare partner,  
andra anlitar kontaktförmedlingar och vet mer  

om sina preferenser än när de var unga.

Aldrig för gammal  
            för ny relation

Text: Douglas Öhrbom    Foto: Ove Wall

Peter Öberg, docent och lektor i socialt arbete vid 
Högskolan i Gävle, och Torbjörn Biltgård, docent vid 
Stockholms universitet har i två studier som rör äldres 
intima relationer visat på mycket överraskande resultat.

Ämnet har hittills varit en vit fläck inom forskningen. Många 
av de existerande studierna har handlat om den minoritet 
som finns inom omsorgen och böckerna har handlat endast 
om de problem som åldrandet förde med sig. Att man valde 

att studera frågan genom att belysa negativa bilder har på
verkat attityderna till åldrandet och ålderdomen. 

– Detta är en del av ålderismen, att äldre inte anses intres
santa att forska om. Då är det väldigt viktigt att lyfta fram 
äldres verklighet, att också visa de nya möjligheter och 
 attityder som äldre har idag, säger Peter Öberg.

åldrande är visserligen en process med flera förluster, men där 
finns också vinster och fortsatt utveckling under nya villkor. 

Peter Öberg
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För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNsKOR



 

stämningen är laddad. Tjugofem studenter väntar på 
att få släppa lös fantasin och kreativiteten. Lands
hövdingen inviger och önskar lycka till. När start
skottet går har de 24 timmar att lösa sina uppdrag.

Tävlingen Drivhuset24 går ut på att lösa problem från olika 
uppdragsgivare. Det förväntas kreativa lösningar och idéer 
från studenterna. Deltagare i år var Coompanion, Gävle 
Konserthus, Gefle Studentkår, skogsindustriella klustret 
Gävleborg Plus och Syntronic. 

i 24 intensiva timmar pågår lagtävlingen med fem personer i 
varje lag. Bara det kan vara en utmaning, att vara kreativ, 
mitt i natten, och dessutom komma överens med nya män 
niskor. Studenterna pluggar inom olika ämnesområden vilket 
gör att det kan bli många kreativa krockar och nya infalls
vinklar. Två av studenterna läser på Centrum för Flexibelt 
Lärande i Söderhamn, övriga är studenter på Högskolan i 
Gävle. 

Under hela dygnet finns coacher som under tävlingens olika 
faser går in och stöttar lagen. På listan över coacher finns 
Almi, Movexum och Ung Företagsamhet med flera represen
terade. 

– Syftet med den här tävlingen är att knyta samman nä
ringslivet och studenter och på samma gång visa upp vilka 
entreprenöriella studenter som läser här på Högskolan i 
Gävle, säger Rickard Petrés, vd för Drivhuset Gävleborg. 

Det är sjätte gången tävlingen arrangeras i Gävleborg, orten 
varierar och tidigare har den gått i Sandviken, Gävle och 
Söderhamn. Det finns en efterfrågan från både näringsliv och 
studenter att genomföra tävlingen, och det är till och med fler 
studenter som vill vara med än som får plats. För studen
terna är det här ett perfekt tillfälle att knyta nya kontakter. 

– Men jag tror att den främsta erfarenheten studenterna 
får med sig från dygnet är att lösa problem i grupp under en 
mycket intensiv process.

Drivhuset24  
– problemlösning under press
 Text: Anna Bäcklund  Foto: Joakim Helmbrant

 
Om ett arbetsliv i förändring

Under de 24 timmarna märks också en förvandling av stu
denterna, rent fysiskt. Under invigningen är det kavajer, 
snygga byxor och kammat hår som gäller. Ju längre tävlingen 
går förändras detta och mjukisbyxorna kommer fram och 
det blir många besök vid kak, dricka och godisbordet. Det 
finns där för att hålla energin och sockernivån hög under 
hela dygnet, förklarar arrangörerna. Och det kan nog be
hövas, att vara kreativ och uppmärksam ett helt dygn tar på 
krafterna.

En av de deltagande studenterna är Jonas 
Rosén. Han tycker inte att bristen på sömn 
är det svåraste att hantera utan snarare 
att komma rätt in i tänket kring uppdra
get.

– Det är svårt i början att hitta de idéer 
vi vill jobba vidare med. Det är lärorikt 
att behöva tänka i så vida begrepp i bör
jan för att ta sig an uppdraget, säger Jonas Rosén. 

att träffa andra studenter från andra program är också kul  
och han skulle gärna vara med i tävlingen igen om han fick 
chansen. 

