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Högaktuellt
HiG får 50 miljoner kronor 
till forskning om arbetsskador

the Body at Work – from 
problem to potential är nam-
net på CBF:s och Hig:s an-
sökan till FaS. Den tar upp 
ett vitt forskningsområde.

De åtta programmen sträcker 
sig från biokemiska studier 
via tekniker vid visuellt krä-
vande arbete, stresseffekter 
vid fysiska aktivitetsmöns-
ter, kostnadseffektiva me-
toder för att mäta fysiska 
ansträngningar under arbete, 
tidig behandling av ovan-
stående tillstånd baserat på 
individuella behov och pe-
dagogiska processer för att 
skapa ergonomiska föränd-
ringar i olika organisationer. 
– Mer pengar är så här kan 
man inte få, säger profes-
sor Svend erik Mathiassen 
som hållit och ska hålla i 
trådarna.

Sid.4-5 
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Rektor Maj-Britt Johansson

Ett steg närmare den nya organisationen

Då Högskolestyrelsen 
vid sitt möte den 9 ok-

tober beslutade om struk-
turen för Högskolans nya 
organisation från årsskiftet 
togs ytterligare ett viktigt 
steg i den snart ett år långa 
processen mot en ny organi-
sation för Hig. 

Beslutet innebär att Hög-
skolan kommer att be-

stå av tre akademier mot 
i dag sex institutioner och 
på sikt bara ha en gemen-
sam utbildnings- och forsk-
ningsnämnd. Vidare ersätts 
dagens institutionsstyrelser 
med ett råd per akademi 
som inte har en beslutande 
funktion utan är rådgivande. 
Varje akademi kommer att 
ledas av en akademichef i 
stället för en prefekt som är 
fallet i den nuvarande orga-
nisationen.  

Samordnarna arbetar nu 
vidare med namnfrågan 

och den inre strukturen av 
akademierna i dialog med 
Högskolans personal. Vid 
nästa sammanträde i Hög-
skolestyrelsen, som äger 
rum i slutet på november, 
ska styrelsen besluta om 
namn på de tre akademierna 
samt hur den inre strukturen 
av akademierna ska se ut. 

Parallellt med samordnar-
nas arbete pågår febril 

aktivitet för att anpassa ad-
ministrationen till kärnverk-
samhetens nya organisation. 
arbetet leds av nya förvalt-
ningschefen eva Fors som 
inte direkt fått någon mjuk-
start i sin nya befattning hos 

oss. Rekrytering av aka-
demichefer är också i full 
gång och ska vara utsedda 
till vecka 45. Vidare arbetas 
det intensivt med bland an-
nat budgetering och verk-
samhetsuppdrag samt med 
valet till sammansättningen 
av den nya gemensamma ut-
bildnings- och forsknings-
nämnden. 

Det råder med andra ord 
mycket bråda dagar på 

Hig för att kunna sjösätta 

den nya organisationen vid 
årsskiftet. ett arbete som vi 
måste klara av tillsammans 
med våra vanliga uppgifter. 

Studenterna finns här och 
ska garanteras hög kva-

litet i sin utbildning. Forsk-
ningsprojekten kräver sitt 
och ”dead lines” måste hål-
las. Vi har en tung arbets-
situation som inte skulle 
kunna motiveras om vi inte 
såg någon belöning på sikt. 

Det är min övertygelse 
att den nya organisa-

tionen kommer att resultera 
i en Högskola som är lät-
tare att arbeta i. Det handlar 
i dag inte bara om att göra 
rätt saker utan även om att 
göra rätt saker på rätt sätt. 

När det gäller det senare 
tror jag att den nya 

organisationen kommer att 
frigöra mycket kraft som 
kan användas till utveck-
lingsinsatser för att både 
stärka och tydliggöra våra 
kompetensområden. 

Högskolan i gävle har en 
betydande utvecklings-

potential och måste därför 
vara organiserad så att ut-
veckling främjas och inte 
hämmas. 

Med den nya organisa-
tionen bör vår Hög-

skola kunna klättra betydligt 
högre upp i rankinglistorna 
och inta den plats som den 
egentligen förtjänar.  

Maj-Britt
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Alumnerna närmar sig tusentalet
Antalet före detta studenter 
som anmält sitt intresse för 
att registreras som alumn vid 
HiG växer. I mitten av oktober 
var siffran 884.

