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Högskolan firar 35-årsjubileum
I dagarna är det 35 år sedan Högskolan i Gävle slog upp sina portar. Det vill vi så klart fira tillsam-
mans med allmänhet, studenter och personal. Torsdag 31 maj är alla varmt välkomna att delta i fest-
ligheterna. Lyssna till exempel på Renata Chlumska, den första kvinna som nått toppen av världens 
högsta berg, Mount Everest. Eller hör på meteorologen Per Holmberg berätta om klimatförändringar 
som vi måste ta ställning till. Summariskt program på sista sidan i denna tidning, mer detaljerat på 
Högskolans webbplats www.hig.se.

Varmt Välkomna!
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Med siktet inställt på framtiden

att blicka framåt är viktigt 
inte minst för oss inom 

högskolevärlden då vi utbildar 
och forskar för det framtida 
samhället. Vi behöver fundera 
över vilken kunskap och vilka 
kompetenser som kommer att 
efterfrågas. Utifrån det bygger 
vi visioner och sätter målen för 
verksamheten. Genom strate-
gier uppnås mål och förverkli-
gas visioner. 

Att förutsäga framtiden är 
inte lätt men vi behöver göra 
det och med ganska god pres-
sion. Nästa steg är att sätta in 
Högskolan i gävle i detta per-
spektiv.  

Vilka utbildningsprogram 
ska vi ge som förser stu-

denterna med de kunskaper 
som efterfrågas i det framtida 
samhället? Vilken forskning 
behövs för att besvara de fråge-
ställningar vi kommer att stäl-
las inför?  Behoven av specifik 
kunskap i det framtida samhäl-
let påverkar således Högskolans 
utbildnings- och forskningsin-
riktning. 

en annan viktig aspekt att 
beakta i en framtidsanalys 

är storleken på det samlade be-
hovet. När det gäller utbildning 
handlar det om ungdomskul-
larnas storlek men också om 
strukturomvandlingar och ge-
nerationsväxlingar i arbetslivet. 

Inriktning och volym på lan-
dets samlade utbildnings- och 

forskningsverksamhet bestäms 
av regeringen som fattar beslut 
utifrån framtidsanalyser. Ett be-
slut som påverkat många lärosä-
tens utbildningsvolym i dagslä-
get är indragningen av de extra 
10 000 utbildningsplatserna 
som infördes för några år sedan. 
Beslutet baseras på en analys av 

den demografiska utvecklingen 
med väsentligt minskande ung-
domskullar i framtiden. De in-
dragna utbildningsplatserna har 
försatt många högskolor i en be-
kymmersam situation eftersom 
studenternas efterfrågan av ut-
bildning fortfarande är mycket 
hög. Beslutet kan dock ses som 
förberedelse inför den situation 
med betydligt färre studenter i 
systemet som inom några år är 
en realitet och som högskole-
världen måste ha beredskap att 
hantera.

Är Högskolan i gävle rus-
tad att möta framtiden och 

svara upp mot det framtida kun-
skapsbehovet i samhället? Sva-
ret är definitivt ja! Högskolans 
strategi med två profileringar, 
som givits resurser att växa sig 
starka, har resulterat i att Hög-
skolan nu har spets inom kun-
skapsområden som är centrala 
i det framtida samhället. Inom 
profilerna Byggd miljö och 
Hälsofrämjande arbetsliv ges 
utbildning och forskning för en 
hållbar livsmiljö för människan, 

det vill säga vad framtiden be-
höver. Energiåtervinning, venti-
lation och miljösystem samt ar-
betsrelaterad ohälsa, ergonomi 
och arbetsmiljö är exempel på 
områden inom profilerna där 
Högskolan har unika kompe-
tenser. 

Hållbar livsmiljö, där vi 
människor alla tillsam-

mans tar ekologiskt, ekono-
miskt och socialt ansvar, kom-
mer att vara framtidens största 
utmaning. Det innebär att kun-
skapsbehovet för att bygga det 
hållbara samhället kommer att 
vara stort och inrymma fler pro-
fessioner än de inom profilom-
rådena, till exempel ekonomer, 
lärare, humanister och kultur-
vetare. Vid Högskolan i gävle 
finns alla dessa professioner 
inom Akademin för utbildning 
och ekonomi rustade att möta 
det framtida kunskapsbehovet.   

Högskolan arbetar också 
intensivt med att minska 

antalet kurser och program för 
att möta den aviserade minsk-
ningen av studenter till följd av 
den demografiska utvecklingen. 
Detta är inget roligt arbete men 
åtgärden är nödvändig för att ut-
bildningsvolymen ska anpassas 
till vårt utbildningsuppdrag från 
regeringen. 

andra åtgärder för att säkra 
tillgången på högre utbildning i 
länet är kvalitetshöjande insat-
ser på våra utbildningar för att 
uppfylla de allt högre kvalitets-
kraven från regeringens sida. 

Vår högskola har siktet in-
ställt på framtiden! 

Maj-Britt

PS: Då detta är vårens sista le-
dare vill jag passa på att önska 
er alla en riktigt skön sommar!
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Nya tider – sista Högaktuellt

Framåtblick
Högaktuellt bad de tre 
akademicheferna samt 
kårordförande att i stäl-
let för att göra den bak-
åtblick – som brukligt 
vid jubileer – rikta ögo-
nen framåt. Vi planerar 
för morgondagen, inte 
gårdagen. Hur kommer 
akademiernas respek-
tive områden att utveck-
las, vilka krav kommer 
att ställas på Högskolan, 
på forskningen och för 
tillströmningen av stu-
denter? 

Läs deras egna texter 
på följande fyra sidor!