– Fast kanske inte direkt i morgon. 
Han och de andra i laget har sovit maximalt 30 minuter. 

Vissa inget alls. 

Vinnarna utses av en jury på fem personer från både privat och 
offentlig sektor. En erfaren jurymedlem är Ida Andersson  
som jobbar som näringslivsutvecklare på Gävle kommun till 
vardags. Detta är tredje gången hon sitter i juryn och hon har 
tidigare varit både coach och haft ett uppdrag med i täv
lingen. 

– Det är så spännande och roligt att sitta med i juryn för 
vi får se alla uppdrag och följa lagen under dygnet genom 

alla inlämningar som de gör. De kommer 
fram med en massa bra lösningar. 

att få möjligheten att jobba med kreativa 
studenter ser hon som en stor fördel och 
betonar vilket fantastiskt arbete Drivhuset 
gör som arrangerar tävlingen varje år. Det 
är värt att stötta, säger Ida Andersson. 

Priset är en eftertraktad resa till Dubai för 
det vinnande laget och när vinnarna presenteras utbryter ett 
glädjevrål. Och vinnare blev Shapla Kamaly, Mariana Yalcin, 
Mikael Engström, Johan Gulec och Marino Palmquist som 
löste uppgiften från Gefle Studentkår. 

arrangörer för tävlingen är Drivhuset Gävleborg. Hos Drivhuset 
kan studenter som har planer på att starta eget företag få 
hjälp. De erbjuder både vägledning, utbildning och tillgång 
till ett första kontor. 

Att genom samarbete  
hitta den bästa lösningen 
på ett problem är målet  

för Drivhuset24.
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Kreativt skrivande med  
kommersiellt inslag
– inte bara okej utan viktigt
 Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

Att studier i kreativt skrivande har sin plats i den akademiska världen är ingen 
gammal åsikt. Och att kommersiellt skrivande har det är definitivt ännu yngre. 

Men man kan se det som ett demokratiprojekt,  
hävdar Janne Sjölund, mångårig dagstidnings
journalist, författare och universitetsadjunkt i 
svenska språket samt idégivare till Programmet 

för professionellt skrivande, vid Akademin för utbildning och 
ekonomi.

inom akademin har man i hundratals år ägnat sig åt språket i 
form av retorik och konsten att uttrycka sig muntligt, inte 
minst på latin. Språk och litteratur har analyserats, placerats 
på piedestal eller skoningslöst skickats till makulatur utifrån 
seminarieresonemang.

Men själva verksamheten att skapa texter, bortsett från 
akademiska uppsatser och forskningsrapporter, har inte haft 
någon naturlig plats i akademisk miljö förrän för några decen
nier sedan. 

– Litteratur och språkvetarna sitter ju och studerar texter 
som inte är akademiska och det är inget konstigt för dem. 
Analysen av den icke akademiska texten ska självfallet finnas 
här. Men när vi kommer hit för att undervisa i hur man gör 
de texter som de analyserar får man gärna frågan ”men vad 
gör ni här?”.

Det var inte förrän i 1960–70talet som det här ämnet Creative 
writing klev in i akademierna i USA och Janne Sjölund läste 

faktiskt den allra första kursen i ”Skapande svenska” som 
gavs på Uppsala Universitet, i slutet av 1980talet. Tomas 
Tranströmer var med och skapade den. Med denna entermins
kurs flyttade ämnet in från folkhögskolorna till universiteten.

– Därmed är det ju en förhållandevis ung disciplin och 
därför får man leva med de ständiga frågorna. Men för mig 
är det väldigt okomplicerat. Ska vi ha läsande också av icke 
akademiska texter på ett universitet så måste vi väl klara av 
att ha skrivandet av dem också. 

behovet av begripliga och gestaltande texter ökar för vart år. 
Som exempel tar Janne Sjölund klimatfrågan och hänvisar 
till forskare som i dag säger att det ju inte är vår kunskap om 
vad vi gör med planeten jorden som saknas, utan hur vi ska 
begripligt kommunicera detta för att få folk att göra någon
ting åt det.

