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Forskning
för hela
slanten
Hela detta nummer av Högaktuellt handlar om forskning som bedrivs vi Högskolan i Gävle. Forskningsbudgeten fördubblades när
före detta KTH-institutionen
Byggd Miljö i Gävle, blev
en del av Högskolan i Gävle.
Den totala budgeten för
forskning uppgick budgetåret 2001 till omkring 67 miljoner kronor varav drygt
hälften kan härledas till externa finasiärer.
Bland de största externa
finansiärerna finns KK-stiftelsen och enskilda industriföretag, men även från EU:s
ramprogram för forskning
och de regionala fonderna
kommer medel. Gästrikekommunerna bidrar till GISforskningen med 10 miljoner kronor över fem år,
Sparbanksstiftelsen
Nya
pumpar in pengar till en professur och stödjer materialinköp.
Forts. på sista sidan
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Kvalitet rör oss alla
Högaktuellt
Personaltidning för
Högskolan i Gävle
Ett nytt läsår har börjat! StuAnsvarig utgivare:
Lars Söderberg,
informationschef
Grafisk profil:
Högskolan i Gävle

denterna strömmar till. Högskolan fylls åter av människor och det känns som om
livet

vänt

åter

efter

sommarstiltjen. Alla är ovanRedaktör:
Ove Wall
e-post: owl@hig.se
Texterna i detta nummer
är författade av institutionernas egna medarbetare.

ligt solbrända, glada och
utvilade efter denna fina
sommar. Själv har jag njutit
av några sommarveckor i
Skåne, av Hälsingehambon i
sommarfagra Bollnäs och

Leif Svensson, rektor

Järvsö och – inte minst – av
Tryck:
Strålins
1 300 ex
Nästa nummer:
25 oktober
Manusstopp:
5 oktober
Debattstopp:
9 oktober
Red förebehåller sig rätten att korta insänt material. Det görs om möjligt i samråd med skribenten.
Ange gärna källa vid citering av material.

Omslagsfoto:

SM i friidrott här i Gävle. Högskolan

sponsrade

höjd-

hoppet och det var verkligen
en fröjd att få se Kajsa
Bergqvist och de andra

KRÄVER EN GOD DEBATT

Forskningen vid HiG
spänner över ett brett
register och är i stadigt
ökande.
Foto: Ove Wall
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LÄS RAPPORTEN KRITISKT

hopparnas prestationer.
Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss under hösten ett arbete som berör oss alla.
Det är frågan om att ta fram ett
nytt kvalitetsutvecklingsprogram för vår högskola. En utgångspunkt för detta arbete är
att vi skall göra programmet
för oss själva och utifrån våra
värderingar - ett program för
Högskolan i Gävle - för oss
som arbetar eller läser här. En
annan utgångspunkt är att alla
skall vara delaktiga i programmet.

Hur skall man då lyckas att få
fram ett kvalitetsutvecklingsprogram, som alla känner sig
delaktiga i?
Kanske är ett bra sätt att redan från början tala om att programmet och dess genomförande kan komma att innebära
genomgripande förändringar
som påverkar oss alla. Sedan
skall vi försöka skapa möjlighet till en god debatt. Första

de stora och gamla - KTH,
Uppsala universitet och andra.
SACO-ordföranden Anna Ekström gick, utan att det fanns
något fog alls för det i rapporten, ut med buller och bång och
deklarerade att löneskillnaderna skulle bero på kvalitetsskillnader. Under sommarens nyhetstorka fick detta stort genomslag i lokalpressen i Gävleborgs län med rubriker av typ
”Sämst lön om du pluggar i
Gävle”. Hur många studenter
valde att inte studera i Gävle
efter det? Hur många studenter
avstod helt från högre studier?
Det får vi aldrig veta. Vilken
inställning SACO:s ledning
egentligen har till de mindre
högskolorna får vi kanske heller aldrig någon information
om.

steget blev seminariet den 25
september, som alla var inbjudna till.
Kvalitet är ett viktigt begrepp som både kan brukas och
missbrukas. Ett exempel på det
senare dök upp mitt i sommarvärmen. SACO släppte, i samband med Almedalsveckan, information om en rapport som
handlade om högskoleutbildades löner och rörlighet. Man
hade funnit stora löneskillnader beroende på vilken högskola man examinerats från. Högskolan i Gävle och andra mindre högskolor låg, enligt rapporten, illa till i förhållande till

Jag rekommenderar alla intresserade att studera och kritiskt
läsa rapporten, som man kan
söka via www.saco.se. Min
egen slutsats är att vi rekryterar
många studenter från vårt närområde och att våra studenter
efter examen i hög utsträckning
väljer att stanna. De väljer högre livskvalitet i Gästrikland
och Hälsingland snarare än högre löneläge och bättre karriärmöjligheter i Stockholm.
Kajsas hopp och Karolinas
och de andras, ja det var god
kvalitet. Och roligt verkade de
ha. Höjdhoppsribban ligger
idag på en nivå som ansågs
omöjlig när jag var ung. Jag
hoppas och tror att vi på Högskolan i Gävle också kan nå
nya, hittills ouppnåeliga, höjder.
Och ha roligt samtidigt!
(I nästa Högaktuellt kommenterar Saco:s ordförande
Anna Eksröm Leif Svenssons
ledare. Red)

LEIF SVENSSON

På väg mot vetenskapsområdet Teknik
Under vårterminen tog HiG
några viktiga steg närmare
möjligheten att få rätt att utbilda forskare. För det första
antog högskolestyrelsen i februari en tidplan för arbetet.
En ansökan om vetenskapsområdet Teknik skall vara klar
att sändas till regeringen se-

sökningarna.
Tillräckligt
många av Högskolans ämnen
skall ha en så bred, djup och
långsiktigt hållbar kompetens
att de kan klara av forskarutbildning. Högskolestyrelsen
har därför tilldelat sju av Högskolans ämnen, inom vardera av
vetenskapsområdena, ett särskilt ansvar för att vidareutveckla och komplettera kompetensen.

nast i september 2003.
Året därpå skall en ansökan
om vetenskapsområdet Humaniora och samhällsvetenskap
vara klar.
Därmed har Högskolan antagit en utmaning som fordrar
många engagerade utvecklingsinsatser, inte minst av ämnesavdelningar och institutioner. Möjligheterna till en positiv bedömning av ansökningarna avgörs i praktiken av dessa
BREDD, DJUP OCH LÅNGSIKTIGHET
För det andra kommer Högskolans akademiska kompetens att konsolideras inför an-

DELFINANSIERING GES PRIORITET

Senast i september nästa år ska en
ansökan om rätten att utbilda
forskar inom området Teknik att
sändas till regeringen, berättar
Marianne Wiktorin, planeringschef
vid HiG.

