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I detta nummer
sidan 4

sidan 12

Aktivitetsbaserade kontor – vad sker med personalen?

Företag sänker energianvändningen

Det råder brist på studier om hur olika typer av kontor inverkar på
hälsa, välbefinnande och effektivitet. Gävleforskare råder bot på
detta med ingående studier om aktivitetsbaserade kontor på
Trafikverket.

Ett fyrtiotal företag i länet har nappat på erbjudandet om hjälp till en 30-procentig sänkning av energianvändningen. Lösningarna är i många fall mycket
enkla.

sidan 9

sidan 16

Jari bytte elitfotboll mot religionsvetenskap

Frågor om etik och moral ligger Jari varmt om hjärtat och han skulle lätt,
dels som gammal elitfotbollsspelare och dels som aktiv lärare i religionsfilosofi, kunna ge ledningen i UEFA några intressanta föreläsningar. Som
nybliven professor studerar han bland annat samhället när nazismen
föddes och ser många likheter med dagens Sverige.
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Så ska luftvägarna bedömas
Anestesipersonal bedömer inför narkos ofta
patienters luftvägar helt olika. Det är inte säkert,
menar Kati Knutsen i sin nyligen spikade avhandling som också ger besked om hur bedömningen
ska göras.

sidan 18

Normalt onormal
eller tvärtom

P

recis när dessa rader ska skrivas trillar jag över en
recension i Psykologtidningen, av boken
Neurotribes – The legacy of autism and how to
think smarter about people who think differently av
journalisten Steve Silberman. (Allen & Unwin.)

Rådhuset under lupp i forskarskolan
Energianvändningen i gamla kulturbyggnader ställer andra krav
än i modern bebyggelse. Ofta är större förändringar uteslutna.
Rådhuset i Gävle blir objektet för nya studier för doktoranden
Hossein Bakhtiari när del 2 av forskarskolan Reesbe startar.

sidan 20

Recensionen ger, efter en genomgång av den långa och för
änderliga synen i historien på autism, exempel på
tidigareteorier om dess orsaker och hur det behandlas.
Det är en berättelse där bollen som vanligt studsar
mellan de akademiker som har den senaste teorierna.
En bitvis mycket dyster historieskrivning, tills den revolu
tionerande (?) idén nämns; autism kanske bara är en
variant av det normala? Istället för behandla den kanske
vi ska inse att det finns både nackdel och fördelar med
autism precis som med allt annat.
Den lilla bilden berättar Terese Ekman, autistisk psykologi
student som både skrev en bok om sig själv och villkoren
som autist, och tog en filosofie kandidatexamen med
högsta betyg utan att närvara på lektionerna fysiskt men
med hjälp av sitt fantastiska minne och ovanligt goda
sinne för detaljer. I sin egen bok Jobbmonstret bekräftar
hon Silbermans slutsatser, och detta redan innan hans
bok kommit ut; vi är alla bra och mindre bra på olika
saker. Låt oss rätta samhället efter det. Det ter sig håll
barare.
Man kan faktiskt säga att samtliga artiklar i detta nummer
handlar om hållbarhet i en eller annan
form.

När grupparbete är uteslutet
Terese Ekman fick en sen autismdiagnos och letade efter
en högskola där hon kunde läsa psykologi men slippa grupp
arbeten. Endast i Gävle fick hon möjligheten och tog sin fil kand
med högsta möjliga betyg. Under tiden skrev hon även en bok
om sig och sitt liv.

Och till alla kolleger vid HiG vill jag
bara säga: tipsa gärna! LEVE! är en
extern tidning som berättar om
Högskolan och vad vi gör.
Om jag helst ska önska en normal eller en
onormal sommar tvekar jag inför. Men
något ditåt är det i alla fall.

Ove Wall redaktör
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Aktivitetsbaserade kontor

– vad sker med personalen?
Vad händer när kontoret görs om, när den egna platsen försvinner och man inte
längre kan personifiera rummet? När man blir mer digital, när man får förvara sina
tillhörigheter i en låda och på morgonen börja med att leta efter en ledig plats att
sätta sig vid?
Det håller forskare vid HiG på att ta reda på. I ett år har man samlat data från flera
av Trafikverkets kontor som har byggts om till aktivitetsbaserade kontor.
Text: Ove Wall Foto: Trafikverket och Ove Wall
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Aktuell forskning

T

rafikverket har omkring 6 500
anställda och 1 200 konsulter
och de allra flesta har haft en
egen arbetsplats på något av de
drygt hundratalet kontor som finns
spridda över landet. I samband med att
flera av hyreskontrakten höll på att
löpa ut ville man i mer detalj se över
vilka lokalbehov som fanns, för att
kunna bestämma om man ville för
länga kontrakten. Man fann då bland
annat att beläggningen på de enskilda
kontoren generellt sett var låg.
Eftersom verksamheten ofta innebär
att personalen befinner sig på resa eller
medverkar vid möten på andra orter,
såg man att lokalerna bara utnyttjades

till omkring 50 procent på vissa kontor.
Man liknade det vid att kontoren mer
var ”en parkeringsplats för skrivbord
och bokhyllor”.
Redan tidigare ansåg man dessutom att
de befintliga lokalerna borde ha högre
flexibilitet.
– När det kom in en ny person
krävdesen hel del omflyttningar med
följdeffekter. Det kunde ta upp till ett
halvår innan personen kommit på rätt
plats, säger Kerstin Lundberg som är
arbetsmiljöspecialist vid Trafikverkets
centrala HR-avdelning i Borlänge.
Detta öppnade för en diskussion om
alternativa kontorsformer. Man disku

terade bland annat kontorslandskap
med fasta platser och landskap utan
fasta platser, samt aktivitetsbaserade
kontor – så kallade ABkontor.
– Man landade i en variant där man
inte har någon egen arbetsplats men
erbjuds en mängd olika miljöer att
välja bland. Detta alternativ infördes
på sex större orter.
Förändringen kan för en del uppfattas som
utmanande för invanda strukturer och
beteenden.
– Det innebär bland annat att man
inte kan ha fler personliga saker än de
som ryms i ”lådan” man bär med sig
när man byter plats. Det innebär
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v idare att man inte kan använda lapp
system, typ Post-it, och det gör att man
i möjligaste mån undviker papper, för
klarar Kerstin Lundberg.
Gemensamt för ABkontoren är att varje

medarbetare har ett skåp och en bok
hylla. Sedan ser kontorsmodulerna lite
olika ut beroende på vilka behov man
har på respektive kontor. Tanken är att
man ska kunna byta arbetsplats utifrån
vad man för tillfället håller på med.
Det finns även ett helt tyst rum där
man inte får prata alls. Ingen får heller
gå in där för att hämta någon. Allt för
att minimera störningar. Man får
skicka ett mejl istället om man vill
någon något. Tidigare studier vid HiG
har visat att just oväntade ljud och
andras prat kan upplevas som störande
för personer som behöver arbeta kon
centrerat, och påverka deras presta
tion. Därför kan ABkontor vara ett
sätt att erbjuda nya lösningar till ljud
problemen.

