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Verksamhetsidé:  
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och 

utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. 

Vision:  
Högskolan i Gävle har en ledande position inom 

utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö 

för människan. 



Mål:  
Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra 

lärosäten, det lokala och regionala näringslivet samt den civila och offentliga 

sektorn har Högskolan i Gävle: 

  

• ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller samhällets behov av 

kompetens på lokal, regional och nationell nivå och som är efterfrågade av 

studenterna 

• utbildningar på grund- och avancerad nivå inom våra starka områden, 

• forskning och forskarutbildning av hög internationell klass inom våra 

profilområden, 

• stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom flexibla 

lösningar med obegränsade studiemöjligheter i tid och rum, 

• en attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö med tydliga 

internationella inslag. 

  

Verksamheten håller hög internationell kvalitet och bidrar till en effektiv 

resursanvändning samt en hållbar samhällsutveckling. 



Samhällets strategiska satsningar 

• Flera stora samhällsutmaningar måste mötas och 

hanteras för att utveckla ett modernt välfärdssamhälle 

 

• Prioriterade samhällsutmaningar är: klimat och miljö, 

hälsa och livsvetenskap samt ökad digitalisering 

 

• Ur budgetpropositionen för 2017 – avsnitten om 

forskning 



Högskolan i Gävle 

Vision och verksamhetsidé 

Profilen 
Hälsofrämjande 

arbetsliv 

Profilen Byggd 
miljö 



HiG:s forskning och 

forskarutbildningar är framtiden! 
• 1. Profilerna (Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv) 

och HiG:s vision fokuserar på viktiga miljö-, hälso- och 
hållbarhetsfrågor av stor betydelse för samhället! 

• 2. En omvärldsanalys visar att fysisk, mental, psyko-social 
hälsa, välbefinnande, ekonomisk och social hållbarhet är i 
topp på den internationella agendan. 

• 3. HIG och omvärlden: HiG har slagkraftiga 
forskningsmiljöer och forskarutbildningar för att utveckla 
hälsa för ett hållbart samhälle 

• 4. HIG:s unika bidrag: Olika forskarutbildningsämnen ger 
varierad och rik kunskap om hälsa och hälsofrämjande. 

 



Forskning inom Hälsofrämjande arbetsliv 

bidrar till en bio-psyko-social analys av hälsa 

Biologiska 
dimensioner 

Sociala 
dimensioner 

Psykologiska 
dimensioner 



Hälsa, Hälsofrämjande, Välbefinnande – centrala 

teman i forskningen i många discipliner 

• Forskningsfronten i socialt arbete:  

• “Social work practice promoting health and wellbeing” 
(Beddoe et al 2014); 

• “Understanding  social work practice in mental health” 
(Coppock et al 2010) 

• “Green social work” (Dominelli 2012) 

• Forskningen inom socialt arbete vid HiG är internationellt 
ledande inom missbruksbehandling, hälsa och hälsofrämjande 
arbetsprocesser 

• Socialt arbete - arbetsmiljö, psykosocial hälsa och samhälle 
– ledande teman  

 



Hälsofrämjande arbetsliv (A) 

• 1. Hälsofrämjande arbetsliv är en typ av livsmiljö. 

• 2. Begreppet arbetsliv täcker in arbete och arbetsliv inom 
olika yrken inklusive skolans verklighet och till del livet vid 
sidan av arbetslivet. Diskussioner förs inom HiG om att 
vidga fokuseringen till att omfatta flera livsmiljöer där 
arbetslivet utgör en av flera central livsmiljöer. 

• 3. Begreppet Hälsa: Fysisk och mental hälsa. 

• 4. Begreppet Hälsofrämjande: Fokuserar på mekanismer där 
individens hälsa förbättras från en ”normal” frisk nivå eller 
från en nivå där hälsan försämrats som vid en behandlande 
rehabiliteringsinsats. Hälsopromotion. 

 



Hälsofrämjande arbetsliv (B) 

• Forskningen: Belastningsskador CBF- excellenscentrum, 

forskning om arbetsorganisationens betydelse, ledarskap, 

negativ stress, arbetsmiljö, hälsofrämjande dimensioner av 

arbetsliv, psykosocial ohälsa; forskning, om missbruk, 

psykisk ohälsa, marginaliserade grupper, etnicitet – och dess 

koppling till arbetslivet  

• Forskarutbildningar inom: 

• Arbetshälsovetenskap 

• Socialt arbete 

• Vårdvetenskap - kommande ämne; 

 



Hälsofrämjande arbetsliv – några 

forskningsexempel (1) 

• Forskningen inom vårdvetenskap och vårdpersonalens 

arbetsmiljö 

• Forskningen inom CBF- ett excellenscentrum för 

belastningsskadeforskning 

• Forskningen inom socialt arbete – ger psykosociala 

analyser av centrala dimensioner inom arbetslivet och 

dess konsekvenser för hälsa och hälsofrämjande. 

 



Hälsofrämjande arbetsliv – några 

forskningsexempel (2) 

• Forskningen inom socialt arbete fokuserar på relevanta 

hälsofrämjande områden: 

• Missbruksforskning och behandling för att återskapa 

hälsa 

• Socialarbetares arbetsmiljö 

• Coping-strategier för att handskas med svåra sjukdomar 

• Marginaliserade grupper och deras inkludering i 

samhälls- och arbetsliv 

• Ledarskap inom organisationer 

 



Hälsofrämjande arbetsliv – några 

forskningsexempel (3) 

• Forskningssamarbeten och samverkan med regionala 

aktörer i Gävle: 

• Samverkan med kommunens öppenvårdsenhet avseende 

missbruk och behandlingsutvärdering  

• Samverkan; Region Gävleborg - doktorandtjänster inom: 

• 1. Missbruk  2. Barn och ungdom,  

• 3. Hållbarhet och integration  4. Hälsofrämjande arbetsliv 

• ASK – Arena för Social Kunskapsutveckling;  

Kunskapsutbyte mellan akademi och praktiskt arbetsliv 

inom det sociala fältet  

 



Nya tankar om kunskapsmiljöer 
Målet med att skapa kunskapsmiljöer är att: 

 

• skapa resursstarka och konkurrenskraftiga utbildnings- och 
forskningsmiljöer med tydlig koppling till högskolans 
profilområden Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv i 
relation till Högskolans vision och verksamhetsidé 

• skapa förutsättningar för forskning och utbildning att närma 
sig varandra och på sikt bli alltmer integrerade  

• vara kompletta genom att härbärgera utbildning på 
grundläggande och avancerad nivå samt på forskarnivå 

• bedriva forskning och utbildning av god kvalitet på hög 
internationell nivå 

• möta högt ställda myndighetskrav vid utvärdering av grund- 
och forskarutbildningar  

•  bidra till utveckling av ett hållbart samhälle och ett 
konkurrenskraftigt näringsliv 

 



Sammanfattning – hälsofrämjande arbetsliv 

• Forskningen inom hälsofrämjande arbetsliv bidrar till 

att utveckla viktig kunskap om bio-psyko-sociala 

faktorer som har betydelse för en bra arbetsmiljö och i 

ett hållbarhetsperspektiv.  

• Forskningen och forskarutbildningar inom 

hälsofrämjande arbetsliv bidrar till att kunna utveckla 

kunskap för att kunna hantera stora samhälls-

utmaningar som berör klimat och miljö, hälsa och 

livsvetenskap. 

 