Skadecentrum till HiG
Högskolan i Gävle tar över
Belastningsskadecentrum
från

Arbetslivsintitutet.

Detta förutsatt att regeringen ger sitt medtycke.
– Detta stärker högskolans
samlade forskningsverksamhet och samverkan med andra aktörer i samhället. Jag
ser goda möjligheter till utveckling såväl inom grund-

Måttstocken är här det antal
professorer, docenter, övriga
disputerade och doktorander
som hittills godkänts när andra
högskolor sökt vetenskapsområden. Självklart står vi starkare ju mer vi överskrider denna
mininivå.
För det tredje har Forskningsutbildningsnämnden och
Lärarutbildningsnämnden inför
2003 reserverat medel inom de
av de utvalda ämnena som behöver kompletteringar och inte
klarar detta med extern finansiering. Ämnena får ansöka om
dessa medel, som erhålls först
efter sedvanlig kvalitetsprövning. Utrymme finns för övrigt
också för andra ansökningar.

och vidareutbildning som
inom forskarutbildning, säger HiG:s rektor Leif Svensson.
Verksamheten fortsätter
tills vidare i Umeå men vissa
delar ska de närmaste tre åren
lokaliseras till Gävle.
Övergåendet beräknas till
kommande årsskifte och 25
personer i Umeå berörs. Slutgiltigt beslut om förändringen kommer i samband med
budgetpropositionen.

Konkurrenskraftiga och produktiva forskningsmiljöer är
ett ytterligare måste för att
HiG:s ansökningar skall bli
framgångsrika. Högskolestyrelsen har därför - för det fjärde
- uppdragit åt FoN och LuN att
prioritera projekt som engagerar hela grupper av HiG-forskare, gärna i internationellt och
nationellt samarbete med andra. Ett mångvetenskapligt angreppssätt och strävan mot extern delfinansiering ges också
prioritet.
Prioritet ges vidare för projekt som ansluter till någon av
HiG:s forskningsprofiler. Profileringsdiskussionen har pågått länge inom HiG och i våras
fastställde högskolestyrelsen
fem områden: Samhällsbyggnad, Arbetslivs- och företagsutveckling, Lärande, Hälsa,
vård och omsorg samt Elektronik med inriktning mot telekommunikation. Styrelsen vill
också utveckla ett nytt profilområde på temat Kultur och
samhälle. FoN och LuN har för det sjätte - styrelsens uppdrag att i dialog med berörda
lärare åstadkomma en väl förankrad beskrivning av dessa
områden samt att stödja fors-

kargrupper som ansluter till
dem.
För det sjunde beslutade
högskolestyrelsen i maj att inrätta två faktultetsnämndsliknande nämnder fr o m kommande nyår, en för HS-området och en för N/T-områdena.
Därmed är ytterligare en förutsättning för ansökningarna avklarad, nämligen att förbereda
för de fakultetsnämnder vi
måste inrätta när vi får vetenskapsområden.
Bland andra pågående uppdrag som styrelsen lagt ut kan
nämnas att ta fram förslag till
hur HiG:s egen forskarutbildning skall utformas och byggas
upp. Under 2003 skall vidare
FoN låta utvärdera Högskolans
forskning inom HS-området.
POSITIVT BESKED FRÅN HSV
Det kan också nämnas att diskussionen om det framtida programutbudet, som styrelsen
startade i maj, har extra stor betydelse i år.
Grundutbildningen är och
förblir Högskolans viktigaste
uppgift och utgör både fundament och motiv för ansökningarna om vetenskapsområden.
En bland flera angelägenheter är att stärka sambandet mellan forskarutbildningsämnen
och grundutbildningen, särskilt
inom det tekniska området.
TVÅ NYA MAGISTERÄMNEN
En annan är att bredda utbudet
av fördjupade ämnesstudier
och att stimulera studenternas
engagemang i sådana. HiG har
nu nio magisterämnen med ämnesdjup och ytterligare två ämnen väntar på att bli prövade. I
sammanhanget är det uppmuntrande att den ansökan om generell magisterexamensrätt som
sändes in i våras resulterade i
positivt besked från Högskoleverket i juni.

MARIANNE WIKTORIN
UTVECKLINGSCHEF
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Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap:

Kulturen och samhället i nya sken
Så gott som all forskning som
bedrivs vid Institutionen för
Humaniora och Samhällsvetenskap ryms inom två av
Högskolans

forsknings-

profiler: Kultur och samhälle
och Lärande. Mellan de två
profilerna finns många beröringspunkter. Huvuddelen av
institutionens forskning kan
ändå med större rätt placeras
under den förra rubriken.
Forskningen inom Kultur och
samhälle har två huvudinriktningar: Identitet och förändring och Regional egenart och
föreställningar om en region.
Identitet och förändring rymmer forskning om identitet i
språk-, kultur- och religionsmöten, identitet och modernitet/samhällsförändring samt
politiska identiteter och offentlighet. Sociala hierarkier och
kategorier som kön, etnicitet
och nationalitet är viktiga utgångspunkter. Samtida förhållanden studeras, men också historiska
utvecklingsförlopp;
både brytningstider där snabb
samhällsförändring underminerar traditionella föreställningar och möten i rummet
mellan skilda kulturer.
SPRÅK OCH KONFLIKTER
Ett exempel på projekt inom
området är Claes Ahlunds av
Riksbankens jubileumsfond
stödda projekt De svenska författarna och kriget - första
världskriget i litteraturen och
litteraturen
under
första
världskriget, ett annat David
Westerlunds av samma fond
stödda projekt Konflikt eller
fredlig samexistens? Nutida relationer mellan kristna och
muslimer, ett tredje Angela
Karstadts projekt Talk over
time, där svenskamerikaners
4
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språkutveckling och sociala
identitet undersöks.
Inom forskningsområdet Regional egenart och föreställningar om en region finner vi
undersökningar av regionala
kulturförhållanden och kulturyttringar, av kulturbrukets betydelse för regional utveckling
och identitetskonstruktion samt
forskning inriktad på föreställningar om Hälsingland–Gästrikland. Här uppmärksammas
såväl press, film, tv och andra
elektroniska media som litteratur, teater, bildkonst, konsthantverk och andra konstyttringar, liksom regionala språkliga särdrag. Sociala och ekonomiska utvecklingsaspekter
av kulturarv och kulturbruk utgör likaså ett forskningsområde.
Exempel på forskning inom
detta område är Agnes Nobels
projekt ”Kultur och företagande” och det av Björn Hammar
ledda projektet ”Medier och
identitet i Gävleborgs län”.