Men rent fysiskt skiljer sig också
ABkontoren från varandra.
– På vissa ställen kanske man sitter
mer i webbmöten och det ställer krav
på fler webbmötesrum medan andra
kontor behöver vara mer anpassade till
projektarbeten.
En så här pass omfattande föränd
ring möts givetvis av olika reaktioner.
– Absolut finns det flera som inte
6

varit nöjda med förändringen. Sam
tidigt har andra sagt att det varit väl
digt trevligt att få en annan och upp
fräschad arbetsplats och att det är bra
att man nu kan välja miljö. Men mer
parten verkar vara neutrala. Vi har
inga siffror på det men jag har en
känslaav att förändringen är lättare
att ta in för en yngre generation som
kanske kommer direkt från en skol
miljö som är mer aktivitetsbaserad och
man inte är van att ha eget rum, fort
sätter Kerstin Lundberg.

”... brist på studier om
olika kontorsvarianter”
I och med att det inte fanns några
aktivitetsbaserade kontor sedan tidi
gare på Trafikverket och det heller
inte finns så mycket forskning att ta
lärdom av ville man naturligtvis lära
sig så mycket som möjligt av effek
terna av förändringen. Här kommer
Gävleforskarna in i bilden.
– Vi blev inbjudna tidigt i processen
och kunde göra våra första mätningar
och enkäter innan kontorsbytet ägde
rum. Successivt efter att förändringarna
har genomförts på de olika kontoren
har vi gjort uppföljningsmätningar och
just nu planerar vi för den andra upp
följningen som ska ske underhösten,
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säger Helena Jahncke som forskar i
arbetshälsovetenskap och leder forsk
ningsprojektet ABkontor, där ett flertal
Gävleforskare med olika specialise
ring ingår.
Eftersom effekterna kan bli missvisande

alldeles i början, när man som personal
inte har hunnit vänja sig vid miljön och
arbetssättet, är en enda uppföljning
inte tillräcklig. Inom forskningen ser
man också att det finns brist på studier
som försökt utvärdera olika kontors
former över tid.

Trafikverket är inte först med att införa
ABkontor och trenden verkar hålla i sig
men ett problem för företagen är att
man ofta saknar vetenskapliga utvär
deringar att grunda sina val på. Därför
kan Gävleforskarnas insatser bli viktiga
framöver.
– Vi är intresserade av att kartlägga
både negativa och positiva effekter av
kontorsbytet och om upplevelsen av
ABkontor skiljer sig åt beroende på om
man kommer från ett eget rum eller
om man suttit i kontorslandskap. Vi
gör också mer direkta mätningar av
fysisk aktivitet, koncentration och väl
mående på ett urval av de anställda.
Eftersom tidigare forskning har påvisat
samband mellan stillasittande kontors
arbete och ökad risk för ohälsa som
exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar

JU NU

Aktuell forskning

Helena Jahncke

Kerstin Lundberg

och diabetes samt besvär i skuldror och
nacke, blir det också en angelägen
frågahur man bäst bör utforma kon
toret för att minska stillasittandet.
– Ett tjugotal medarbetare på vart
och ett av de fyra kontor som ingår i
studien förser vi därför med en liten
mätare, en accelerometer, på låret som
visar objektivt hur mycket de rör på
sig. Då har vi möjlighet att följa om
den nya utformningen påverkar rörelse
mönstret under en arbetsvecka, säger
Helena Jahncke.
Att låta personer själva uppskatta hur
mycket de rör sig har visat sig inte vara
en så tillförlitlig metod.
Ytterligare ett mål med forskningen

är att se om kontorsförändringen in
verkar på produktivitet och hur väl
man presterar i koncentrationskrä
vande uppgifter. Vi testar till exempel
hur de anställda presterar i en minnes
uppgift vid deras arbetsställe samtidigt
som vi återger ljud som vi spelat in i
den miljön.
Eftersom datainsamlingen ännu på
går kan Helena Jahncke inte svara på
frågan vad som överraskat henne mest.
Forskarna förhåller sig så klart n
 eutrala
och vill fånga upp såväl positiva som
negativa effekter av förändringen.
Först i höst kommer de att kunna pre
sentera preliminära resultat.
– Det ska bli spännande att se om
rörelsemönstret har förändrats hos

personalen, om de verkligen alternerar
mellan olika arbetsställen och miljöer
som det är tänkt eller ”boar in sig” på
sin favoritplats, samt hur de presterar
och mår nu när det gått en tid.
Att Högskolan i Gävle fick förtroendet att
vara med i den här processen och ut
värdera kontorsbytet ända upp till ett
helt år efter genomförandet är forskarna
mycket glada över. Förhoppningsvis
kan man på sikt ge viktiga bidrag till
diskussionen om hur kontor bör utfor
mas för att de anställda ska må bra och
kunna prestera väl.
Forskningsprojektet har delvis finan
sierats av Trafikverket samt med medel
från Högskolan i Gävle.
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iakttaget

Nya doktorer och professorer firades vid Akademiska högtiden
Akademisk högtid, med installation av professorer och diplomering av nya doktorer,
hölls 21 april i Konserthuset. Samtidigt promoverades tre hedersdoktorer.
De nya professorerna är Arne Fagerström, Hans Richter, Jari
Ristiniemi, Yvonne Sjöblom samt Patrik Sörqvist.
De färdigutbildade forskarna är Katharina Andersson, Kerstin
Bäckman, Chen Huijuan, Jens Eklinder Frick, Magnus
Hjelmblom, Birgit Lindgren-Ödén, Hasse Nordlöf, Anatole Nöstl
(HiG:s första egna doktor), Amir Sattari, Britt-Marie Sjölund

samt Ann-Sofi Östlund. Vid ceremonin saknades doktorerna
Thomas Rudolfsson, Olov Viirman, Mats Hyvönen samt Monika
Wallmon.
De tre hederdoktorerna är förre landshövdingen Barbro
Holmberg, forskaren Roland Kadefors samt bullerforskaren
Stephen Stansfield.