Högaktuellts olika utseenden sedan starten 1990 följer delvis de olika gäl-
lande modena för hur personaltidningar skulle se ut. Innehållet visar att 
målgrupperna har skiftat. Syftet tycks i början ha varit att öka kännedomen 
om varandra.
Senare har syftet blivit att öka kännedomen om Högskolan för allmänheten. 
Och slutligen har forskningen vuxit och populariserade artiklar om detta 
allt efter vad som då kallades "den tredje uppgiften" och handlade om aka-
demiernas plikt att sprida kunskap om sina verksamheter till allmänheten.
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Detta är det sista numret av 
numera 22-åriga Högaktuellt, 
Högskolan i Gävles personal-
tidning. Den byts i höst ut mot 
en ny tidning för internt och 
externt bruk.

Högaktuellt – namnet var säkert 
välfunnet 1990 när det första av 
det årets fyra nummer kom ut. 
Sedan dessa har härledningar ur 
"hög" väl försvunnit.

Det var en personaltidning 
med ambitionen att vara till viss 
del allmänbildande. Fast mer 
inom det akademiska hägnet än 
mot samhället i övrigt.

artiklar författade av Hög-
skolans egna lärare tog upp 
exempelvis datoriseringen i 
termer av "klient/server-model-
len", SQL-servrar och operativ-
systemen MS-DOS, OS/2 och 
UNIX, liksom vikten av "da-
taabstraktion". Idag är sådant 
lättare, mycket beroende på att 
uttrycken inte behövs i de fles-
tas vardag.

tidningens dåvarande re-
daktör Curt Åberg skriver en 
artikel om att "Miljönotorna 
måste betalas", och här finns 
en mycket initierad artikel med 
meningen: "Halvledarkompo-
nenter bygger på laddnings-
transport genom en struktur av 
exempelvis kisel."

Sammanlagt nio personer 
hade bidragit med materiel.

Di Leva dyker upp
Fem år senare dyker Di Leva 
upp på framsidan och förkun-
nar sig själv ovetande att tid-
ningen delvis bytt målgrupp. 
Frigörande målarkurs "för att 
motverka stressiga och inrutade 
dagar med möten och måsten" 
för personalen presenteras på 
en hel sida, samma yta som ges 
till den stora miljögranskningen 
som en grupp studenter gjort. 

På Öppet hus trängdes många 
för att få surfa en stund på nätet 
i Internetsalen.

Fler studenter
I april 1998 berättar årsredo-
visningen om en utvecklad 
forskningsverksamhet, uppnått 
utbildningsuppdrag med 3 201 
helårsstudenter. 
De senaste åren har tidningen 
inte förändrats nämnvärt för-
utom att den tryckts helt i färg 
och målgruppen "allmänheten" 
ytterligare förtydligats. Studen-
terna uppgår nu till över 14 000. 
HiG är därmed bland de största 
högskolorna i landet.

Hur höstens nya tidning kom-
mer att se ut är ännu inte be-
stämt. Dess syfte är att stärka 
varumärket Högskolan i Gävle 
i en akademisk miljö med allt 
större konkurrens. Utvecklingen 
pågår under sommaren och det 
första numret beräknas enligt 
planerna anlända i september.

Ove Wall 
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Akademin för teknik och miljö:

Kvalitet genomgående tema
Det mesta i verksamheten vid 
Akademin för teknik och miljö, 

ATM, genomsyras av Högskolans 
vision om hållbar livsmiljö för människan, 
både vad gäller grundutbildningen och 
forskningen samt i relationen med det 
omgivande samhället.

Utbildningsprogrammen vid ATM kom-
mer, när vi gör en visionär utblick mot 
framtiden, att vara färre än idag. Ytterli-
gare fokusering mot kvalitet kommer att 
vara ett genomgående tema för utbildning-
arna. Kvalitet i såväl innehåll och peda-
gogik som i de lokaler där utbildningarna 
genomförs. Vi kommer också att bedriva 
alla utbildningarna med ökad grad av sam-
läsning i basämnen som till exempel mate-
matik och naturvetenskap.

Nya utbildningar
Vi kommer att ha erhållit rätten till några 
civilingenjörsutbildningar vilket tillsam-
mans med såväl dagens masterutbildningar 
som ett par tillkommande sådana kommer 
att erbjuda studenterna en tydlig möjlighet 
till progression i sin utbildning.  

Några av dessa civilingenjörsutbildning-
ar och masterutbildningar är direkt koppla-
de till den forskarutbildningsrätt som redan 
idag finns inom området Byggd miljö.

Civilingenjörs- och masterutbildningar 
utan koppling mot forskarutbildningsområ-
det har avtal med andra lärosäten för fort-
satta forskarstudier för de studenter som 
så önskar. Söktrycket på alla akademins 
utbildningar kommer att öka de kommande 
åren med flera sökande per plats.

Artiklar dubblerade
Forskningen kommer att bedrivas i fors-
kargrupper med ett flertal doktorander per 
grupp. De flesta av dessa forskargrupper 
finns inom området Byggd Miljö. Vi kom-
mer att ha minst tio egna forskarutbild-
ningsexamina per år. 

De externa medlen kommer att vara 
minst lika stora som de interna. Antalet pu-
blikationer i vetenskapligt granskade inter-
nationella tidskrifter ökar kontinuerligt och 

kommer relativt snart vara dubbelt så många 
som det är i dagsläget.

Prioriteringar
För att nå dessa mål är det nödvändigt att 
på akademinivå så väl som på högskolenivå 
genomföra ytterligare prioriteringar. Dessa 
gäller såväl för grundutbildningen som för 
forskningen.