parativ studie. (Läs lite mer om
detta här intill).
LITTERÄR KOMPETENS
Skolämnet svenska är likaså ett
väl utvecklat forskningsområde, där frågor som läsutveckling och litterär kompetens,
språkriktighet och språknormering, litteratursamtal och kon-

struktion av litterär betydelse
samt litteraturlärares lärarblivande uppmärksammas. Inom
detta område är det naturligt att
nämna Lars Brinks forskning,
exempelvis ett delprojekt inom
det av Vetenskapsrådet stödda
projektet Genusperspektiv på
barn- och ungdomslitteratur
och dess användning i skolan.

Jämförande didaktiska
studier i treårigt projekt

rare kommenterat innehållet.

lärarutbildningarna vid HiG.
Deltar gör ett trettiotal lärarutbildare i vitt skilda ämnen vid
HiG samt universiteten i Linköping, Luleå och Uppsala.

Och omvänt. Målet är att man

TALA SAMMA SPRÅK

När läraren i religion skriver
sina papers sker ingen publicering innan t ex en tekniklä-

strävar efter att hitta ett geLÄRANDE

mensamt språk som förstås

Lärandeforskningen har två
huvudinriktningar. Komparativ
ämnesdidaktisk forskning uppmärksammar bland annat relationer mellan ämnesinnehåll
och ämnesteoretiska utgångspunkter på respektive nivå
inom
utbildningssystemet,
mellan
forskningsämnenas
innehåll och olika allmändidaktiska positioner och mellan
kanon och kulturarv. Ytterligare ett forskningsområde utgörs
av komparationer mellan olika
ämnen (inte minst vad gäller
humaniora/samhällsvetenskap
och naturvetenskap) i avsikt att
tydliggöra och närma ämnenas
språk- och begreppsvärldar till
varandra. Ett exempel på komparativ ämnesdidaktisk forskning är det av Bengt Schüllerqvist ledda projektet Kanon
och ämnestraditioner i olika
undervisningsmiljöer. En kom-

av lärare inom alla ämnesgrupper.
Projektet Kanon och ämnestraditioner i olika undervisningsmiljöerleds av Bengt Schüllerqvist (bilden), tillika chef för

– Vi försöker att se vad vi kan
lära av varandra. Det finns alltid olika föreställningar om hur
man bäst undervisar i ett ämne.
Men vi tror att en naturvetare
kan ha mycket att dela med sig
av till en humanist och tvärt
om.
– Bland annat skriver vi texter om våra egna ämnen. Vi låter då alltid en lärare från en
diametralt motsatt sida titta på,
och kommentera innehållet. På
det sättet hoppas vi kunna hitta
bättre former att kunna kommunicera över ämnesgränserna, säger Bengt Schüllerqvist.
Projektet stöds av Vetenskapsrådet och av Gävle kommun, som bidragit med
350 000 kronor per år i tre år.
Kommunen får i gengäld stöd
av gruppen vid en årlig studiedag för skolpersonal.

OVE WALL

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi:

Arméofficerare och våldspedagogik
Forskarutbildning, varför? Av
nöd tvungen, av nyfikenhet
eller i ett sökande efter stimulans? För oss, Katarina Wijk
och Göran Fransson, har resan så här långt resulterat i
varsin licentiatuppsats inom
området pedagogik.

I början av 1990-talet började
vi bägge vår grundutbildning
här vid HiG. Katarina inom det
friskvårdspedagogiska området
och Göran inom undervisningsområdet. Gemensamt är
ett pedagogiskt fokus, liksom
att vi arbetat inom respektive
områden innan vi började som
adjunkter vid HiG och efter
några år inledde våra forskarstudier.

var omgärdad den studerade utbildningen, förändrades fokus
vad gäller avhandlingens militära del till att omfatta arméofficerare. Anledningen till detta
var att datamaterialet av sekretesskäl inte fick användas fullt
ut. I licentiatuppsatsen användes ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk grund, medan
metoden var etnografiskt inspirerad. I avhandlingen bygger
analyserna på institutionell teoribildning.

Även Katarina har i sitt avhandlingsarbete tvingats byta
ämne. Anledningen var att databasen, ur vilket data var tänkt
att hämtas, plötsligt stängdes. I
bägge våra fall var detta yttre
faktorer som vi inte kunde rå
över och som lett till merarbete.
Vi ingår båda i olika forskningsgrupper, såväl på HiG
som på andra högskolor och vi
har genom åren förvärvat internationella kontakter. Detta har

UTBILDNINGENS TVÅ ANSIKTEN
Att genomgå forskarutbildning
är en intellektuell process med
inslag av ensamhet, stress och
frustation, men som uppvägs
av glädje, intellektuell stimulans och spännande möten.
Det är vår drivkraft. När det
känns tungt är det särskilt viktigt med förståelse för vad man
går igenom i forskarstudierna,
och naturligtvis stöd. Betydelsefullt är förstående kolleger
och handledare samt stöd från
högskolan. Viktigt är också att
kunna dela insikter och glädjeämnen med andra.