– antalet fortsätter att växa 
vecka för vecka, säger Hig:s 
alumnkoordinator Veronica lil-
jeroth på avdelningen för kom-
munikation och samverkan.

Det finns flera anledningar till 
att efter studierna registrera sig 
som alumn. en är den uppenba-
ra fördelen att man på detta sätt 
fortsätter att bygga sociala och 
professionella nätverk.

– ens studiekamrater kan 
visa sig vara precis de kuggar 
man kan behöva haka i när man 

börjar röra sig på arbetsmarkna-
den. 

Bonusstudier
Men även socialt kan det under-
lätta. Med hjälp av uppgifterna 
i alumndatabasen har man stora 
möjligheter att senare återknyta 
kontakten med kamrater efter-
som uppgifterna förnyas av stu-
denterna själva i den mån det 
behövs.

– Den kommande verksam-
heten kommer att bestå i åter-
träffar, seminarier och mentor-
program med mera, På så sätt 
kan man se det som att studie-
tiden förlängs som ett slags bo-
nus utan formellt tvång, säger  
Veronica liljeroth. 

Hon stryker under att nyttan är 
ömsesidig. alumner också är en 
tillgång för Högskolan i sig.

– tidigare och nöjda studen-
ter betyder jättemycket för vår 
verksamhet. De är vår egna 
ambassadörer och kan genom 
den fortsatta kontakten vara 
väldigt behjälpliga när det 
gäller att föra ut forskning och 
nya utbildningar, att kvalitets-
förbättra utbildningarna och 
även för att eventuellt kunna 
bistå med praktikplatser för 
Hig:s nuvarande studenter.

– Nu räknar vi med att ha 
uppnått den kritiska massa 
som krävs för sådana här pro-
jekt och att verksamheten där-
för kan starta på allvar.

Retorik inte ämnat att övertyga
Retorik är inte konsten att 
övertyga. Det är ett system 
för att finna det som är bäst 
ägnat att övertyga.

läraren i ämnet, Janne lind-
qvist grinde, slog vid sitt 12-
minuterföredrag i biblioteket 
den 14 oktober fast ytterligare 
saker retorik inte är.

– Det är inte konsten att hålla 
tal. Det är inte heller att tala 
inför folk, inte att tala med ett 
blomstrande språk och inte pro-
paganda eller konsten att ljuga 
snyggt.

– Retorik är däremot en ratio-
nell metod för att finna, värdera, 
och granska argument.

Livsviktig kunskap
enligt Janne lindqvist grinde 
har därför retoriken aldrig i his-
torien varit så viktig som den är 
just i dag. 

Vi behöver den för att välja, 
värdera och granska språk och 
text i denna informationsstinna 
tid. 

– Retorik är konsten att över-
väga. Därför är det livsnödvän-

dig kunskap för politik och för 
media, för utbildning och veten-
skap. Därför har också retoriken 
en högst naturlig plats inom 
högskolan.

Owl

Retoriken räknas som den allra första vetenskapen som systematiserades 
och kan därför inte sägas har blivit uppfunnen utan upptäckt. Janne Lind-
qvist Grinde kom i våras ut med sin lärobok i ämnet: Klassisk retorik för 
vår tid, och lockade ett femtiotal åhörare till biblioteket.

Tre akademier 
beslutade

I början av oktober togs 
det slutliga beslutet av 
högskolestyrelsen att 
Hig nuvarande sex in-
stitutioner organiseras 
om till tre akademier 
grundade på utbildning.

Institutionsstyrelserna 
försvinner naturligtvis 
också och ersätts med ett 
råd för varje akademi. 
Rådet kommer endast 
att ha just en rådgivande 
funktion. 

Arbetet med att finna 
en lämplig struktur hos 
förvaltningen leds nu 
av förvaltningschef eva 
Fors.

Via intranätets första-
sida kan du lätt hitta all 
information som presen-
teras vid dialogmötena 
som hålls varje måndag 
lunch.

Många fler gör 
högskoleprovet

Intresset för att skriva 
högskoleprovet visar en 
markant uppgång denna 
höst. För riket som hel-
het är ökning 47 procent, 
för gävleborg större 
ändå, 52 procent.