Beslut om ekonomiskt utrymme för 
grundutbildningen och fördelning av de in-
terna forskningsmedlen tas med hänsyn till 
strategiska satsningar, Högskolans vision 
med mera.

Ständig förändring
Vi har också under flera år tydligt mark-
nadsfört vår vision och våra utbildningar 
och vårt varumärke är känt. Samarbetet med 
det omgivande samhället och då speciellt i 
vår egen region har ytterligare stärkts och 
vi är en drivande och uppskattad samarbets-
partner för dessa intressenter.

Det omgivande samhället är i en ständig 
förändring, men här finns fortfarande en 
traditionell basindustri och Högskolan har 
utbildningar och forskning inom dessa olika 
områden. 

Genom att vi har starka och intresserade 
utbildningsråd kan vi hela tiden följa ut-
vecklingen och se till att våra utbildningar 
ger studenterna rätt kunskaper för att kunna 
vara en del i den fortsatta utvecklingen.

Aktiva Studenter
Studenterna är mycket nöjda med våra ut-
bildningar och en del fortsätter även till 
forskarutbildningsstudier. Vi har många 
studenter som är aktiva i de organ som till 
exempel utbildningsråd där de tillsammans 
med övriga aktörer medverkar till att vi ger 
attraktiva utbildningar med hög kvalitet. 

Bengt erikssOn 
akadeMichef
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Akademin för utbildning och ekonomi:

Goda framtidsutsikter 
När högskolan i Gävle/Sandvi-
ken etablerades för 35 år sedan 

fanns en stor och bred tilltro till 
den utvecklingspotential som rådde i 
en liten regional högskola i Gävleborgs 
län. Under 1977 strömmade utbildnings-
törstande gävleborgare till både Gävle 
och Sandviken och de fick ta del av kva-
lificerad, behovsanpassad och framför 
allt lättillgänglig högre utbildning. 

All forskning om regional utveckling pekar 
på behovet av välutbildad arbetskraft och 
det är en fördel om arbetskraften kan utbil-
das och vidareutbildas lokalt, vilket stärker 
oddsen för HiG som främst satsat på profes-
sionsutbildningar. Vi har därför en stor och 
viktig uppgift i regionen, men även natio-
nellt och internationellt. Högskolan och sär-
skilt Akademin för utbildning och ekonomi, 
AUE, ska tillgodose det utbildningsbehov 
som finns i Gävleborg då specifik och hög 
kompetens kommer att efterfrågas till olika 
branscher. Uppdraget ger framtidstro och 
profilering kan leda till expansion. 

Tänka nytt
Hållbar utveckling är en av vår tids abso-
lut största utmaningar och den utmaningen 
har Akademin för utbildning och ekonomi 
antagit med acklamation. Det kräver att 
medarbetarna tänker om, tänker nytt, och 
framför allt ständigt lär och utvecklas. Vi 
undersöker nu vilka strategier som kan an-
vändas för att uppnå en hållbar samhällsut-
veckling i utbildningar och forskning. Fler 
professioner kommer att ha en nyckelroll i 
att bygga det hållbara samhället, inte minst 
ekonomer, lärare, humanister och kulturve-
tare och våra medarbetare arbetar hårt för 
att omsätta HiG:s vision och verksamhets-
idé. 

Utmanande framtid
Aldrig har så många studenter funnits vid 
svenska lärosäten som nu, 440 000 perso-
ner. Ungdomskullarna som föddes runt 
1990 är rekordstora, men minskade där-
efter betydligt.  Exempelvis sjönk antalet 
20-åringar med en fjärdedel på bara sex år. 
Det innebär svårigheter att dimensionera 

utbildningarna.   
Andra framtida utmaningar beror på att 

politiken läggs om. Regeringen inför allt 
tydligare kvalitetskrav i form av skarpare 
kvalitetsutvärderingar och frekventa exa-
menstillståndsprövningar. En stor andel av 
lärarna ska numera vara disputerade och 
därmed själva kunna följa med i aktuell 
forskning. 

För bästa möjliga vetenskapliga utveck-
ling krävs en viss kritisk massa av forskare 
och forskarstuderande och det gäller även 
för AUE som kommer att behöva rekrytera 
forskare. 

Högre utbildning och forskning måste 
hänga ihop och det ställer högre krav på 
forskningsanknytningen i framtiden. 

En säker bas
Våra ekonomiutbildningar hör till Högsko-
lans mest eftertraktade. Trots detta behöver 
andelen förstahandssökande öka vid AUE. 
Lärare, ekonomer och högskoleingenjörer 
är exempel på sådana utbildningar som dock 
måste finnas i många delar av landet, både 
för att ge möjlighet att studera för den som 
inte kan flytta och för att försörja den re-

gionala arbetsmarknaden. Detta faktum kan 
säkra en bas för AUE. Utbildning säkras 
liksom profilerad forskning på smala men 
extremt viktiga områden, områden som kan 
vara av avgörande betydelse för det regiona-
la näringslivet och för innovationskraften. 

Byter yrke
Hur kommer samhället att förändras? Vad 
vill studenterna ha och hur ger vi dem det?  

Inget blir vid vad det har varit. Vi kom-
mer att få ett nytt materialbegrepp, ny kos-
mosbild, ny Gudsbild, ny människobild, ny 
kunskapsbild, nytt näringsliv, ny arbets-
marknad, ny samhällsbild, nya insikter och 
ny framtidsbild. 

Studenternas behov är också viktiga att 
hörsamma. De kommer inte att utbilda sig 
en gång för alla, utan det är troligt att man 
byter yrke under sitt liv. Det betyder åter-
kommande utbildning. Ska sedan Sveriges 
befolkning ha möjlighet att arbeta till 75 års 
ålder blir det många turer till akademin. Då 
är det är goda framtidsutsikter för AUE och 
för Högskolan. 