– Det kommer att bli de kommunikativa och psykologiska 
aspekterna av global warming som avgör planetens öde, 
inte mer naturvetenskap. Då måste vi ha texter som kom
municerar på ett för vanliga människor begripligt sätt. Vi 
undervisar i metoder för att göra det. 

Kort sagt, har man kunskapen att hantera nyhetsjournalistiken 
och reportageformen har man grundverktyget för att kunna 
kommunicera med många människor samtidigt. 
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LÄROsPåN
Aktuellt i grundutbildningen
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– Och lägger man sedan till den litterära kompetensen, att 
kunna gestalta och levandegöra så att människor känner sig 
berörda, kan du bygga en väldig förmåga att prata till män
niskor.

Men det slutar inte där. Ytterligare en till synes främmande 
fågel i den akademiska, och för den skull även litterära, värl
den är den kommersiella texten vars skapande också ingår i 
programmet.

Janne sjölund stryker under att det inte är för att han älskar 
reklam.

– Tvärtom höll jag på att säga. Hela mitt liv har jag kämpat 
för att slippa sälja och har bara valt yrken där jag inte behö
ver vara en del av den kommersiella logiken. 

Janne Sjölund är i botten journalist och brinner för grund
ligt och ärligt journalistiskt arbete och ser med stor oro på att 
ekonomiska aspekter allt mer får styra medias journalistiska 
innehåll. Media är i allt väsentligt vår främsta informations
kanal och vi befinner oss i ett mycket oroväckande läge om 
vi märker att vi inte kan lita på vad vi läser, ser och hör.

– Jag vet inte riktigt vilka öar som finns kvar, vi har public 
service och några elitredaktioner men även de måste hitta 
sina finansiärer och vi får inte veta var gränsen går mellan 
journalistik och ekonomi.

Som författare och manusläsare befinner han sig även inom 
bokbranschen där han ser samma utveckling.

– Jag har läst flera manus de senaste åren som gör mig 
berörd som inte kommer ut än som kommer ut. Flera otroligt 
bra manus publiceras inte därför att bokförlagen lever i sin 
egen ekonomi.

– Jag älskade att jobba på min första arbetsplats, Nerikes 
Allehanda, eftersom vi där på 1980talet visste att det fanns 
en klar och tydlig gräns med ekonomi och journalistik. När 
vd:n och chefredaktören varje månad stod och skrek åt var
andra var vi journalister nöjda för då visste vi att gränsen 
fanns kvar. Ingen journalist där skulle ha accepterat att skriva 
något för att snegla på annonsörer. 

Men de unga studenter som nu läser journalistik eller 
kreativt skrivande har badat i den kommersiella logiken sedan 
födseln, menar han. 
 – Om man ska bygga en utbildning i professionellt skri
vande för människor som vill ha skrivandet som en central 
del av sina liv, så kan vi inte möta dem i ett treårigt program 
utan att ge dem kompetens in i det kommersiella skrivandet. 

Kommersiellt skrivande må i högskolesammanhang vara en liten 
smutsig fågel.

– Många av mina kolleger jobbar nog här av samma skäl 
som jag, att de inte vill sälja något. Det är inte drivkraften i 
vårt intellektuella sökande. Med våra kunskaper kunde vi 
ha tjänat mer på ett företag. Men det finns inom humanioran 
och samhällsvetenskapen en misstänksamhet mot det kom
mersiella. 

Ändå var det inte svårt för honom att, om uttrycket tillåts, 
sälja in idén med 15poängskursen.

För att själv förkovra sig i det kommersiella skrivandet läser 
Janne Sjölund nu copywriting på Berghs, två år i rad utsedd 
till världens bästa reklamskola.

– Att hantera det kommersiella språket ska inte vara för
behållet dem med pengar. Att läsa på Bergs kostar pengar, 
att läsa på högskola är gratis. På så vis kan man också se det 
här som ett demokratiprojekt. Vi lär ut metoden, vad stu
denterna sedan använder verktygen till – sälja Volvo eller 
störta systemet – är inte vår sak. Man kan göra reklam för 
Amnesty eller för kolgruvor i Kina. Poängen är att det val 
studenterna sedan gör ska bli lyckat.

Janne sjölund avslutar:
– Många av mina fördomar om copywriting, som gammal 
murvel och svår poet, har jag fått inse var bara fördomar. 
Jag hade fel därför att jag ingenting visste om det.