FOKUS PÅ FÖRÄNDRING
Gemensamt är också att vi bägge i vår forskning studerar
människor i förändring. Katarinas licentiatuppsats och kommande avhandling fokuserar
ungdomar som riskerar sin hälsa till exempel med droger eller
sexuellt beteende. I forskningen ingår även att studera insatser och teorier för att förändra
och förebygga risktagande,
samt hur problemet kring risktagande bland unga konstrueras. Det teoretisk perspektivet
är socialkonstruktivistiskt och
metodansatsen är meta-analytisk.

SLUTET PÅ BÖRJAN
Vi har påbörjat resan, men för
att travestera Churchill, så närmar vi oss inte slutet. Det är
inte ens början på slutet, utan
slutet på början. Vi har hela vår
yrkesverksamma tid som forskare och lärare framför oss.

TVINGADES BYTA ÄMNE
Göran gör i sin forskning komparativa studier mellan nyblivna lärare och nyblivna militära
officerare, med avseende på till
exempel lärande under den första tiden i yrket. I licentiatuppsatsen studerades utbildningen
av JAS-piloter, men på grund
av den militära sekretessen som

gett oss möjlighet att få nya insikter och perspektiv samt att
presentera vår forskning. Inom
HiG ingår vi i grupperingar
med kolleger som forskar inom
samma områden om snarlika
företeelser.
För Katarinas del innebär det
forskning om till exempel
våldspedagogik, och hela sammanhanget kring hälsopedagogisk forskning.
För Görans del bedrivs
forskningen inom ramen för lärarutbildningens forskningsprofil, nämligen Induction, det
vill säga nyblivna lärares professionella utveckling under
den första tiden i yrket.

Göran Fransson och Katarina Wijk har den pedagogiska inriktningen
gemensamt. Bägge har också arbetat inom sina områden innan den inlett
sina forskarstudier. Och bägge har fått finna sig i att ändra inriktningen
på forskningen efter att den har startat. Militärhemligheter och en stängd
databas är orsakerna.

GÖRAN FRANSSON
KARARINA WIJK
HÖGAKTUELLT
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Institutionen för teknik och byggd miljö:

Inomhusklimat starkt forskningsområde
Energi och inomhusklimat i
bebodda och obebodda lokaler är viktiga frågor som
påverkar

såväl

användningen,

energi-

apparaters

prestanda och de boendes
hälsa.
Forskning inom energi- och
inneklimatteknik är en av högskolans starkaste forskningsplattformar. Avdelningen för
energi- och maskinteknik med
fler än tio aktiva doktorander,
bedriver forskning främst inom
energi- och inneklimatteknik.
Avdelningen arbetar med
den angelägna forskningsuppgiften att prediktera och tillhandahålla solid grundläggande kunskap om analyser, numeriska beräkningar och mättekniker, i avsikt att effektivisera energianvändningen i system för ventilation, uppvärmning och kylning av bebodda
och obebodda lokaler. Minimering av energikonsumtionen,

tillhandahållande av bra inomhusluft och god komfort, säkert
avlägsnande av föroreningar
och effektiv luftdistribution är
andra mål för forskargruppen.
Den vetenskapliga ansatsen
omfattar både systemnivån och
detaljerade undersökningar av
luftens strömning och värmeöverföring i lokaler och inneslutningar.
VÄLUTRUSTADE LABORATORIER
Forskargruppen har sedan
länge industrisamverkan både
inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning.
Denna samverkan kan manifesteras med mer än tio pågående
forskningsprojekt i samarbete
med näringslivet. Ett antal
forskningsprojekt bedrivs med
medel från bland annat KKstiftelsen och STEM. Forskargruppen har tillgång till mycket
välutrustade laboratorier och
kraftfulla arbetsstationer för
tunga datorsimuleringar. Gruppen leds av professor Bahram
Moshfegh.

Mathias Celin, en av T-institutionens många doktorander, forskar
tillsammans med Ulf Larsson (tyvärr sjuk när bilden togs) om inneklimat.
På bilden sitter han vid en ”rigg” där man låter rökbemängd luft passera
ett tätt nät av laserstrålar för att mäta lufthastigheten.

Nya mätmetoder ger förbättrad signalbehandling
Ett

nytt

forskningsprojekt

inom elektronik har precis
kommit igång. Projektet drivs
av HiG i samarbete med in-

fatta fler företag.
Arbetet kommer inrikta sig
på signalbehandling och radiomätteknik, där HiG initialt i
första hand kommer arbeta med
signalbehandlingsdelen.

dustrin och meningen är att
stärka forskningen inom elektronik vid HiG och att närma
företag och högskola till varandra.
Från start deltar forskare från
både HiG och Ericsson aktivt i
arbetet och resultaten kommer
att presenteras gemensamt. På
sikt hoppas man att samarbetet
ska kunna byggas ut och om6
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TEKNIKEN EFTERSATT
Radiomätteknik är ett relativt
eftersatt forskningsområde och
målsättningen är att HiG på
sikt ska bli ledande inom området. Redan i dag finns möjlighet för magisterstudenterna i
elektronik att läsa en kurs i radiomätteknik som utvecklats
på Ericsson och nu utvidgas
alltså samarbetet till att även

gälla forskningen. Projektet
leds av dr Niclas Keskitalo
som är anställd på Ericsson
men också adjungerad professor vid HiG. Dessutom deltar
till att börja med två doktorander, men planen är att inom ett
år vara minst dubbelt så många.
MER PRECISA MODELLER
Konkret så kommer nya mätmetoder tas fram som kommer
göra det möjligt att tillämpa
signalbehandlingsmetoder
inom radiomätteknikområdet
på ett nytt sätt. Meningen är att
detta ska resultera i nya, mer
precisa, modeller för effektför-

stärkare och i metoder för att
identifiera parametrarna i dessa
modeller på ett robust sätt.
I första hand är det minneseffekter i förstärkarna som i
dag ställer till problem och vars
orsaker behöver kartläggas närmare. Dessa modeller kan i sin
tur användas för modellering i
simulatorer, produktutveckling
av
predistortionsförstärkare
och för att optimera en förstärkarkonstruktion mot vissa parametrar på ett nytt sätt.