Åsa MOrBerg 
akadeMichef
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Akademin för hälsa och arbetsliv:

Överskrider nationella gränser
På många sätt har Akademin för 
hälsa och arbetsliv, AHA, unik 

kompetens inom utbildnings- och 
forskningsområden som tillför kunskap 
om människans livsmiljö och livsvillkor. 
Därmed har vi också en viktig roll i för-
verkligandet av Högskolans vision. 

Akademin är också hemvist för HiG:s ena 
profilområde; Hälsofrämjande arbetsliv. 
Begreppet hälsa innefattar långt mer än 
arbetslivet. En hälsosam livsmiljö rymmer 
många aspekter:  fysisk hälsa, lycka, känsla 
av sammanhang och välbefinnande liksom 
samhällets sociala och ekonomiska sund-
het. Arbetslivet inbegriper många av dessa, 
då hälsa och välbefinnande påverkas posi-
tivt eller negativt genom andras eller eget 
arbete.

Större sammanhang
Det är viktigt att lyfta blicken och se det 
globala sammanhanget. I dag påverkas vi 
mer än tidigare av krafter på ett globalt 
plan, och utveckling inom många områden 
– som hälso- och socialområdet – sker utan-
för landet i gränsöverskridande samarbeten.
Vår strategi för framtiden bygger på att 
utveckla verksamheten inom profilen och 
att satsa inte bara lokalt och nationellt utan 
även internationellt.

Kriminologi
Våra program ska vara eftertraktade och 
motsvara behov och efterfrågan i det lokala 
näringslivet, kommunen och landstinget, 
liksom nationellt inom profilen. 

En strategi är också att skapa program 
som i något avseende är unika. Inom det 
nya ämnet  Idrottsvetenskap har vi valt de 
unika profilerna antidopning och anpassad 
fysisk aktivitet. Hälsoinspiratörsutbildning-
en riktas till personer med utvecklingsstör-
ning, som inte haft möjlighet att studera på 
högskola tidigare. Med det föreslagna pro-
fessionsinriktade kriminologprogrammet 
blir Högskolan enda lärosätet som utbildar 
till exempel handläggare och utredare i kri-
minologi.

Vi satsar också strategiskt på forskning. 
Målet är att etablera och stärka forsknings-
miljöer inom fler fält än dagens, vara fram-
gångsrika i att söka externa medel och att 
presentera forskningsresultat på både natio-
nella och internationella konferenser. Fältet 
Hälsofrämjande ledarskap är ett exempel 
på att vi breddar forskningen och fokuserar 
frågor inom ramen för profilen Hälsofräm-
jande arbetsliv. Ett annat nytt forskningsfält 
rör (arbets-)måltidens betydelse för fysisk 
och mental prestationsförmåga.

30 doktorander
För att förbättra möjligheterna att rekry-
tera doktorander har akademin ansökt om 
forskarexamensrätt inom hälsofrämjande 
arbetsliv. Idag har vi ett 30-tal forskarstude-
rande som är inskrivna vid ett flertal lärosä-
ten i Sverige och även i Finland.

Samverkan spelar en allt viktigare roll. 
Vi knyter till oss samarbetspartner inom 
utbildningen och forskningen. Vi inleder 
bland annat ett samarbete med Svenskt Nä-

ringsliv och Handelskammaren för att se 
hur vi med vår forskning, utbildning och 
uppdragsverksamhet kan möta behov och 
efterfrågan inom välfärdsindustrin. Sam-
verkan gäller i hög grad även internationellt 
och rör bland annat Kina, Ryssland, Indien 
och flera länder i centrala Asien och Afrika.

Oberoende aktör
Vi ser positivt på framtiden både vad gäller 
Högskolans kraftsamling kring visionen om 
en hållbar livsmiljö för människan och aka-
demins möjlighet att utvecklas inom den. 
Vår i särklass största styrka är alla kompe-
tenta och målmedvetna medarbetare. Sats-
ning på fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
har därför högsta prioritet liksom kompe-
tensutveckling. 

Vår vision är att Högskolan ska stå som 
en stark, oberoende och attraktiv aktör inom 
högskolevärlden i en överskådlig framtid, 
med verksamhet som överskrider den na-
tionella gränsen.

nader ahMadi 
akadeMichef
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Studentkåren:

Stolta och glada studenter målet
Högskolan i Gävle fyller 35 år 
och med denna dag som kom-

mer närmare vill jag säga några 
få ord om min relation till, och det sam-
arbete Gefle Studentkår har med, Hög-
skolan i Gävle.

Jag är ordförande på gefle Studentkår 
och har nu suttit nästan ett år. Det har 
varit en trevlig tid full av nöje och många 
intressanta saker att lära sig och vara 
med om. 

I början av senaste läsåret var allting nytt 
och jag visste ganska lite om det jag skulle 
komma att lära mig. Det har varit allt från 
att arrangera events, delta i möten till att 
sitta i olika förhandlingar. 

Jag har kommit in i Högskolans gemen-
skap och organisation, en resa jag aldrig 
kommer att glömma. Jag har lärt mig det 
akademiska språket, tankesättet och möte-
nas underförstådda ordning. 

Jag har jobbat inom olika arbetsområ-
den vilket innebär att jag lärt mig otroligt 
mycket. Jag har snabbt vuxit som människa 
och fått erfarenheter för resten av livet. Det 
förtroende jag fått för mig själv och för stu-
dentkårens framtid utvecklas för varje dag 
som går. 