Nawal El Saadawi, den helt orädda
egyptiska författaren, läkaren och
kvinnorättskämpen, utsågs 2014 till
hedersdoktor vid Högskolan i Gävle.
I samband med årets Akademiska högtid höll
hon en mycket välbesökt föreläsning/diskussion
i Valhall. Ämnet var Våld i hederns namn och det
blev en grov vidräkning av religionen som rättesnöre samt av dess uttolkare. Allt med förhållandena i hennes hemland som bakgrund. Föreläsningen, som
emellanåt övergick i samtal med åhörarna, leddes av Bengt
Söderhäll och Maivor Hallén.
– Våld har funnits ända sedan den manlige guden tog över i
det antika Egypten. Terrorism är inget nytt fenomen, religiös
fundamentalism, politisk fundamentalism, allt är mycket gamla
fenomen som uppstod när den manlige guden tog över. Han
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fördömde kunskap. Detta har fört med sig att vi dödar varandra på grund olika nationstillhörighet och i hederns namn. För
patriarkatetbetyder faderns namn är mycket mer hedervärt än
moderns.
Därför är, menade hon, utbildning framför allt för flickor och
kvinnor så viktigt för samhället.
Text: Ove Wall Foto: Ove Wall och Stéfan Estassy

NÄRgånget
Jari Ristiniemi, professor i religionsvetenskap

Jari bytte elitfotboll mot religionsvetenskap
När han lämnade Finland för universitetsstudier och fotboll i Sverige drog Expressen
till med rubriken: “Ska prästen rädda Sirius?”. Den nyinstallerade professorn i religions
vetenskap, Jari Ristiniemi, 61, skruvar en aning generat på sig när han återger händelsen.
Men han sticker inte under stol med att det var något viktigt som hände när han började
sin akademiska bana i Uppsala.
– Jag var ju fotbollsproffs. Därför behövde jag inte ta något studielån.
Men man är inte präst för att man läser religionsvetenskap. Bakläxa för Expressen där.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson
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S

öker man bland Jari Ristiniemis
akademiska bidrag hittar man
rubriker som Från horisontell
dualism till relationalitet och
mångdimensionalitet: ett nytt paradigm för religionsdidaktiken?; The
Unity of Life and the Kingdom of
God; Love on the Screen samt Idrott,
religionoch kulturella trender. Zlatan
Frälsaren och andra texter om idrott
och religion.
Man kan även lägga till hans senaste
forskning och där finna Globalisering
och social etik; Etik, estetik, politik och
religion; Dostojevskijs idévärld.

Det kan ge en bra startbild av honom
men det finns fler. När vi anländer till
hans rum för denna intervju låter han
oss veta att det han mest grämer sig
över nu är att han missat biljetter till
King Crimsons konsert i Stockholm i
höst. King Crimson, ett progressivt
brittiskt rock- (nåja) band med experi
mentella influenser.
Ristiniemi är namnet på flera byar i
Finland. Från den ena, som ligger längs
Ule älv i Norra Österbotten, härstam
10

mar Jaris förfäder. Där drabbades de av
ett klassiskt förräderi där skogsbolaget
lånade ut pengar till gårdsägarna längs
älven samtidigt som de såg till att vill
koren för återbetalning inte kunde
uppfyllas och tog gården i pant för eget
bruk som bostad till sina flottnings
arbetare.
Hur mycket en sådan bakgrund
speladeför hans val att fördjupa sig i
ämnetetik är oklart, men där hamnade
han i alla fall när han kunde välja och
vraka bland kurserna i Uppsala.
– Jag valde bara av eget intresse och
tänkte mig inte någon akademisk
karriär.
Men studierna gick bra och när han före

slogs börja en forskarutbildning sa han
“okej då”. Och efter han disputerat
föreslog man honom att börja under
visa.
Åter sa han okej på det lite planlösa
med öppna sättet som kännetecknar
en person som är säker på att finna
något bakom varje buske.
2000 kom han efter en längre
mellanlandning i Stora Sköndals hög
skola som utbildar socionomer och

En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 2 • Juni 2016

diakoner, samt Ersta Sköndals hög
skola där han undervisade i tros- och
livsåskådningar och etik, till Gävle.
Och här var han med om att bygga upp

landets kanske modernaste avdelning
för religionskunskap.
– Det var en av landets första
distansutbildning och vi byggde med
Åke Tillanders och Stefan Myrgård
ledning upp den med pengar från
Världsbanken och våra föreläsare
hittadevi lite var som helst på jorden.
Dessa deltog live på telebildsändning
där studenterna, som också kunde
sitta nästa var som helst, hade möjlig
heter till direkt diskussioner.

Man hittar mycket få spår av honom på
internet. Och det man hittar är för det
mesta på finska. Däremot hittar man
mycket om hans fru Heli som är ergo
nom och sjukgymnast och botar
människor från stress. De två har följts
åt ända sedan mellanstadiet.
Fotbollsspelaren Jari Ristiniemi spelade i
finska ungdomslandslaget och i fyra år
i Allfinskan när Sverige hörde av sig.

NÄRgånget
Jari Ristiniemi, professor i religionsvetenskap

från den gamla kyrkliga ordning som
till helt nyligen också fanns inskriven i
lagboken.
Han delar mycket av det den egyptiska

– Både Hammarby och Djurgården
ville att jag skulle provspela, men efter
som reglerna då krävde att spelarna
hade bott minst ett år i Sverige betrak
tades jag som utlänning. Därför gick
jag istället till Sirius som spelade i
division 1.
Och Expressen visste att han läste teologi
och skapade sin rubrik våren 1977.
Tidningen är nog också fortsättnings
vis okunnig om att fotbollsspelaren i
själva verket sysslar med religionskritik.
Hans forskningsområde är Paul Tillich,
(1886-1965), den första icke judiske
tyske professor som avskedades av
Hitler.
– Tillich var teolog och revolutio
när, stod för motsatsen till nazismen.
Jag arkivforskar och läser mycket av
honom. Till exempel om vad han säger
om den politiska situationen i sam
hället på 1920-talet när nazismen
började komma. Och jag kan se att
det finns väldigt många likheter med
Sverige idag.
Jari sitter i styrelsen för North
American Paul Tillich Society.
Kärnan i Jari Ristiniemis religionskritiska
forskning är hur man utveckla rättvisa
underifrån vilket skiljer sig väsentligt

författaren, rättvisekämpen och heders-
doktorn vid HiG, Nawal El Saadawi,
säger.
– Hon kommer från en miljö i
Mellanöstern där religiösa människor
är ute efter politisk makt. Och det är
klart att religionen vill utöva en politisk
roll i Sverige också och det är därför
jag sysslar med religionskritik. Det är
ofta de konservativa och fundamenta
listiska krafterna som vill komma till
baka och spela en politisk roll. Vi har
samma faror här som i Egypten.