Miljöpsykologer vid Högskolan i Gävle ingår i ett europeiskt  
projekt som under fyra år ska arbeta för att förbättra  
rehabiliteringen av barn med hörselnedsättningar. Högskolan  
är en av nio partner i det EU-finansierade forsknings- 
projektet iCARE.

Projektet ska lära upp en ny generation forskare att genom  
att kombinera forskningsområden såsom språk, psykologi,  
audiologi, teknik och specialpedagogik optimera talkommuni-
kation hos barn med nedsatt hörsel.

Gävleforskarna Staffan Hygge och Patrik Sörqvist ska delta 
med forskning på hur normalhörande barns inlärningsförmåga 
påverkas av olika former av buller. Vid HiG finns en avsevärd 
kunskap på området. Det fyraåriga projektet finansieras med 
EU-medel, omkring 36 miljoner kronor.   

Forskning kring barns hörsel

Världen enligt Söderhäll 
bengt söderhäll har mellan undervisningspassen i pedagogik vid HiG de senaste tre 
åren gett ut åtta diktsamlingar. Första utgivningen var ”Speglingar i den långa sjön” 
2010 som även finns översatt till franska. Den följdes av fem böcker med varierande 
”spegeltema” och i olika tonarter, alla släppta samma dag. 

Dikter och dikter förresten, han kallar dem själv ”sjordingar”, sju ord om världen och  
varseblivningen med haltande versfot, en poesins frihandspolska i våta yllesockor  
vars golvavtryck dröjer sig kvar. Mörk som i ”Från stranden till evigheten är steget kort.” 
Eller ljust som i ”Om inte annat för att klia varandra.” Eller förväntansfullt som i 
”Alldeles intill går en okänd. Men snart.”

   LÄROsPåN
Aktuellt i grundutbildningen

KORT & GOTT



Vetenskapens gloria

Numer ser jag den bara i studen
tens ögon. 

Under vetenskapens gloria samlas 
genier och hängivna forskare. Dessa  
vetenskapsmän drivs inte av maktbegär 
eller girighet utan av nyfikenhet om 
världen och står över vanliga männis
kors käbbel och småsint gnabb om 
pengar, könsordning och andra världs
liga ting. Når man in i en av veten 
skapens högborgar slipper man allt  
vad maktbegär heter och kan ägna sig 
åt forskning och under
visning i harmoniskt 
samarbete med andra  
likasinnade runtomkring 
utan att behöva bekymra 
sig om banala saker som 
kläder och etikett. 

Här pågår en intensiv jakt på sanningen 
helt i oegennyttans tecken och över allt
ihop svävar vetenskapens gloria. Men 
det var länge sedan jag såg en skymt av 
denna gloria och jag hade så när glömt 
bort dess existens. 

Någonstans kring den tidpunkt då jag be
ställde min lagerkrans och doktorsring 
tror jag det var som den brast. Då hade 
jag varit med så pass länge att jag brutit 
igenom fasaden och sett att det där, 
bakom de respektingivande murarna, 
försiggick samma typ av mänsklig akti
vitet som överallt annars i samhället. 
Det är en del av utvecklingen från stu
dent till forskare, det där med föreställ
ningen om ett slags gloria, som tvunget 
brister. Det blir en slags sorg, som när 

barnet inser att tomten inte finns men 
ändå måste hålla god min och fortsätta 
att fira jul. Drivkraften finns kvar på 
grund av minnet av något som en gång 
upplevdes som verklighet. Och så rullar 
verksamheten på ändå. 

Men när jag blev lärare på Högskolan och 
mötte studenter stötte jag på den där 
glorian igen i deras respekt för forskaren 
och deras hänförelse över att jag varit på 
CERN och deltar i forskning om natu
rens inre med hjälp av fantastiska stor

skaliga byggen som inte 
har något annat syfte än 
att söka kunskap. Deras 
hänförelse speglar en an
nan värld, som jag själv 
befann mig i när jag var 
ung student, där veten

skapens gloria var någonting som inspi
rerade och vägledde mig. 

Var är den där världen nu?  
Vart tog vetenskapens  
gloria vägen? Har 
den brustit eller är  
det jag som förflyttat 
mig ut från dess värld 
till en annan krass  
verklighet utan  
glorior eller  
oegennytta?  
Numer ser jag  
den bara åter 
kasta sitt sken  
i studentens  
ögon.

Jenny Ivarsson
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