Verksamheten
Studentkårens verksamhet har förändras 
mycket under de senaste åren. I och med 
kårobligatoriets avskaffande och det faktum 
att vi inte längre förmedlar studentbostäder 
åt Gavlegårdarna har verksamheten behövts 
organiseras om. De ekonomiska förutsätt-
ningarna är långt ifrån så goda som de var 
och personalstyrkan har behövts minskas. 
Vi studenter som jobbar på kåren har tagit 
viktiga och avgörande beslut som påverkat 
många människor och medlemmar runt om-
kring oss. 

Vi har verkligen behövt tänka igenom 
vad vi bör och vill fokusera vårt arbete på 
i framtiden. Vi väljer dock att inte se allt 
detta som negativt för kårens verksamhet, 
utan ser mycket positivt på framtiden. På 
kåren finns ett engagemang som smittar, vi 

har duktiga medarbetare och inspirerande 
nätverk. 

Fler behövs
Dock är det inte alltid helt enkelt att hitta 
studenter som brinner för ideellt arbete. De 
studenter som engagerar sig på kåren får 
ofta arbeta intensivt. Vi skulle alla behöva 
fler engagerade.

Studentkåren jobbar för framtiden och för 
att utveckla Gävle som studentstad. Vi arbe-
tar för att de studenter som pluggar i Gävle 
ska känna sig glada och nöjda med den tid 
de spenderat här. Studentkåren kan vara ett 
stöd i alla situationer en student kan befinna 
sig eller hamna i. Vi jobbar varje dag med 
att påverka studentens framtid gällande svå-
ra studiesituationer eller gemenskap under 
studiesociala aspekter. 

Kåren kontrollerar
Regeringen kräver allt mer tydligare att det 
är studenternas val som ska var ledande 
när universitet och högskolor startar pro-
gram. Kårens roll blir att kontrollera att 
utbildningen som ges efterfrågas samt ger 

studenten något att använda till anställning, 
kompetensutveckling eller fortsatta studier.  
Naturligtvis ska detta även ske med natio-
nellt hög standard. 

Stolta och glada
Kåren jobbar också för att alla studenter ska 
ha en bra studiesocial tid och det hoppas vi 
alla tar del av. Under studietiden knyter man 
många viktiga kontakter som kan komma 
till stor nytta i framtiden. Man kan ha fått 
en vän för livet eller kontakter som leder till 
ett intressant jobb. Inför framtiden när kåren 
arrangerar aktiviteter hoppas vi att studen-
terna inte ska vara rädda för att ta kontakt, 
utforska och delta i det studiesociala liv som 
erbjuds i Gävle.

Kårens mål skulle kunna sammanfattas i 
”stolta och glada studenter”. En sådan stu-
dent har säkerligen en utbildning och kom-
petens som klarar av konkurrensen som idag 
råder på arbetsmarknaden. För detta krävs i 
framtiden ett rejält arbete av Gefle Student-
kår. 

Marie ryen 
kÅrOrdförande
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500 gymnasister på besök
Ur bussarna välde de – 500 
andraårsgymnasister från 
Hälsingland för besök på 
HiG.

– Det här var fler än någonsin 
tidigare, säger informatören 
vid HiG Camilla Ingelsson som 
tillsammans med företrädare för 
de olika sökbara utbildningarna 
tog hand om alla.

Uppdelad ankomst
Den stora mängden elever 
gjorde att man fick dela upp 
anländandet. Det skulle annars 
ha blivit alltför trångt för både 
bussar som ungdomar.

Först fick de gemensam in-
formation, bland annat om 
skillnaden mellan gymnasie- 
och högskolestudier, och däref-
ter kunde eleverna välja att gå 
på två olika informationspass, 
beroende på intresse. 

Avslutningsvis bjöds besö-
karna på subventionerad lunch 
på Campusrestaurangen.

Seminarium hedrar 
Stig Dagerman

I samband med att årets 
Stig Dagermanstipendiat, 
den egyptiska författarin-
nan Nawal El Saadawi, 
besökte HiG i mitten av 
maj, etablerades ett Stig 
Dagermanseminarium. 

Avsikten är att hedra Stig 
Dagermans minne och att 
stärka den litterära och hu-
manistiska verksamheten vid 
Högskolan. 

Årligt pris
Seminariet invigdes av Stig 
Dagerman-sällskapets grun-
dare Bengt Söderhäll (som 
även är verksam som univer-
sitetsadjunkt i didaktik vid 
HiG), rektor Maj-Britt Jo-
hansson och bibliotekschef 
Maivor Hallén. Medverkade 
gjorde även Arne Ruth, jury-
ordförande för Stig Dager-
manpriset och René Dager-
man, Stig Dagermans son.

Dagermanpriset har delats 
ut årligen sedan 1996 och 
vid två tillfällen förekommit 
Nobelkommittén.

Nya arkivet  
inflyttningsklart

Nu är HiG:s nya arkiv klart 
för inflyttning. Den gamla 
lokalen i källarplanet i hus 
Oden hade varken tillfreds-
ställande utrymme eller kli-
mat.

Den nya lokalen är be-
tydligt större och är i övrigt 
även anpassad för ända-
målet. Och då den också är 
inrymd i Högskolebibliote-
kets nedersta plan blir även 
placeringen tydligare. Inom 
kort kan man åter lämna ma-
terial för långtidsförvaring.

Två nyckelpersoner slutar
Chefen för Akademin för 
utbildningen och ekonomi, 
Åsa Morberg, slutar sin an-
ställning vid halvårsskiftet. 
Hon ersätts tills vidare med 
nuvarande prorektor Svante 
Brunåker.

Ulrika Jobs Gunnarsson, som 
intill nu varit ekonomichef, 
lämnar också HiG. Hon blir 
ekonomichef för Folktand-
vården i gävle. Nuvarande 
controller Maria Rönnbäck 
ersätter henne tills vidare.