Han säger sig varit för ung för 68-revolten,
idrotten höll honom också borta från
demonstrationerna även om han de
lade en del av aktivisternas musik.
Numera har han slutat att plåga sin
bror med gitarrspel och musiksmaken
har växlat från Credence Clearwater
Revival och Black Sabbath till, som
nämnts, King Crimson, gitarristerna
Robert Fripp och Bill Frisell men klas
sisk musik och Miles Davis ingår också
i hushållet.
Om idrotten höll honom borta från barri
kaderna på sextiotalet så tar han i viss
mån igen det nu med sina tankar kring
rättvisa.
– Vi har alla en strävan efter mening
och självförverkligande. Att sträva
efter rättvisa är inte att utifrån säga till
människorna hur de ska leva och vad
som är rätt eller fel. Det handlar om att
stötta människornas egen strävan att
hitta en mening med livet och att växa
som individer. Det är rättvisa under
ifrån och det skulle vårt samhälle må
väldigt bra av.

JARI
vid
sidan
om
Namn: Jari Juhani Ristiniemi
Titel: Professor i religionsvetenskap
Ålder: 60
Familj: Gift med Heli, 2 vuxna barn
Bor: Parhus i Uppsala
Lyssnar på: Van Morrison, Bill Frisell och
klassisk musik
Gör på fritiden: Umgås med barn,
barnbarn och vänner, joggar och spelar
tennis. Åker skridsko på vintern,
jobbar med träbåt på våren, seglar på
sommaren, njuter av tidig höst; när det
är riktigt mörkt bakar jag bröd!
Tre lästips: Ludwig Feuerbach,
Kristendomens väsen. Feuerbach visar
hur religionen fungerar som en psyko
logisk och mental konstruktion (en
projektion), mindre känt är att han anser
att religionen är människans första steg
mot självkännedom. Feuerbach är en
vattendelare i modern religionsvetenskap
och teologi.
Friedrich Nietzsche, Så talade Zarathustra.
Varenda bok av Nietzsche är en
ögonöppnare: Zarathustra börjar med
Zarathustras nedstigning till
människorna, dvs. så här långt har
filosofin talat från en position ovanför
det mänskliga livet, fr.o.m. nu handlar
filosofin om interaktion i tid och rum.
Rosemary Radfrod Ruether, Sexism and
God-talk. Tiden när Gud uppfattades
som herre (man) och konung (härskare)
är över, den guden dog på korset,
religionens ”sak” kan inte frikopplas
från frågan om social och ekonomisk
rättvisa.
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Magnus Eklöf, Alderholmens Mekaniska AB
Göran Forsberg, Trainparts AB
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H-Märkt
Hållbart nu och i framtiden

Företag sänker
energianvändningen
upp till 30 procent
Text: Ove Wall Foto: Ove Wall, Hans Östergård och Matton Subscription
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Att kunna sänka energianvändningen med 30 procent är det nog många företagare
som drömmer om. Och nu kan det bli verklighet. Ett tiotal forskare, lärare och
doktorander från HiG har inlett ett treårigt projekt som syftar till att med hjälp av
energiledningssystem sänka energianvändningen för deltagande industriföretag
med upp till 30 procent.

P

rojektet Energig vänder sig till små och medelstora
företag, med upp till 249 anställda. Dessa ska ordnas
i mindre kluster där man ska kunna lära av varandra
och så att säga slå sina huvuden ihop. Varje kluster
leds av en forskare, lärare eller doktorand.
För att så att säga sälja in idén hos företagen i länet lovar
forskarna minst 10 procent effektivare energianvändning.
Men man menar också att en 30-procentig effektivisering
inte är omöjlig.
– Företagen börjar med att göra en energikartläggning på
egen hand, men vi har sagt att studenter i mån av tid och
möjlighet kan hjälpa till som exempelvis ex-jobb eller något
projektarbete. Därefter utarbetas en långsiktig energistrategi
med hänsyn till både operativa som tekniska åtgärder, berättar
doktoranden i energisystem vid HiG, Ida Johansson.
Därefter utarbetas en långsiktig energistrategi med hänsyn
till både operativa som tekniska åtgärder.

mindre företagen kanske inte har möjlighet att avdela en person
för sådana här uppgifter. Det kan också vara att man saknat
kunskap om de faktiska vinster som göras på så enkla vägar.

Tekniska åtgärder kan innebära att man letar efter läckage av
olika slag eller att man kollar om maskinerna rent av kan
köras på solenergi eller om man kan göra vinster genom att
byta motorer.
– Med operativa årgärder avses till exempel att man ändrar
rutinerna, man ser till att maskinerna är avstängda när de
inte används, att belysningen stängs när den inte behövs och
att till exempel tryckluftsaggregat inte står med tryck. Det
är åtgärder som inte kostar någonting.
Att sådant inte har gjorts tidigare kan ha flera orsaker. De

Ett företag som ingår i det första klustret är Alderholmens
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Projektet Energig bygger på att industriföretag under tre år får
professionellt stöd med det interna energiledningsarbetet.
Samtidigt är det en vinst även för forskarna.
– Som forskare jobbar vi ju oftast med bästa valet av teknik.
Men vi är sällan eller aldrig med i själva implementerings
processen. Därför ser vi verkligen fram emot att få träffa de
här företagen. Vi kommer inte bara att lära dem något utan
vi tror att också vi kommer att få myckettillbaka från före
tagen, säger docent Patrik Thollander vid Akademin för
teknik och miljö och som leder projektet.
En studie som gjorts bland små och medelstora företag i
länet visar att man med operativa respektive tekniska
åtgärderkan spara 10 respektive 20 procent av energin.