Efter ett flera år långt 
minskat intresse är det ett 
klart trendbrott som ses, 
menar gert Dahlkvist, 
studerandeadministrativ 
chef vid Hig.

tänkbara skäl till ök-
ningen är att tillträdes-
reglerna ändras under 
2010, stora årskullar har 
gått ut från gymnasiet de 
senaste åren samt den 
höga arbetslösheten.
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50 miljoner till forskning i tio år
50 miljoner kronor är förvisso 
ett rejält forskningsbidrag. 
Det tillföll HiG och Centrum 
för Belastningsskadeforsk-
ning då FAS, Forskningsrå-
det för Arbetsliv och Soci-
alvetenskap, lyste ut medel 
för centrumbildningar inom 
arbetslivsforskning. 

 
– Det är det största samlade of-
fentliga forskningsanslag man 
kan drömma om att få i Sverige 
oavsett vilket område man pra-
tar om, säger professor Svend 
erik Mathiassen som hållit i 
trådarna för Hig:s räkning. 

 Det stora beloppet gäller för 
tio år, alltså fem miljoner per år 
och erhölls i konkurrens med 
nio ytterligare ansökningar från 
vitt skilda områden inom arbets-
livsforskningen. till exempel 
riktar sig en annan centrumbild-
ning, som även den fick anslag, 
mot nationalekonomiska kon-
sekvenser av arbetsmarknadens 
globalisering. 

 
Internationellt 

etablerade
utlysningvis strök FaS under 
att man antingen riktade sig till 
forskargrupper som redan är in-
ternationellt starkt etablerade, 
eller till grupper som man tror 
kan komma upp till internatio-
nell nivå med hjälp av anslaget. 
Svend erik ser påtagligt nöjd 
ut med att CBF utan tvekan 
bedömdes ha en så pass stark 
forskning. 

– Vår ansökan har bedömts 
av en internationell grupp av 
arbetslivsforskare som i sin tur 
grundade sig på tre utlåtanden 
av särskilt sakkunniga på bety-
delsen av fysisk och mental be-
lastning. Därefter har FaS sty-
relse bedömt ansökningar och 
utlåtanden och fattat sitt beslut.

– På vissa områden får vi be-
tyget att vi ligger helt i frontlin-

jen internationellt och på andra 
områden där vi är strax under 
den absoluta toppen får vi goda 
råd om hur vi – med det FaS-
stöd vi nu fått, och med Hög-
skolans uppbackning – kan dra 
upp forskningen till den nivån. 

 
Kommer att öka

Svend erik slår fast att behovet 
av forskning på arbetslivsområ-
det kommer att vara oförändrat 
stort under många år framöver. 

 – ett exempel är att inom det 
kemiska området är det ingen 
som skulle drömma om att det 
räckte med att en forskare gick 
in och sniffade lite och föreslog 
åtgärder. Men ofta är det så det 
går till på det ergonomiska om-
rådet. Man ser en stol som inte 
verkar fungerar bra, man tycker 
att någon sitter för länge fram-
för datorn och så vidare. Med 
all respekt för duktiga ergono-
mer –man kommer inte att nöja 

sig med den sorts personlig tro 
och tycke så många år till. 

Här handlar det alltså dels om 
att skapa bra, standardiserade 
mätmetoder som riktar sig mot 
viktiga faktorer i arbetet, dels 
att utveckla procedurer för att 
samla in och bearbeta data som 
ger så mycket information som 
möjligt för de satsade pengarna, 
och dels att veta hur man ska 
tolka de siffror man får fram. 

– Det är alltså inte bara att 
skaffa en dyr mätapparat och 
sätta igång. Just forskningen i 
metoder för att mäta kroppens 
belastningar är ett område vi 
även tidigare uppmärksammats 
för. 

 
Lättläst ansökan

Berömmet från bedömargrup-
pen gäller också att CBF fått 
ihop en väldigt bra ansökan. 

– Man har sagt oss att den 
varit lätt att läsa och väldigt väl 

strukturerad. Vi har inte bara 
samlat ihop ett antal forsknings-
idéer, utan alla de åtta forsk-
ningsprogram som vi föreslår 
är upphängda på en gemensam 
ryggrad, en övergripande forsk-
ningsfråga som vi vill ha belyst. 
Därom vittnar även titeln på vårt 
FaS-ansökan: kroppen i arbete 
– från problem till potential. 