Över fem hundra andraårs-
gymnasister från Hälsingland 
bjöds på information om hög-
skolestudier, bland andra av 
informatören Maria Åstrand-
Svenneke.

En helt ny utbildning inom 
automation startar till hösten 
vid HiG. Utbildningen riktar 
både mot industri och fastig-
hetsbranschen.

Automation är viktig för svensk 
industris konkurenskraft men 
det är idag svårt att få tag på den 
här kompetensen. 

– Vi har fått klara signaler 
från företag i regionen om be-
hovet av automationsingenjörer 
och att utbildningen inte finns 
på så många högskolor. Vår ut-
bildning har dessutom en tydlig 

koppling till forskning inom 
robotik, säger Niclas Björsell, 
utbildningsledare.

Stor nytta
När företag för ett år sedan fick 
höra om planerna på att starta 
utbildningen, såg de det som 
positivt att utbildningen går att 
läsa som Co-op. Detta betyder 
att den treåriga utbildningen i 
stället blir fyraårig och att stu-
denten varje år har en 10 veck-
ors avlönad arbetsperiod vid ett 
företag.
– Upplägget med Co-op ger 

möjligheten att i ett tidigt 
skede slussa in studenter i vår 
verksamhet, vilket är mycket 
värdefullt när vi rekryterar. Det 
ger även studenten en möjlig-
het att praktiskt använda sig av 
sina nya teoretiska kunskaper 
redan under studietiden. teori 
och praktik är en givande kom-
bination, säger Harry Luiro, 
regionschef för Building Bu-
siness vid Schneider Electric, 
ett av de stora företag inom 
fastighetsbranschen som säger 
sig komma att få stor nytta av 
utbildningen.

Nytt Co-op-program i höst
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HiG-utbildningar håller hög kvalitet
Högskoleverket har nu of-
fentliggjort resultaten från 
kvalitetsutvärderingar av 
sammanlagt 189 utbildningar 
runt om i landet. Två av utbild-
ningarna berörde Högskolan 
i Gävle och de bedömdes 
båda hålla hög kvalitet.

Psykologi och samt medie- och 
kommunikationsvetenskap vid 
Högskolan i gävle är godkända 
i Högskoleverkets nationella 
kvalitetsutvärdering av utbild-
ningar som leder till kandidat-
examen, magisterexamen och 
masterexamen.

Högskoleverket har i uppdrag 
att under 2011-2014 utvärdera 
alla utbildningar som leder till 

en examen vid svenska högsko-
lor och universitet, cirka 6 000 
utbildningar. Det gäller grund-, 
master- och magisterexamina.

tidigare utvärderade Hög-
skoleverket lärosätena genom 
att mäta lärosätenas resurser, 
det vill säga ; antalet bibliotek, 
hur lokalerna såg ut och så vida-
re men framför allt hur många 
disputerade lärare som fanns 
vid varje lärosäte.

Ny modell
Nu arbetar man efter en helt ny 
utvärderingsmodell, med be-
toning på resultat i stället för 
processer. Stor vikt läggs vid 
studenternas självständiga ar-
beten och vid anställningsbar-

het. Bedömningen ska utgå från 
tre olika underlag: studenternas 
självständiga arbeten, universi-
tetens och högskolornas själv-
värderingar i kombination med 
platsbesök samt enkäter till tidi-
gare studenter.

Viktiga omdömen
Regeringen använder omdö-
mena som underlag till resurs-
tilldelningen, de utbildningar 
som får det högsta omdömet 
får extra resurser. Får en ut-
bildning omdömet bristande 
kvalitet har lärosätet ett år på 
sig att åtgärda detta. Om Hög-
skoleverket anser att bristerna 
inte rättats till dras tillståndet 
att ge examen in.

Det nya systemet har kritise-
rats hårt, och ledde till univer-
sitetskansler Anders Flodströms 
avgång. Kritiken har framförallt 
rört dels att förslaget inte för-
ankrats hos universiteten och 
dels att kvalitetsbegreppet för-
enklats till att endast mäta stu-
denternas resultat.

Företagsekonomi 
nästa

De utbildningar som står näst på 
tur är företagsekonomi. Resul-
tatet av den utvärderingen of-
fentliggörs efter denna tidnings 
pressläggning.

dOuglas öhrBOM

Intranätet närmare sjösättning
Målet med det nya intranätet 
är att det ska vara ett stöd i 
vårt dagliga arbete och en 
mötesplats. Den interna kom-
munikationen behöver för-
bättras, både från central nivå 
och mellan akademierna och 
inom respektive akademi.

På det nya intranätet sorteras in-
formationen med utgångspunkt 
i funktion istället för organisa-
tion. Det betyder att startsidan 
görs personlig genom att anpas-
sas med de system och verktyg 
man ofta använder. 

Den kommer också att inne-
hålla fält för olika nyheter. Du 
får de nyheter du behöver och 
du kan också själv publicera 
nyheter på avdelnings-/enhets-
nivå.

Det nya intranätet kommer 
grafiskt i stort sett att se ut som 

Högskolans externa webbplats. 
Men i det övre svarta fältet 
kommer det "Intranät" att för-
tydligas och det blir andra hu-
vudrubriker i toppmenyn.

Huvudrubrikerna har arbets-
namnen "Service och support", 
"Min anställning" och "Mitt ar-
bete". Under dessa samlas alla 
system, material, dokument 
och så vidare som du behöver 
i arbetet.