Mekaniska AB med 25 anställda på Brynäs i Gävle. Företaget
arbetar med legotillverkning energikrävande miljö.
– Vi har tidigare gjort försök att få ner energiförbruk
ningen men inte dokumenterat det. Nu hoppas vi få en ökad
inblick i processerna och kanske få till stånd en energi
kartläggning, som är en ganska dyr apparat som bekostas av
oss själva.
Hur mycket Magnus Eklöf hoppas kunna spara är givetvis
osäkert då man ännu befinner sig i ett tidigt stadium.

H-Märkt
Hållbart nu och i framtiden

Nawzad Mardan, universitetslektor i energisystem och Ida Johansson, doktorand i energisystem

– Så länge vi växer så ökar ju energiförbrukningen. Man
maskiner på natten. Tvättmaskinerna, där till exempel helt
måste ju mäta det här på något speciellt sätt och där hoppas
infettade vagnsdelar tvättas, kunde sättas på senare under
vi få hjälp med från Högskolan. I och med att det handlar
natten och ändå vara varma när vi började jobba.
om nätverkande hoppas jag komma i kontakt med andra
Mängder av energi finns i den värme som alstras av ugnar
företag som haft egna idéer om hur man
och härdanläggningar med mera.
sänker energiförbrukningen, säger Magnus
– Överskottsvärmen skulle vi kunna ta
”För kunderna blir miljön vara på, men företaget som vi hyr våra
Eklöf.
Han tycker inte att engagemanget kom
lokaler av har hittills inte visat intresse
allt viktigare”
mer att inkräkta så mycket i hans vanliga
för det.
arbetstid.
Ändring blir det säkert, menar han, om
– Att ha koll på vad företaget håller på med är ju vad man
Trainparts tar över lokaliteterna helt.
kan kräva av en vd. Och det är ingen stor uppoffring.
Göran Forsberg vill också understryka att energifrågorna
inte enbart handlar om ekonomi.
Företagsträffar har också hållits i Söderhamn, Bollnäs och
– Miljöfrågorna är också viktiga. För våra kunder i till
Edsbyn.
exempel Turkiet gör de väl ingen skillnad, men för kunderna
– Det var givande träffar och fem företag skrev på direkt
här uppe i Norden blir det allt viktigare hur vi arbetar.
samtidigt som vi också fick tips på ett tiotal företag som
Alderholmens Mekaniska har även tidigare haft en hel del med
inte fanns med på informationsträffarna, säger Nawzad
Högskolan att göra i form av ett flertal ex-jobb för studenter.
Mardan, universitetslektor i energisystem och utbildnings
Vid företagsgalan Eldklotet tilldelades man 2011 Ergopriset,
ledare, vilken höll i träffarna.
ett pris initierat av Centrum för Belastningsskadeforskning
I Bollnäs finns Trainparts AB där Göran Forsberg är vd. Man har
vid Högskolan i Gävle. Ergopriset delas ut till ett företag i
åtta anställda och tillverkar och renoverar delar till järnvägs
Gävleborg som lyckats öka lönsamheten genom medvetet
vagnar, tunga saker som kräver mängder med energi. Redan
arbetsmiljöarbete.
har man tagit itu med energifrågorna, och även kunnat hitta
Nu har det även fått ökade möjligheter att fortsätta i
läckor. Intressant nog i dessa högteknologiska tider hittades
samma spår.
läckagen i tryckluftanläggningen med hjälp av såpvatten.
Ett fyrtiotal företag i länet har hittills nappat på erbjudandet,
– Det kunde vi täta och dessutom såg vi till att stänga av
de flesta i Hälsingland.
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Kati Knudsen doktorerar

– så ska luftvägar bedömas
Kati Knudsen arbetade i tjugo år som narkos
sköterska. Tillsammans med den tid hon 
arbetat som lärare vid HiG har hon trettio års
erfarenhet att bygga sin doktorsavhandling
om luftvägsbedömningar på.
Den handlar om anestesi, alltså läran
om hur man ger narkos och bedövning,
inför exempelvis en operation.
Text och foto: Ove Wall
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G

enom åren har hon sett att bedömning av luftvägen
inför narkos, och framför allt säkrandet av luft
vägarna, görs på flera olika sätt. Något standardiserat
tillvägagångssätt har inte funnits trots att åtgärden
görs tusentalsgånger varje dag runt om i världen.
Kati Knudsen menar att utbildningen om så kallade svåra
luftvägar är alldeles för kort.
– Man kunde lätt ha en 7,5 poängskurs om dessa, och
även om lättintuberade luftvägar. Kan man inte de lätta så
kan man inte de svåra heller. Och idag när det är personal
brist är det lätt att vilja ta lite genvägar och det innebär att
man börjar ta risker.
Att säkra fria luftvägar på en person på ett operationsbord
är ett hantverk som kräver erfarenhet.

i görningen
Om utbildning

I de fall som fria luftvägar väntas bli svåra att säkra på en

 atient rekommenderas att man gör en så kallad vakenintuba
p
tion, det vill säga att patienten är lokalbedövad då ett
andningsrör förs ner i halsen för att säkra luftvägen.
Flera möjligheter till intubation finns. Oavsett vilken
metodman väljer gör man först en bedömning av hur luft
vägarna ser ut. För detta krävs ett samspel mellan anestesi
sköterska och övrig vårdpersonal personal samt patient
vilket avsevärt försvåras genom att patienten på grund av
intuberingen inte kan tala.

Tillstånd för Masterutbildning
Stor och lång erfarenhet, hög kompetens, omfattande nätverk och betydande forskningsverksamhet är de egenskaper
som Universitetskanslerämbetet gått på när de nyligen gav
Högskolan i Gävle tillstånd att starta ett masterprogram i
utbildningsvetenskap.

Vi vet alla hur det kan kännas när vi fått ner någonting i halsen

Programmet på avancerad nivå är särskilt lämpat för redan
yrkesverksamma inom utbildningsområdet eftersom det är
inriktatpå verksamhetsutveckling i förskola och skola.

Men det sociala samspelet är minst lika angeläget.

– Masterprogrammets fokus ligger
rätt i tiden med tanke på de ut
maningar utbildningssystemet står
inför. Det kan stödja alla de lärare,
förskollärare och skolledare som
redan idag arbetar med att kvalitets
säkra och utveckla sina verksamheter
men som vill fördjupa sina kunskaper
ytterligare, säger Göran Fransson,
som har ansvarat för projektet som
lett till godkännandet.

eller när vi av någon anledning inte får den luft som vi behöver.
Detta innebär naturligtvis större påfrestning.
– Patienterna överlämnar sina liv till oss och att få luft
respektive att inte få luft handlar ibland om liv eller död. Så
en bra utförd anestesi kräver både klinisk blick och erfarenhet.
– Det är väldigt viktigt att man först gör klart för patienten
vad man ska göra och vad som ska ske. Intubering är vanligt
vis förknippat med oro och ångest men denna kan minska
om patienten är välinformerad om vad som händer och var
för, säger Kati Knudsen.