DAVID WISELL

Ökar livslängden på lättbetong
Många skador i och på porösa ytterväggar orsakas av
ett för högt fuktinnehåll, särskilt efter påverkan av slagregn och långvarigt hög fuktighet.
Silikonbaserade vattenavvisande medel används i ökad omfattning för att förbättra prestandan hos både gamla och
nya byggnader. Vattenavvisande medel förväntas förlänga
livslängden och öka härdigheten hos väggkomponenter genom att förhindra eller reducera vattenupptagning in i strukturen och sålunda fördröja atmosfärens påverkan.
Till dags dato har olika slags
vattenavvisande material utvecklats. Men endast begränsad forskning har genomförts,
särskilt vad avser långtidsprovning med fältexponering. Existerande forskning är huvudsakligen inriktad på prestandan
hos ytbehandling för betong-

Vittrande lättbetong kostar ofantliga summor per år. Hülya Kus letar i sitt
långtidsprojekt metoder för att förlänga betongens livslängd.

strukturer och skyddande av
historiska byggnader av sten,
tegel och trä, och är främst baserad på korttids laboratorieprovning.
NATURLIGA FÖRHÅLLANDEN
Syftet med arbetet är att studera
långtidsegenskaper, nedbrytningsförlopp och åldringskarakteristika hos putsad lättbe-

tong med och utan hydrofoberingsmedel. Undersökningar
sker med fysikaliska och kemiska analyser av oexponerade
prov, prov som långtidsexponerats i fält under naturliga förhållanden, och prov som åldrats artificiellt genom accelererad exponering i laboratoriet.
Två olika applikationer av
vattenavvisande material används: impregnering av puts-

ytan med en vattenbaserad produkt och såsom tillsats i pulverform som inblandas i det
färska putsbruket. Dessutom
genomförs kontinuerliga mätningar av fukt och temperatur
på provmaterial exponerade
under naturliga förhållanden.
Wetcorr-sensorer och spikelektroder används för att mäta
ytfukt respektive fuktinnehåll i
materialet.
Min avhandling beskriver
försöksuppställningen och presenterar resultaten av fältmätningar och laboratorieprovningar av oexponerade, naturligt och artificiellt exponerade
prover (frost och UV + vatten).
Resultaten av de kontinuerliga
fuktmätningar jämförs med de
resultat som erhålls från provhuset i full skala, vilket togs i
drift under juni 1999 inom Eureka-projektet E 2116 DurAAC,
”Långtidsegenskaper hos putsade ytterväggar av lättbetong”.

HÜLYA KUS

GIS-forskning på internationell nivå
GIS-institutet bildades i början av 2001 som en avdelning inom Institutionen för
Teknik. Lokaler finns i Teknikparken

och

har

genom

Tillväxtavtalet

en

grund-

finansiering från Gästrikekommunerna och Älvkarleby

Bidraget från VINNOVA ska
användas till att utarbeta ett
program för att göra Gävle till
landets GIS-huvudstad med
forskning i den internationella
eliten och skapa utrymme för
att utveckla företagandet i regionen. Är vi lyckosamma med
denna ansökan kan vi få 2-10
miljoner om året i 10 år.

kommun om två miljoner kro-

DIGITALA MODELLER I 3D

nor om året i fem år. I somras

I Mål2-projektet ska vi med
hjälp av främst lasermätning
utveckla metoder och tekniker
för att skapa digitala modeller i
3D av byggnader och stadsmiljöer samt att utveckla tillämp-

utökades

bidragen

med

500 000 kronor från VINNOVA och 2.29 miljoner från
Mål2 Norra.

ningar som leder till kommersiella tillämpningar i nya eller
befintliga företag.
Med den finansiering GiG
har krävs att forskningen har en
tydlig inriktning på att skapa
värde för finansiärerna.
De områden vi identifierat
är: GIS-staden med 3D-modeller med tillämpningar för planering och förvaltning av den
byggda miljön, GIS-skogen till
gagn för skogsbruket och miljön, GIS-transport och industriell logistik för att minska
kostnaderna för flödet av varor
och tjänster, GIS in business
för användning av lägeskomponenten i marknadsfrågor

samt lägesbaserade tjänster inklusive personlig säkerhet.
Det finns all anledning att
återkomma i ett senare nummer
av Högaktuellt.
Naturligtvis ska verksamheten komma grundutbildningen
till del. Som ett exempel har lasermätningen redan börjat inordnas i Geomatik-programmet.
Teknikparkens Mässhall kan
användas som mäthall och frigöra lokaler på HiG.

BENGT RYSTEDT
HÖGAKTUELLT
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Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap:

Kritiska fenomen studeras matematiskt
Vid Högskolan i Gävle finns
ett flertal disputerade aktiva
forskare i matematik. De
flesta arbetar med ”ren” matematik

inom

algebra,

kombinatorik eller analys,
men några har börjat orientera sig mot mer tillämpade
områden.
Inom matematikämnet har flera
forskare anställts de senaste två
tre åren. I ett fall (Anders Johansson) har man velat inrikta
lektoratet mera specifikt mot
diskret matematik. Inriktningen valdes speciellt med tanke
på det nya program, Matematik
med datalogi, som lockade 14
förstahandssökande HT 2002
till 10 platser.
Mikael Forsberg forskar
inom området flera komplexa
variabler och Dmitri Apassov
inom algebra. Ove Lindblom
sysslar med analys och tillämpad matematik, Mirko Radic
med funktionalanalys. Anders
Öberg arbetar med dynamiska
system, analys på fraktaler och
har betydande externa forskningsanslag från Vetenskapsrådet inom matematikens historia.
Nedan följer ett par exempel
på tillämpad forskning i matematik vid HiG.
SLUMPMÄSSIGA BOLLAR
Matematisk biologi är det
ämne som Anders Johansson
arbetar med.
Populationsdynamik är en
gren av den matematiska biologin som syftar till att ta fram
metoder för att förutsäga hur
populationer av djur och växter
utvecklas. Vanligtvis utgår
man från system av ordinära
differentialekvationer som motiveras med en ”massverkanslag” i analogi med kemiska reaktioner.
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Ett ur naturvetenskaplig synpunkt mer tillfredställande angreppssätt är att i detalj
beskriva individernas beteende
och deras slumpmässiga interaktion med andra individer och
tillgängliga resurser. Utifrån en
sådan individbaserad modell
försöker man sedan härleda eller simulera en dynamik.
Ett sätt är att modellera populationen och resurser som en
uppsättning olikfärgade bollar
som slumpmässigt placeras i
lådor, så att innehållet i lådorna, på individnivå, bestämmer
utseendet på nästa generation.
Sådana modeller ger upphov
till välbestämda stokastiska
system och många kända dynamiska system från populationsbiologin erhålls direkt ur sådana modeller. De har dessutom
en inneboende slumpmässig
variation som förklaras av modellen.
VATTNET VITT VID BERÖRING
Rolf Källström ägnar sig åt algebraisk konform fältteori.
Kvantfältteori används i partikelfysiken för att beskriva
kollisioner av partiklar, varvid
partiklar förintas och nya skapas. Det mest lyckade exemplet
på kvantfältteori är kvantelektrodynamiken som ger en
mycket precis beskrivning av
hur elektroner beter sig i elektriska fält.
För att välja en naturlig
kvantfältteoretisk modell följer
man symmetriprinciper. Exempelvis vill man att kvantfältteorin skall vara invariant vid rotation. De konforma fältteorierna
har en mycket stor symmetri,
då man vill att modellen skall
ge samma mätbara resultat efter en godtycklig konform
(vinkelbevarande) transformation av rumtiden.
En viktig anledning att studera konforma fältteorier i fysiken är att dessa beskriver så
kallade kritiska fenomen i sta-