Engelsk webb
Ytterligare en nyhet är att HiG:s 
hela webbplats nu översätts till 
engelska. Syftet är att bli certi-
fierad enligt ECTS, European 
Credit Transfer and Accumula-
tion System. Detta är ett viktigt 
led i arbetet med att öka rekry-
teringen av utländska studenter. 
Det rör sig om översättning av 
omkring 30 000 webbsidor.

dOuglas öhrBOM

Så här kan den personliga startsidan på det nya intranätet te sig. Här finns 
en del fasta områden vilka alla i personalen kan anses har nytta av i sitt 
arbete. Men sidan kan delvis "möbleras" på egen hand och efter personliga 
önskemål.
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Högskolan i Gävle inleder 
ett samarbete med Handels-
högskolan vid Åbo Akademi 
Finland om doktorandstudier 
inom ekonomiutbildningen. 
Den 3 och 4 maj hölls i Gäv-
le den första workshopen i 
samarbetet som omfattar 11 
doktorander.   

De elva doktoranderna förbe-
reder sina avhandlingar inom 
ämnen som redovisning, mark-
nadsföring, hållbarhet och fast-
ighetsföretagande.

Bästa i Finland
– Handelshögskolan vid Åbo 
Akademi rankas som den bästa 
ekonomiutbildningen i Finland. 

För vår del är samarbetet det 
första steget mot att ekonom-
utbildningen vid Högskolan 
i Gävle ska få forskarutbild-
ningsrätt. Vi stärker vår spets-
forskning, säger Arne Fager-
ström, universitetslektor i före-
tagsekonomi vid Akademien för 
utbildning och ekonomi.

Workshop
Samarbetet innebär gemensam-
ma seminarier, forskningsutby-
ten och dessutom att tillsam-
mans bedriva doktorandutbild-
ningen.

Den första workshopen be-
stod av doktorandpresentationer 
och diskussioner samt ett par 
föredrag – Natalia Semenova 

föreläste med titeln Hållbar-
het – kan det vara lönsamt? och 
Pontus Cerin talade om hållbar-
hetsfrågor inom fastighetsbran-
schen.

Värdeskapande
I höst väntar en ny workshop, 

denna gång på Handelshögsko-
lan vid Åbo Akademi.

– Området Ekonomi kan ge 
goda forskningsbidrag till Hög-
skolan i Gävle inom hållbar 
utveckling. Sådan forskning 
kan bland annat handla om hur 
värdeskapande sker i ett hållbart 
perspektiv, säger Arne Fager-
ström.

Stärker forskarkompetensen:

Doktorandsamarbete med Åbo Akademi Släktforskare  

intar HiG

24–26 augusti invade-
ras Gävle av släktfors-
kare då Sveriges Släkt-
forskarförbunds årliga 
riksstämma Släktfors-
kardagarna arrangeras 
på Högskolan i Gävle.

När detta skrivs är redan 
30 föredrag planerade, 
däribland av gävleforska-
re som Ingvar Henriksson 
(sjöfart) och Gösta Car-
lestam som ska tala över 
vad gamla släktbilder kan 
berätta. I14:s siste överste 
Tomas Bornestaf kommer 
likväl och berättar om re-
gementets historia. Även 
Lantmäteriets nuvarande 
generaldirektör Bengt 
Kjellson kommer liksom 
personal från Riksarkivet 
och Kungliga biblioteket.

Även en mängd utstäl-
lare kommar att vara på 
plats.

Resor temat
Temat för dagarna är Re-
sor i tid och rum.

"Från Gävle emigre-
rade man tidigt till Nord-
amerika, Gävle sjömans-
hus registrerade sjöman-
nen som ville se världen, 
hästskjutsen tog pigan 
och drängen till markna-
den, apostlahästarna sol-
daten som marscherade 
till regementet, ångfarty-
get och tåget gjorde resan 
till ett äventyr!"

Så skriver man på hem-
sidan www.sfd2012.se där 
en hel del mer finns att 
läsa.

Man räknar med besök 
av 2 500 personer per dag.

Hur ska bibliotekens informationssökning 
bli självklara moment i kursplanerna? Ker-
stin Rydbäck, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap, Uppsala, föreläste 
om forskningscirkel som arbetsmetod för att 
förbättra kommunikationen mellan bibliotek 
och institutioner under konferensen som 
biblioteket arrangerade 3–4 maj.  

Vad är bibliotekens uppdrag i floden av sociala 
medier? Hålla sig avvaktande eller vara aktiva 
deltagare och kritiska utbildare? Professor Jan 
Nolin, Bibliotekshögskolan i Borås, föreläste i 
ämnet ”Sociala medier och biblioteksservice”. 
Hur ser kommunikation mellan bibliotek och 
användare ut med en internetutveckling lika 
snabb som ett ”hundår”? 

Deltagarna från Malmö i söder till Luleå i norr 
diskuterade i seminarier hur samsökningstjäns-
ter som Discovery får plats i undervisningen, 
vad Dewey, det nya klassifikationssystemet, 
medför för utbildnings- och informationsbehov 
på universitetsbiblioteken samt hur biblioteken 
kan bidra i skrivarstödet för studenter.

Men för att de hitresta deltagarna ska minnas 
att de varit i just Gävle bjöds på en uppskattad 
”forskningsrevy” med fem av högskolans egna 
forskare med anknytning till skolvärlden: Kris-
tina Andersson, Elisabeth Björklund, Jan Gran-
näs, Patrik Sörqvist och Annika Elm Fristorp 
samt en solig promenad i Boulognerskogen 
med Gävleguiden Fredrika Nordahl Westin.