Men även från det professionella hållet, för narkossköterskan

eller -läkaren kan det vara en utmaning att säkra luftvägen.
Dels för att människors halsar ser olika ut, men också bero
ende på den erfarenhet vårdaren har. Detta märks särskilt vid
stressiga situationer.
– Det kan också vara så att man på anestesiavdelningen är
van vid en utrustning och ett tillvägagångssätt, men blir man
nedkallad till akuten kan utrustningen vara en annan.

Någon standard finns inte för hur man utför en luftvägsbedöm

ning och därför gör olika sköterskor på olika sätt vilket i sin
tur kan innebära att man även bedömer patienterna olika.
Detta råder Kati Knudsens avhandling bot på.

Göran Fransson,
universitetslektor i didaktik

Utbildningsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt
kunskapsområde av central betydelse för utbildningssektorn.
Inom området behandlas exempelvis frågor om hur under
visningens och lärandets innehåll, organisering, processer och
utfall tar form och kan förstås i olika undervisnings- och
lärandesammahang.
Kärnan i utbildningsvetenskap berör således det offentliga
och privata utbildningssystemets och lärarutbildningens
samtliga ämnen och discipliner.
– Beskedet från Universitetskanslersämbetet är mycket
glädjande och masterprogrammet utgör en viktig del i en
tredje forskningsprofil för Högskolan i Gävle, säger Svante
Brunåker, chef för Avdelningen för utbildning och ekonomi.
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Rådhuset under lupp
Rådhuset i Gävle, en av stans äldsta byggnader, har haft
högst varierande innehåll genom århundradena, allt från krog
till polisstation och till jazzgymnasium.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson, Ove Wall

V

ad som nu ska ske med byggnaden mitt i Gävle är
ännu inte beslutat. Men en sak är säker, energianvändningen och inomhusklimatet i huset ska
genomlysas under tre år inom ramen för företagsforskarskolan Reesbe och Högskolan i Gävle.
Vid den ödesdigra stadsbranden sommaren 1869 förstördes

stora delar av norra Gävle. Även Rådhuset, byggt 1784–1790,
skadades. Men den nedre sockelvåningen var tillräckligt intakt för att 1871 tjäna som grund för två nybyggda våningsplan. Idag har de trots olika stilar smält samman till en vacker
byggnad som fortfarande skiftar i användning. Just nu agerar
Rådhuset evakueringskontor för ett par kommunala avdelningar medan deras ordinarie lokaler på andra sidan gatan
byggs om.
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Oavsett vad byggnaden ska användas till görs nu en så kallad

energioptimering. Det sker i samarbete med företagsforskarskolan Reesbe vid HiG. En industridoktorand, Hossein
Bakhtiari, har anställts vid Gavlefastigheter.
– Vi behöver bygga upp vår beställarkompetens på området
energioptimering och det här är ett sätt att göra det. Hossein
får en tillsvidareanställning hos oss samtidigt som vi betalar
hans forskarutbildning. Vi får se vad han får fram för uppgifter om byggnaden och hur vi använder dem, men vi bygger
kompetensen för framtiden om hur man ska tänka och göra
med kulturbyggnader, säger Emma Björkenstam, byggchef
på kommunala Gavlefastigheter AB.
– Grunden för oss handlar om energioptimering av kulturbyggnader som är kopplade till fjärrvärmenätet. Det kan
handla om ventilation, uppvärmning eller hur man upplever
inneklimatet.

HÅLLBART
I kulturmiljöer
Energioptimering kan ske i de flesta byggnader. Vad som är
speciellt här är att byggnaden har flera så kallade q-märkningar. Det är visserligen inte något juridiska skydd men begränsar ändå vad som får göras eller inte får göras med
själva byggnaden. Fasaden får inte ändras, inte heller trapphusen, stuckaturer i taken och vissa andra utrymmen. Man
kan alltså inte bara slå upp ett till schakt för ytterligare ventilation eller liknande utan man måste i hög grad utnyttja redan
befintliga konstruktioner.
Samtidigt ställer olika användningsområden olika krav på till
exempel ventilation.
När det gäller kulturbyggnader är ofta även funktionskraven komplexa, alltså vad fastigheten får användas till.
Vad Rådhuset ska användas till i framtiden är inte bestämt
men det politiska grunduppdraget till förvaltaren säger att
Gävleborna på något sätt ska ha tillgång till byggnaden.
– Därför har olika förslag lyfts fram genom åren, allt ifrån
saluhall till mindre affärer och fyra restauranger men just nu
ligger vi lågt i den frågan.
På grund av användningsområden kommer man alltså att rikta

in sig på styr- och reglerteknik för att anpassa klimatstyrningen i huset och här kommer Reesbe in.
– För närvarande finns 21 doktorander i Reesbe. Forskarskolan startade 2013 med 12 doktorander (etapp 1) och
under 2016 har ytterligare 9 doktorander börjat (etapp 2
som vi kallar Reesbe+). Samtliga doktorander förutom två
är anställda på olika företag men de får sin forskarutbildning
vid Högskolan i Gävle eller Mälardalens högskola i samarbete med Högskolan i Dalarna, säger Mathias Cehlin som
är biträdande programdirektör.
Hossein Bakhtiari anställs som sagt tills vidare vid Gavle-

fastigheter men han kan lägga hela åttio procent av tiden på
sina doktorandstudier.
Det kostar en del, menar Emma Björkenstam, men hon ser
det som en investering i kunskap för framtiden.

Hossein Bakhtiari kommer direkt från Kungliga Tekniska

Högskolan där han läst en masterutbildning i energiteknik
och han ser fram emot att få sätta igång att arbeta med
Rådhuset.
– Det ska bli jättespännande att få göra en forskarstudie
på ett riktigt objekt och jag har förstått att Gävleborna betraktar det som ett av stadens vackraste byggnad.