tistik mekanik. Ett exempel är
vanligt vatten som uppvisar ett
kritiskt fenomen vid temperaturen 374° C och tryck ungefär
20 atmosfärer. Om vattnet hålls
vid denna temperatur och man
petar i vattnet på ett ställe, så
blir vattnet mjölkvitt överallt,
det vill säga det kokar överallt
samtidigt. Normalt, ickekritiskt, vatten kokar i en kastrull
endast nere vid botten. Man sä-

ger att vattnet uppvisar långväga korrelationer när det blir kritiskt. En förklaring till dessa
långväga korrelationer är att
”det ser likadant ut på alla skalor”. Om man byter skala, så
måste den matematiska modellen som beskriver det kritiska
fenomenet vara (renormerings-) invariant.

ANDERS ÖBERG

– Min forskning handlar egentligen om att applicera matematiska
metoder på biologiska processer, exempelvis hur en population utvecklas,
säger Anders Johansson (infälld), Bland annat handlar det om att hitta
formler för enkla stokastiska (ung. slumpvisa, reds anm) modeller.

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi:

Nytt enkelt test diagnostiserar astma
Frekvensen av astma ökar.
Det visar varje epidemiologisk studie som görs. Den
vanliga behandlingen av allergisk astma inriktar sig på
att hämma den inflammation
som finns i luftvägen. Ett nytt
sätt

att

bedöma

inflam-

mationsgraden i luftvägen är
att,

genom

ett

enkelt

utandningsprov, mäta produktionen av kroppens egen
kvävemonoxid (NO).

En ökad koncentration av NO i
utandningsluften tyder på en
pågående inflammation. Den
här informationen kan läkaren
använda vid bedömning av patienter som kommer för utredning av lungsjukdom. NO-analysen är också ett mycket gott
hjälpmedel vid behandling av
astma.
Under de senaste 10 åren har
docent Marieann Högman,
vår nye universitetslektor på Vinstitutionen, ämnesavdelning
medicinsk vetenskap, forskat
på de lungfysiologiska effekterna av NO. Målet med Marieanns forskning är att astmatiker

ska få hjälp med att justera sin
medicinering beroende på graden av inflammation, vilken
varierar utan att det behöver ge
symtom. Rätt behandling ger
färre astmaattacker och kräver
därför mindre sjukvårdsresurser. Marieann samarbetar med
astmaforskare i Australien,
USA, Island, Danmark och
Sverige.
KLINISKT INSTRUMENT

svenskt företag. En annan
grupp personer som undersökts
är rökare där man hos vissa
personer ser en ökning av NO i
lungan vilket även noterats hos
patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom.
Marieanns forskning är förlagd på Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet, där hon även leder
projekt som försöker förklara
de grundläggande mekanismerna för uppkomsten av astma.

Den tekniska utvecklingen av
NO analysatorer har gått fort
och idag finns ett kliniskt instrument som produceras av ett

IT och demensboende

Omsorg och antisemitism

Hur påverkas livet av föränd-

Föreställningar kring åldran-

ring? Vid ämnesavdelningen
vårdvetenskap forskas om
hur människor som drabbas
av olika tillstånd hanterar sin
förändrade situation (coping)
samt hur detta påverkar deras hälsa och livskvalitet.
Maria Engström studerar i sitt
avhandlingsarbete IT-stöd vid
ett demensboende. Handledare
är Ragny Lindqvist och Birgitta Ljunggren, ämnesavdelningen för vårdvetenskap samt Marianne Carlsson, Uppsala universitet.
Syftet med studierna är att jämföra arbets- och livssituation
för personer med demens, deras närstående och personalen
vid det aktuella boendet före
och efter införandet av IT-stöd
samt deras inställning till ITteknik.
Datainsamling sker med
hjälp av standardiserade instru-

ment, intervjuer och observationer. Förmätningar har skett
vid boendet och delar av ITstödet har införts.
Under hösten kommer uppföljningar att ske.
Annika Nilsson som är doktorand i vårdvetenskap bedriver ett projekt tillsammans med
Joanne Dahl Olerud, lektor
vid institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi,
huvudhandledare är professor
Per-Olow Sjödén, Uppsala universitet. Avhandlingsarbetet är
uppdelat i fem studier och syftar till att identifiera faktorer
som har samband med utveckling av långvariga muskuloskeletala besvär hos personer i
arbetsför ålder. Vidare är syftet
att utveckla och utvärdera effekterna av arbetsplatsbaserade
interventioner baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT. Undersökningsgruppen består av
vårdpersonal från kommun och
landsting. De två första studierna är genomförda och den tredje är påbörjad.