 
BarBrO carlssOn 

BiBliOteket

Nätverkskonferens i Gävle för lärarutbildningsbibliotek:

Informationssökning i kursplanerna? 
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Skogsindustrin:

HiG samordnar klustersamarbete
Skogsindustrin i Gävleborgs 
län gör nu investeringar för 
miljarder. Det var en av de 
punkter som lyftes fram när 
regionens relativt nybildade 
skogsindustriella kluster 
hade vårmöte på Korsnäs 
AB i Gävle med Högskolan i 
Gävle som samordnare. 

Under 2010 inleddes ett samar-
bete mellan Högskolan i Gävle 
och skogsindustrin för att eta-
blera detta kluster. Syftet är att 
stärka framtidens kompetens-
försörjning i Gävleborg och att 
marknadsföra de möjligheter 
som finns. Klustrets samord-
nare är Anna Jansson Åkerson 
vid Avdelningen för kommuni-
kation och samverkan vid Hög-
skolan i gävle. 

– Här i Gävleborg är skogs-
industrins andel av den samlade 
industrin störst i landet. Därför 
känns det extra naturligt med 
detta samarbete, säger Jan Mo-
ritz, VD för Ljungbergsfonden, 
eller Erik Johan Ljungbergs ut-
bildningsfond som den officiellt 
heter, som är en av aktörerna i 
klustret.  

Tre miljarder
Mellan 2010 och 2012 har in-
vesteringarna inom Korsnäs 
uppgått till ungefär 3 miljarder 
kronor.

– Det handlar om både pro-
duktionsförbättringar och en-
ergieffektiviseringar, bland an-
nat en ny biobränslepanna för 
1,8 miljarder, förklarade Ulf 
Eliasson, produktionsdirektör 
på Korsnäs, vid skogsklustrets 
möte. 

I företagets verksamhetsut-
veckling ingår också förbätt-
rade arbetsprocesser. 

– Det arbetssätt som vi till-
lämpar måste vara detsamma 

som hos våra kunder, betonade 
ulf eliasson.

Vallviks Bruk inom Rottne-
ros befinner sig tidsmässigt mitt 
i ett investeringsprogram som 
löper fram till 2015. Då kom-
mer produktionskapaciteten att 
ha ökat från 200 000 årston till 
300 000. De totala investering-
arna uppgår till mellan 500 och 
600 miljoner. 

– Nu behöver vi jobba vidare 
med återvinningssidan. Det är 
i stort sett det som återstår, be-
rättade Robert Jensen, VD för 
Vallviks Bruk.

Utökad produktion
Skutskärs Bruk inom Stora 

Enso är störst i Europa på fluff-
massa som används bland annat 
i hygienprodukter. 

– Det finns planer på att utöka 
produktionen. Ett definitivt be-
sked kommer efter sommaren, 
sade Maria Knuts, chef för 
Human Resorces, och nämnde 
också satsningarna för att mins-
ka riskerna för medarbetarna. 

– Vi måste vara ännu mer 
rädda om varandra. Det är dess-
utom en förutsättning om vi ska 
lyckas nå målet att bli regionens 
mest attraktiva arbetsgivare, un-
derströk hon. 

Hur öka intresset
På Skutskärs Bruk arbetar man 

med ett antal frågor för att både 
lång- och kortsiktigt kunna hitta 
lämpliga medarbetare. 

– Hur lockar vi ungdomar till 
oss? Hur får vi ut information 
om vilka jobb som finns här? 
Vad ska vi göra för att fler ska 
bli intresserade av teknik? Det 
här är avgörande frågor inför 
framtiden. Då gäller det att fin-
nas där ungdomarna finns, me-
nade Maria knuts.

Christina Flank Elffors ar-
betar med Teknikcollege Gäst-
rikland, alltså nätverket för 
teknikutbildning för dagens och 
framtidens industri. 

– De befintliga utbildning-
arna på gymnasie- och högsko-
lenivå måste vässas för att vi 
ska kunna klara kompetensför-
sörjningen. en stark koppling 
till regionens företag är också 
viktig. De tekniska utbildning-
arnas attraktionsnivå behöver 
höjas, underströk hon. 

Naturliga kontakter
Åsa Hadin är lärare i bland an-
nat miljöledning vid Högskolan 
i Gävle och jobbar med fadder-
företag som ska ge studenter 
som läser industriell ekonomi 
naturliga näringslivskontakter. 

– Studenterna får med fräscha 
ögon lösa praktiska problem ute 
på företag. Högskolan ger dem 
den teoretiska grunden och de 
kan sedan hjälpa företagen ex-
empelvis med miljöutredningar, 
påpekade hon. 

Kaj Ridderström går tredje 
året på maskiningenjörspro-
grammet på Högskolan i Gävle 
och har goda erfarenheter av 
fadderföretag.

– Jag fick ett kreativt uppdrag 
på företaget. Dessutom blev det 
en nyttig förberedelse inför ar-
betslivet, poängterade han.   

sören karlssOn 
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B SVERIGE

Porto 
betalt

Tar man Wikipedias be-
skrivning av verb: "Man 
måste känna till vilken 
syntaktisk ram som gäller 
i ett visst sammanhang för 
att använda dem rätt. Den 
syntaktiska ramen utgörs 
av vilket antal argument 
de tar, vilka satsdelsfunk-
tioner argumenten har 
och huruvida argumenten 
styrs av prepositioner", är 
det faktum att jag lärde 
mig ordklasserna vid fyll-
da 58 antagligen förståe-
lig. att gå på känsla duger.

Gör man sammaledes 
med den nyligen upp-
funna pronomet hen, kan 
man sätta sig på pottan. 
Positivt är att man slipper 
idissla "han eller hon".

Men nackdelar finns:
Åklagaren:
– Personen du såg, vad 

det är hen eller hen?
Vittnet:
– Ja, absolut.

OWl