 
Inledningsvis konkreta
De åtta programmen är beskriv-
na i en tioårshorisont och är av 
naturliga orsaker mer konkreta i 
början än i slutet. 

– FaS kommer att utvärdera 
den forskning vi bedriver för 
centrumstödet flera gånger 
under de tio åren, så då får vi 
visa att vi är produktiva och 
uppfyller de forskningsmål vi 
satt. 

Nu när man väl fått pengarna 
följer omfattande diskussioner, 
först i en forskargrupp och där-

Flera olika saker gjorde att FAS fastnade för HiG:s och Centrum för Belastningsskadeforsknings medelsansökan. 
Dels var ansökan väldigt bra skriven och lättläst, dels var de åtta föreslagna forskningsprogrammen väl samman-
hållna med en tydlig ryggrad. Professor Svend Erik Mathiassen har det övergripande ansvaret för forskningen.
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FAS efterlyser yngre forskare
FAS har i samband med 
det aktuella utlysandet tyd-
ligt efterlyst en föryngring 
av forskarkåren inom ar-
betslivsforskningen. Valet 
av HiG och CBF kan därför 
ha varit en vinstlott. 

– Vi har som policy här på 
CBF att varje senior forskare 
ska ha minst en doktorand. 
Just nu uppfyller vi inte detta 
helt, men i och med de här 
pengarna kommer vi att kun-
na göra det, säger Svend erik 
Mathiassen. 

Han menar att det vore 
absolut toppen om man 

kunde fånga upp några 
post-doc, alltså forskare 
som nyligen disputerat men 
ännu inte specialicerat sig. 

– Då får vi ju direkt till-
gång till unga välutbildade 
personer som ännu inte 
hamnat i ett för snävt forsk-
ningsfack. 

55 plus
ett stort problem hos svens-
ka arbetslivsforskare är att 
de börjar bli till åren. De 
flesta i forskningsledande 
ställning är i dag 55 plus.

– FaS har sagt att vi har 
en relativt ung forskarstab 

och att vi därför har bra po-
tential att säkra återväxten. 
Då ligger det oss i fatet att 
vi har en så pass bred och 
tvärvetenskaplig forskning. 

Lättare hitta
Det gör det lättare för en 
post-doc att hitta en in-
tressant nisch inom reha-
bilitering, datainsamlings-
metoder, muskelfysiologi, 
stressreaktioner, föränd-
ringsarbete i näringslivet, 
rörelsekontroll eller något 
annat av de många spän-
nande forskningsfält CBF 
håller på med.

Program som tar forskningen till verkligheten
Forska på arbetsskador kan 
man göra hur mycket som 
helst utan nytta om inte resul-
tatet av forskningen återförs 
till dem från vilka datainsam-
lingen skett. Här kommer 
Katarina Wijk in i det stora 
forskningsprogrammet. Hon 
är samtidigt ett gott exempel 
på CBF:s forskningsbredd.

katarina Wijk leder ett av de 
åtta program som ska täcka in 
det stora forskningsfältet. Hon 
är i grunden pedagog och hen-
nes fem år gamla doktorsav-
handling handlade om ungdo-
mars risktagande och föränd-
ring. I någon mån handlar även 
den nya forskningen om risker, 
men nu för arbetsskador.

Hur förändras miljön
– Vi vill ta reda på hur det går 
till när man på till exempel ett 
företag förändrar arbetsmiljön. 
Samtidigt kan vi genom att vi 
har koll på forskningen hjälpa 
till så att man gör rätt föränd-

ringar och på rätt sätt, säger 
hon.

Man vill också ta reda på vem 
som bestämmer att något ska 
göras åt arbetsmiljön och även 
vad som ska göras.

– I tidigare studier har vi sett 
att arbetsledning och huvud-
skyddsombud inte alltid har 
samma uppfattning om föränd-
ringarna. 

Olika branscher
För att forskningen ska bli så 
rättvisande som möjligt kom-
mer man att vända sig till olika 
typer av företag, små och stora, 
och inom flera olika branscher.

att få kontakt med företag  
kommer inte att bli svårt. kata-
rina har varit med och instiftat 
det nya ergo-priset som ges till 
ett företag som visat sig särskilt 
framåt på arbetsmiljösidan. un-
der det arbetet hade hon och 
hennes kolleger kontakt med 
hundratals företag.