det ur ett sociokulturellt perspektiv,

den

kulturella

bakgrundens roll i äldre- och
handikappomsorg,

orsa-

kerna bakom exklusionen
från sociala system vid statlig
intervention

inom

social-

politiken och frågeställningar
kring yttringar av antisemitism. Om detta handlar forskningen

vid

ämnes-

avdelningen för sociologi.
Julian Ilickis forskning ligger
inom huvudområdena samhällsvetenskaplig judaistik och
sociologiska aspekter av social
omsorg. Inom det första området är det frågeställningen
”antisemitismens vad, varifrån
och varför” och konvertering
till judendom i Sverige som
står i fokus. Inom det andra
området sker forskning kring

kulturella möten och kollisioner inom social omsorg.
Fereshteh Ahmadi-Lewin
forskar om hur patienter med
cancer tar eller har tagit itu med
sin sjukdom. Vilka strategier
de har för att hantera sjukdomstillståndet.
Anders Hydén forskar om
genus och sociokulturella föreställningar kring åldrande, hur
socioekonomiska förändringar
påverkar familj och livsstilsammanhang bland övre medelklassfamiljer i Indien.
Med utgångspunkt av Luhmanns systemteori söker Dimitris Michailakis att förklara
varför statlig intervention i syfte att styra olika sociala system
i grunden är svårhanterlig och
varför den ofta misslyckas. Huvudfrågeställningen är: Hur
kommer det sig att olika program som har skapats under ett
flertal decennier för att styra
sociala system mot ökad integration av socialt marginaliserade grupper inte har lett till
avsedda effekter?
HÖGAKTUELLT
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Institutionen för ekonomi:

Bred ekonomisk forskning på flera sätt
Verksamheten vid Institutio-

typ av distrikt legitimerat roller
av makt och omsorg. Jag utgår
i min avhandling från att detta
dialektiska och integrerade förhållande inverkar på hur småföretagen ser på storföretagens
dominans och utvecklingen i
ENFD.

nen för ekonomi omfattar företagsekonomi, nationalekonomi och juridik, alla stora
nog för forskning och forskarstuderanden. Vår grundutbildning

föder

studenters

forskarintresse och flera av
våra studenter får doktorandtjänster vid andra universitet.
Därutöver är det glädjande att
vi nu kan rekrytera, till forskning och undervisning, från
egna studenter med en könsfördelning omvänt till en mansdominerad lärarkår. Våra forskarstuderande är inskrivna vid olika universitet såsom, Umeå,
Uppsala, SLU, KTH och Handelshögskolan i Stockholm.
Företagsutveckling, ett av våra
profilområden, illustreras från
urvalet av nya doktorandprojekt nedan.

HANS-EREIK UHLIN

Jana Kurvinen:
Min forskningsfråga handlar
om hur kvinnor, som startar företag i en bransch som de tidigare arbetat i, upplever processen med att starta företag. Vad
driver kvinnor som har startat
företag att starta nya företag?
Jag utgår från teorier om genus
och entreprenörskap, för att
länka ihop de båda med teorier
om social konstruktion. Studien kommer att genomföras i
Gävleborgs län, en region med
liten tradition av småföretagande. Begreppen makt och normer är de som just nu verkar
mest användbara för min forskning. Min hypotes är att när
man talar om ”entreprenören”
tillskriver man denne egenskaper som anses typiskt manliga.
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Jana Kurvinen, Annika Strömberg, Ulf Bengtsson, Kristina Mickelsson
och Agneta Sundström står för fem nya doktorandprojekt inom Institutionen för Ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Kristina Mikkelsson:
Mentorskap och organiserade
mentorprogram har blivit allt
vanligare i stora organisationer. Inte minst har dessa använts för att synliggöra kvinnor, kvinnors kompetens och
ledarskap. Tidigare studier
inom området visar att personer som får tillgång till en mentor stärks i karriären och den
psykosociala funktionen. Min
studie handlar om mentorskap
och nyföretagare, om vilka effekter en mentor har för en nyföretagare och för företagets
utveckling. Har nyföretagare
behov av en mentor? Hur genomförs mentorskapet, vilka
frågor diskuteras? Vilka effekter får mentorskapet? Handlar
mentorskap för nyföretagare

också om ledarutveckling eller
är det andra områden som i första hand fokuseras?
Agneta Sundström:
Med ökad globalisering följer
mekanismer som separerar de
stora internationellt verkande
storföretagen från små lokalt
baserade och verkande företag.
Traditionellt har de små företagen haft lokala bindningar till
storföretaget. I min avhandling
studerar jag de relationer som
finns mellan företag i en situation jag definierar som en ”enföretags-distrikt” (ENFD) och
vilka förväntningar småföretagen har på det dominerande
storföretaget. Genom två olika
förstudier har jag kunnat konstatera att storföretagen i denna

Annika Strömberg:
Forskningsprojektet utgår från
ett företagsekonomiskt perspektiv och är inriktat mot
kompetensbehov och kompetensutveckling i relationen
mellan fastighetsägare och
byggare. Följande frågor ställs:
vilket behov av kompetensutveckling finns i relationen mellan fastighetsföretag och byggföretag för att samarbetet skall
bidra till att stärka konkurrenskraften i erbjudandet till kund?
Hur kan denna kompetensutveckling uppnås?
En problematisering av begreppen kompetens/kompetensutveckling samt byggherre
är centralt. Den empiriska delen bygger på intervjuer gjorda
vid byggnationen av en ny terminal vid Arlanda flygplats.

Ulf Bengtsson:
Forskningsprojektet Dålig inomhusmiljö från juridisk synpunkt är det första projekt i vilket en doktorand i det juridiska
lärarlaget deltar. Projektets ledning finns på Institutet för fastighetsrättslig forskning.
Projektet analyserar vilka
krav den som upplever ”sjuka
hus problem” kan ställa genom
avtal, till producenter av produkter och material, fastighetsmäklare och eventuellt besiktningsmän samt myndigheter
som yrkesinspektion och miljönämnder. Analysen försöker
identifiera brister och inkonsekvenser samt föreslå ändringar i regelverken för olika
upplåtelseformer, som medför
att dålig inomhusmiljö inte åtgärdas i tillräcklig omfattning.