Emma Björkenstam •Hossein Bakhtiari • Mathias Cehlin

Han börjar med sin datainsamling redan i sommar och det
kommer bland annat att ske med olika typer av givare, eller
sensorer, för temperatur, luftfuktighet och annat. Dessa
placeras på strategiska platser i byggnaden och läser kontinuerligt av värden och sparar dem.
Men han ska också intervjua personer som arbetar i huset om

hur de upplever inomhusklimatet.
– Jag ska på tre år bygga en plan för Rådhuset men syftet
är samtidigt att skapa en generell metod för energieffektivisering för gamla kulturhus.

Reesbe
är en företagsforskarskola som drivs av
Högskolan i Gävle (huvudman) i samarbete
med Mälardalens Högskola och Högskolan
Dalarna.
Den finansieras av KK-stiftelsen och har
21 doktorander, 20 medverkande företag.
Total finansiering: 50 + 30 Mkr (hälften
från KKS/hälften från företagen).
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När grupparbete
är uteslutet
Text: Ove Wall Foto: Ove Wall, Berit Ekman Wilsén
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lärospån
Aktuellt om skolan

Högskolestudier ger inte bara bildning och utbildning.
De kan också vara ett lyft för ett genom åren sargat självförtroende.
Ett illustrativt exempel är Terese Ekman som på grund av sin autism aldrig
känt sig socialt bekväm i grupper och därmed varit utesluten ur både
arbetsgemenskap och social gemenskap.

U

nder sina psykologistudier vid HiG under åren
2012-2015 fick hon styrkan att skriva en bok om
sin situation samt en C-uppsats i psykologi.
– Det kändes både som en revansch och en glädje.

Min hjärna behöver längre tid på sig att sortera all information och att sålla bort allt pladder. Jag kan ha många saker
jag vill säga men sitter bara och väntar på en paus för att
komma in, som aldrig kommer.

Terese diagnostiserades sent, först vid 37 års ålder, med högfungerande autism vilken har satt käppar i hjulen både vad
gäller att hitta ett lämpligt arbete och att studera. Högfungerande syftar inte på ordet autism i diagnosen utan på
personens begåvning. Hennes C-uppsats som handlar om vår
föreställningsförmåga och kreativitet fick högsta betyg. Hon
har ett mycket gott detaljminne och beskriver det som att hon
i minnet kan gå bakåt och minnas ordagrant vad som sades i
ett samtal för åratal sedan, precis som om man bläddrar tillbaka i en bok. Hon kan också komma ihåg till exempel föreläsningar genom att minnas i bilder vilket gör att det fastnar
lättare.

Detta har naturligtvis gjort det svårt att hitta passande jobb.

Men de två nämnda egenskaperna är inte nödvändigtvis bra för
varandra.
– Jag kan bli översvämmad med detaljer och det i sin tur
gör lätt att mitt arbetsminne är för litet, berättar hon när vi
talas vid i telefon, hon befinner sig i hemmet i Linköping.
Men hennes autism gör det också svårt att hantera sociala oför-

utsägbara situationer vilket har satt hinder för till exempel
grupparbeten där diskussionerna kan bli väldigt dynamiska.
– Jag behöver en tydlig struktur på samtal, att man verkligen menar det man säger och att var och en får möjlighet
att yttra sig och att det inte uppstår en maktkamp om ordet.

Hon har haft ett flertal som av olika anledningar avslutats.
Trots att hennes sinne för detaljer skulle kunna vara rena
drömmen för till exempel arbetsgivare som arbetar med
kontroller av olika slag. Hon skulle också gärna sitta för sig
själv och laga trasiga böcker på ett bibliotek.

Det tog två decennier efter gymnasiet, som hon oftast tillbring-

ade i ensamhet, innan diagnosen kom och satte namn på
hennes upplevelser. Och så ville hon börja studera.
– Jag sökte till flera utbildningar och ville diskutera möjliga lösningar som att läsa på distans och få dispens från
grupparbeten men det gick inte. Bland annat sa man att det
ingick i metalärandet att delta i grupparbeten och att man
också skulle ta sig igenom de här processerna. Jag fortsatte
att söka utbildningar ända tills jag fick ett tydligt och varmt
gensvar från kursläraren i Gävle Johan Willander och
koordinatorn för stöd och studievägledning för studenter
med funktionshinder Kerstin Åberg.

Nu har hon läst en kandidatexamen i allmänpsykologi.
Varför det blev just psykologi säger hon beror på att ämnet

är så spännande hur man kan se på människors mentala
processer, hur minnet fungerar liksom sociala relationer.
En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 2 • Juni 2016
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lärospån
Aktuellt om skolan

Korta citat ur ”Jobbmonstret”
”Den känslighet som är en välsignelse och en förutsättning
för den enkla glädjen, blir en förbannelse i en arbetsmiljö
som är full av jargong.”
”En och annan arbetsgivare kommer att sortera bort mig
när jag rakryggat berättar vem jag är. I själva verket har de
sorterat sig själva som olämplig arbetsgivare för mig.”
Och slutligen:
”Alla introverta personer har några utåtriktade drag.
På samma sätt har utåtriktade personer introverta drag
i sin personlighet.”

Terese Ekman

Hon menar att det finns så mycket att känna igen sig i och
hade till en början tänkt skriva en uppsats om autism.
– Men det avrådde examinatorn från då det skulle kräva
kliniska studier även etikprövning. Det skulle också bli alldeles för omfattande för en C-uppsats. Det var Johan
Willander som föreslog ämnet kreativitet och det passade ju
jättebra eftersom jag är kreativ på olika sätt.
– Det gick bra och uppsatsen fick högsta betyg. Med en
engagerad student och en engagerad handledare kunde det
inte bli bättre. Studierna har ju fungerat och jag har mycket
mer självförtroende nu.
Hon säger sig ha lärt sig hur hon själv fungerar, hur hon ska

lägga upp inlämningsarbeten och hur jag ska läsa för att inte
fastna i detaljer och det är jätteskönt.

Studierna utan grupparbeten gick alltså alldeles utmärkt. Inte

minst beroende på hennes episodiska minne. Hon minns i
bilder och händelser och kan som sagt referera bakåt i tiden
som om hon bläddrade bakåt i en bok.

Egentligen har hon inte behövt så mycket specialstöd under
studierna, tycker hon. Ett stöd var i alla fall den anpassade
22
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opponeringen av uppsatsen som gjordes med endast två
lärare och två studenter i stället för att hela klassen satt och
lyssnade.
– Men jag har peppats och stöttats av Kerstin Åberg när
jag varit lite ledsen eller överväldigades av hur mycket det
var att göra.
Föreläsningarna har hon tagit del av genom Adobe Connects

konferenssystem och Powerpoint-presentationerna har hon
fått sig tillskickade. Sammantaget med täta nätkontakter
med lärarna har hon inte behövt befinna sig på plats.
– Vissa föreläsningar gavs ändå live men de var inte obligatoriska så då läste jag istället. Jag fattar ju att man får något
genom att gå in i en sal och lyssna på riktigt. Men annars
vad det så mycket som övervägde att man fick jobba i egen
takt.