Ove wall

efter i en styrelse utsedd för just 
dessa forskningsmedel, om hur 
pengarna ska disponeras mel-
lan programmen. Någon färdig 
uppdelning finns inte i ansökan 
och prioriteringarna kommer att 
diskuteras med FaS. 

I omgångar
Formellt får man först 15 mil-
joner kronor för en första tre-
årsperiod. tycker sig FaS då 
vara nöjda med hur pengarna 
används kommer ytterligare 15 
miljoner, och sedan de återstå-
ende 20 miljonerna om en ytter-
ligare granskning faller väl ut. 

Vad händer om FaS läggs 
ned?

– Sådana här medel försvin-
ner inte, skrattar Svend erik.

Ove wall

Katarina Wijk ska leda ett forskningsprogram som vill ta reda på hur det 
går till  när arbetsmiljöer förändras till att bli mer ergonomiska. Katarina 
och hennes kolleger har redan ett stort kontaktnät bland regionens företag.
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Ytterligare 8 milj från Ljungbergs
Under flera år har Högskolan 
teknikutbildningar fått stöd 
från E. J. Ljungbergs utbild-
ningsfond, vanligen kallad 
Ljungbergsfonden. Nu får 
man ytterligare 8,4 miljoner 
kronor för ett treårigt projekt.

Det är projektet teknikerJakten 
som är mottagare av pengarna.

teknikerjakten syftar till att 
öka intresset för naturvetenskap, 
teknik och entreprenörskap, hos 
barn och ungdomar. Detta som 
ett sätt att i slutänden skapa ett 
stabilt intresse för skogsindu-
strin, inte minst Stora enso där 
stiftelsen har ett stort ägande, i 
gävleborgsregionen.

Långsiktig satsning
Men stiftelsen arbetar mycket 
långsiktigt och avkastningen på 
satsat kapital kan i vissa fall, då 
man riktar sig till förskolebarn, 

dröja upp emot tjugo år. 
– Med medlen från ljung-

bergsfonden ska Högskolan 
bland annat öppna dörrarna för 
att ta emot fler barn i laborativ 
miljö. Vi ska också etablera ett 
företagskluster inom skogsin-
dustrin, säger Högskolans pro-
jektledare Maria Strand.

Barn och ungdomar
Barn och ungdonmar har under 
flera år kunnat besöka Högsko-
lan för att göra experiment. 

– I och med det nya laborato-
riet här på kungsbäck kommer 
vi att mer kunna systematisera 
den verksamheten. 

HiG lyckas bra
8,4 miljoner är mycket pengar. 
Hur säkra kan ni i ljungbergs-
fonden vara att det betalar sig?

– Vi vill så klart ha utväxling 
på pengarna och om vi tittar på 

antalet förstahandssökande till 
teknikutbildningarna i gävle, 
Falun och karlstad så kan vi 
se att gävle har lyckats med 
en femtioprocentig höjning det 
senatse året. Det är väldigt bra, 
säger Jan Moritz.

Även ansökningarna till gäv-
legymnasiernas teknikprogram 
visar motsvarande höjning. en 
ökning som sannolikt Hig får 
sig till dels de närmaste åren.

Ove wall

Första hammarslaget

Det första hammarslaget för HiG:s nya 
laboratorium hade sannolikt kunnat ut-
föras enklare men också mindre uppse-
endeväckande. Så varför chansa?

Rektor Maj-Britt Johansson flankerades av 
landshövding Barbro Holmberg och vice 
VD i fastighetsägaren Norrporten aB, ur-
ban engström när hon skulle försöka styra 
hammaren mot den i förväg lätt islagna 
spiken.

Bygget gjorde en rivstart när beslutet 
från regeringen kom. 

Byggnaden, på tre våningar i kontorsde-
len och 3 800 kvadratmeter ska användas 
både inom forskning, samverkan och labo-
rationer. Den efterlängtade byggnaden be-
räknas stå färdig i början av hösten 2010.  Antagligen ingen fullträff med den treskaftade hammaren men ändock stilfull premiär blev det 

den första oktober! Foto: Stéfan Estassy 

Sedan flera år tillbaka har Ljungbergsfondens VD Jan Moritz, till vänster, 
sett till att Högskolan haft medel för att bredda och fördjupa intresset 
för naturvetenskap och teknik. För HiG:s del heter projektledaren Maria 
Strand som säger att nästa steg är att skapa företagskluster och därmed 
öka samarbetet mellan vissa av våra utbildningar och skogsindustrin.
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" kåren hjälper tusentals stu-
denter varje termin. Skulle 
dessa studenter inte få hjälp 

med problem angående utbild-
ning, bostäder eller ekonomi 
skulle vissa aldrig börja studera.