TjänsteForum i Söderhamn:

Tjänsteforskning i landsbygdsperspektiv
Forskningsorganisationen
TjänsteForum,

alltsedan

1998 en del av Högskolan i
Gävle och med ett kansli i

Till forskningsområdena hör
kulturarvet som drivkraft, småföretagandet & företagskultur
samt sourcing som en metod
för ett utvecklande och växande näringsliv.

Söderhamn, initierar, främjar
och driver forskning och FoU

NÄRA RELATION TILL PRAKTIKER

inom tjänster & service med

TjänsteForum ser forskningsprocessen också som en angelägenhet för praktiker och det
omgivande samhället. Genom
seminarier och förstudier
formeras forskningsuppslag för
vidare beforskning i nära relation till praktiker m fl.
TjänsteForum stödjer respektive driver för närvarande
ett femtontal forsknings- och
FoU-projekt, delvis i samverkan med bland andra HiG,
Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och exempelvis Karlstads
universitet och Stockholms
universitet.
Inom kulturarvsområdet har
vi bland annat en doktorandtjänst. Ett viktigt led i verksamheten är seminarier runtom-

huvudinriktning mot tillväxt
och utveckling av vår landsbygd.

kring i Sverige, utgivning av
debatt- och idéböcker, publicerandet av vetenskapliga rapporter – hittills cirka 20 stycken, samt initiativ av olika slag,
t ex hos kulturministern kring
brukarnas delaktighet.
Till TjänsteForum hör också
den nationella databasen Kunskapsbank Lokal Utveckling

med på sikt omkring 30 medarbetare i Bollnäs och Ockelbo.
TjänsteForum leds av en styrelse med företrädare för forskarsamhället, näringslivet och
offentlig sektor. På vår hemsida www.tjensteforum.net kan
du ta del av vårt nyhetsbrev,
förstudie- och forskningsrapporter samt aktuella seminarier
med mera.

LEIF MAGNUSSON

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED GÄSTRIKEREGI-

MILJÖ GÖR DU DET
0817 79 80.
E-POST SKICKAS TILL
LEIF.MAGNUSSON@SERVDEVCE.SE.
ONENS

LÄTTAST VIA TELEFON

Leif Magnusson

Gästrikeregionens Miljö:

Ny stiftelse för miljöforskning
Under våren i år bildade
kommunalförbundet Gästrike
Återvinnare

och

multi-

nationella SITA Sverige AB
en forskningsstiftelse, Gästrikeregionens Miljö, för att initiera och driva forskning och
FoU kring vår miljö.

Med ett grundkapital om 4 miljoner kr skall stiftelsen delfinansiera forsknings- och FoUprojekt tillsammans med statliga organ, näringslivet och
kommuner m fl. Forskningsstiftelsen skall främja och driva
forskning och FoU med bäring
mot dels avfallshantering i ett
brett
konsumentperspektiv,
dels metoder och tekniker för
avfallsbehandling.
SER ÖVER EFFEKTERNA
Exempel på konsumentperspektiv är effekter av olika

skatte- och avgiftssystem, beteenden vid källsortering samt
motivation och drivkrafter för
konsumentens återvinningsbeteende.
Behandlingstekniker avser
bl a våtmarksprojekt och biologisk behandling av avfall. Stiftelsen har bl a utlyst 5 stipendier á 10 000 kr för C/D-uppsatser inom Högskolan kring relevanta forskningstematan. Till
den 31 oktober i år planeras en
forskningskonferens vid Högskolan i Gävle under temat
”Miljöforskning - varför då ?”.
En adjungerad professur vid

HiG övervägs för närvarande. I
styrelsen för stiftelsen ingår
från HiG rektor Leif Svensson
och kanslichefen Hans-Gunnar
Johansson, från Gästrike Återvinnare kommunalrådet Lena
Andreasson och förbundsdirektören Lars-Åke Skjöld samt
från SITA Nordenchefen PerAnders Hjorth och miljöchefen
Olle Alfredsson samt Leif
Magnusson, styrelseordförande.

LEIF MAGNUSSON
HÖGAKTUELLT
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Utbytesstudenter
välkomnades

Porto
betalt

Fotomara på HiG manar
till begreppsförvirring
Samma dag som årets Akademiska högtid, 11 oktober,
inleds

Högskolans

första

Fotomarathon.

47 utbytesstudenter från Kina, Japan, Sydafrika, och flera europeiska
länder togs 26 augusti emot av Internationella sekretariatet. Dagen
ägnades åt information och gemensam lunch. Ytterligare fyra anslöt
några dagar senare. De flesta ska läsa vid HiG under en termin, några
längre.

SVERIGE

Varje deltagare ska då efter en
insats på hundra kronor med en
färdigladdad engångskamera
under den påföljande helgen illustrera 24 ord eller uttryck enligt en särskild lista, i den ordningen de står. Till anarki
gränsande tolkningsfrihet råder.
Måndag förmiddag lämnas
så kamerorna in för framkallning och kopiering av bilderna.

En jury (ännu inte utsedd)
korar därefter det vinnande bidraget som premieras högtidligen (eller i alla fall på till sådant gränsande sätt).
Förstapriset är först och
främst äran och en hyfsad förstoring av valfri bild från egna
filmen. Men det räcker inte
med det...
Deltagaravgiften är alltså
hundra äkta kronor. Bindande
anmälan till owl@hig.se eller
till bko@hig.se från nu. Max
50 deltagare.
Ove Wall, Björn Karlsson
och Konstklubben kan allt om
detta!

Forskning för...
Forts. från första sidan:
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kan om att få rätten att examinera doktorer inom detta fält,
säger Håkan Attius, forskningssekreterare och huvudföredragande i forskningsnämnden vid HiG.
– Summan forskningsmedel
ökar ytterligare med 23 miljoner kronor när Belastningsskadecentrum i Umeå vid årsskiftet 2002-2003 byter huvudman
till HiG.
– Detta centrum kan leda till
ny forskning i samverkan med
aktörer i och utanför vårt län,
säger han vidare.
På sikt innebär det en väsentlig förstärkning av Högskolans
totala forskningsmiljö.

... med bengts ögon

– Den största forskningsvolymen har vi inom det tekniska
vetenskapsområdet och det är
naturligt att HiG under nästa år
till regeringen inlämnar ansö-