Nu säger hon sig ha tre spår att följa.

– Jag kan fortsätta som illustratör, forskningsassistent
eller bokvårdare.
Eller ”professionell pysslare” som hon skriver i sin bok
Jobbmonstret.

KORT & Gott

Ny Sverigeambassadör
Kulrada ”Tea” Kiatkulthorn har utsetts till Global Swede och tog i mitten av maj emot diplom
av närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Kulrada kommer från Thailand och läser
på magisterprogrammet Logistik och innovationsledning vid HiG. Som Global Swede kommer
hon att vara representant för Sverige och högre utbildning i sitt hemland under ett år.
– Tea har tydliga kopplingar till Sverige, en positiv attityd samt utmärkta studieresultat.
Man kan knappt tänka sig en bättre lämpad kandidat till uppdraget, säger Erik Olsson,
HiG:s internationaliseringsspecialist.

Unik utbildning

Miljöpristagare

Folkhälsa brukar beskrivas som den sammanlagda hälsan i
en befolkning vad gäller medellivslängd, självupplevd hälsa,
upplevd trygghet med mera. Hållbar utveckling kan inte uppnås
om inte folkhälsan åker med på samma tåg. Därför startar vid
HiG en unik utbildning för folkhälsostrateger.

My Holgersson, som läste Coop-utbildningen inom miljöteknik med inriktning
vatten, prisades i maj för sin idé om
olikfärgade påsar för avfallssortering,
påsar som sedan kan sorteras
automatiskt.

– Det finns ingen folkhälsovetenskaplig utbildning i Sverige
idag som har fokus på hållbar utveckling, säger Bodil Zacharoff,
universitetsadjunkt och ansvarig för programmet.

Namn: Mais Al-Saour
Utbildning och examensår:
Byggnadsingenjör inriktning
arkitektur och miljö, 2014
Ålder: 24 år
Nuvarande arbetsplats
och yrke: Byggnadsinspektör
på Stadsbyggnadsförvaltningen.
Berätta kort om ditt yrke,
vägen dit och vad som påverkat
ditt yrkesval.
Yrket har flera arbetsuppgifter,
från rådgivning till att hålla
tekniskt samråd, göra arbetsplatsbesök och slutsamråd. Jag
sökte yrke på grund av variationen, att få arbeta nära sökande
och hantera olika typer av bygglov.

Hon mottog priset av Forskningsstiftelsen
Gästrikeregionens miljö, som bildats av
HiG och Gästrike Återvinnare.

alumnporträttet

Vad är det bästa med
ditt yrke?
Att jag lär mig nya saker varje dag.

Känner du att du har nytta av din utbildning i yrkeslivet?
Ja, programmet är brett och ger möjlighet till blivande ingenjörer
att välja mellan olika yrken då man kan lite om allt.
Vad minns du särskilt från din studietid?
Alla projektarbeten, deadlines inför inlämningar och alla jobbiga
och roliga stunder när tentaperioden var inne. Det är så värt allt
när man har tagit examen. Studentambassadörsarbeten där
jag fick chansen att presentera HIG och förhoppningsvis har jag
inspirerat elever att studera vidare efter gymnasiet.
Vilka är dina framtidsplaner?
Att utvecklas och lära mig så mycket som möjligt inom byggbranschen. Det händer nya saker varje dag och det blir bara
roligare och roligare.

Dina erfarenheter från studietiden är viktiga för oss att ta del av. Om du vill tillhöra vårt alumnnätverk så titta in här:
www.hig.se/alumn eller mejla oss på alumnkoordinator@hig.se.
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Vi är många små berättelser

N

är mina bildpedagogstudenter
i ett seminarium diskuterade
visuell kultur i ett barn och
ungdomsperspektiv var det flera grupper
som fastnade för identitetsbegreppet. I
vår visuellt postmoderna tid är identitet
ett flytande mångfacetterat begrepp. Från
olika perspektiv, ingångar och egna
erfarenheter reflekterade studenterna
över vilka krav som ställs på den yngre
generationen idag. Yta, grupptillhörighet, gruppmarkörer och attityder. Vem
vill man vara, vilken grupp väljs och hur
representeras den, med vad markeras
grupptillhörigheten?

På sextiotalet var jag mods och när jag på
en utställning av Annika von Hausswolff
i Göteborg såg en foto-emalj hajade jag
till, ett välbekant ansikte blickade mot
mig. Det var jag som ung… eller det såg
väl ut som jag som ung eftersom jag
med all säkerhet vet att von Hausswolff
aldrig fotograferat mig.

En av studenterna sa att hon aldrig valt
grupp utan ”glidit emellan” olika
grupperingar eftersom hon umgicks
med kompisar som hade skilda intressen.
Hon berättade att det blev ett problem
för många av hennes vänner, att de inte
kunde placera henne, inte riktigt visste
var de hade henne. Hon var som en
kameleont.

När jag såg mig själv såg jag inte en kame-

Dagens unga växer upp i en postmodern

samtid där många små berättelser tar
plats istället för en universell sanning.
Där identitetsprovandet är en del av att
växa upp och där ens framtid är långt
ifrån utstakad.

I min ungdom valde man också grupptill-

hörighet. Man kunde vara raggare eller
mods på sextiotalet, senare fick vi punkare, syntare, svartrockare med mera,
alla med en klar koppling till musik.

Men där fanns bilden av mig. Mitt hår, mina

höga kindknotor, min blick nästan dold
av den hängande luggen, ett typiskt sextiotals-mods. Ibland kan konsten beröra oss,
få oss att minnas. Vi kan identifiera oss
med den, som jag med emaljen i Göteborg.

leont som hade problem med att välja
identitet utan en bestämd tonåring som
lyssnade på The Who, Kinks, klädd i
army-jacka och fullklottrade basketdojor. Senare i livet gick jag igenom
andra identitetsfaser, numera
är jag antagligen bara
”medelåldersdryg”.
Vilken tur att jag får
umgås med studenter
som håller mig igång
och uppdaterad.

Yvonne Lindh
Doktorand i bildpedagogik