Förra läsåret uttryckte minst 
120 studenter konkret att om 
de inte fått hjälp av oss i kå-
ren skulle de ha hoppat av sin 
utbildning och absolut inte re-
kommenderat någon att studera 
i gävle.

Minskad kapacitet
kårobligatoriet avskaffas till 
sommaren och vad som sker 
då är svårt att förutse. Vad som 
dock är säkert är att kårens ka-
pacitet kommer att minska. Det 
stöd, den hjälp och de tjänster 
studenter får i nuläget kommer 
tyvärr att reduceras.

tänk om antalet studenter 
skulle minska med ett tusen per 
termin på grund av att de inte 
får det stöd och den hjälp de 
behöver, inte får någon bostad 
eller att de rent av känner att de 

blir illa bemötta av Högskolan. 
Hur många jobb skulle då  ho-
tas och vilken ekonomisk effekt 
skulle det ha för Högskolan? 
Vågar man vänta och hoppas på 
det bästa eller ska man redan nu 
börja fundera på vad som kan 
behöva göras?

Gemensamt intresse
Gefle Studentkår drivs av kår-
fullmäktige, kårstyrelse, perso-
nal samt ideellt aktiva och alla 
arbetar hårt för att skapa förut-
sättningar för att kåren ska kun-
na fortsätta med sin nuvarande 
verksamhet även efter den för-
sta juli 2010.

Vad har då vi studenter och 
Högskolan gemensamt? Vi be-
höver och vill ha många studen-
ter. en fråga som vi alla behöver 
ställa oss är om detta behov lät-
tare kan uppfyllas tillsammans 
och genom ökat samarbete och 
ökad förståelse.

 kårens enda syfte är att se till 
att studenters studietid är så bra 
som möjligt. På vilket sätt det 

Gefle Studentkår är studenternas organisation. Men ser man 
till helheten påverkar Kårens arbete även det mesta som görs 
på Högskolan. 

En hälsning från kåren

Samarbete och samförstånd kan bara löna sig, hävdar kårordförande 
Rickard Petrés och vice ordförande Maria Nikander. Dags att nominera till eller  

ansöka om Samverkansutmärkelsen
I syfte att uppmärksamma lärares goda insatser inom samver-
kan med omgivande samhälle har kontaktrådet vid Hög-
skolan i gävle, som består av representanter för arbetslivet i 
regionen och för Högskolan, instiftat en utmärkelse som nu 
utlyses för nionde gången.

utmärkelsen ges till den lärare som bedöms ha gjort särskilt 
goda eller nyskapande insatser för att utveckla samverkan 
i grundutbildning eller i forskning under verksamhetsåren 
2008-2009. Utmärkelsen kan delas av flera lärare och utgörs 
av ett arbetsstipendium på 50 000 kronor.

Mer information om ansökan och nominering finns på in-
tranätet 

eller kontakta informatör Helen karlsson, henkan@hig.se.

målet uppnås är mindre viktigt. 
Högskolan bör lägga mer krut på 
att ytterligare säkra utbildning-
arna, alltid ge ett bra bemötande 
och ge det stöd, den förståelse 
och den hjälp studenterna behö-
ver. På den vägen skulle en stor 
del av kårens arbete inte behö-

vas och välbehövliga resurser 
kunde läggas på kårens andra 
verksamhetsdelar.

rickard Petrés  
Ordförande 

Marie nikander  
vice Ordförande

Vid lärarutbildningsnämndens, LuN:s, möte den 24 september, be-
handlades bland annat följande frågor:

en färsk rapport visar att avhoppen från lärarutbildningarna • 
inte är så många som man tidigare trott. Även HSV redovisar 
för höga siffror.
ansökan om mastersexamensrätt i utbildningsvetenskap med • 
fördjupning mot ämnesdidaktik eller allmändidaktik. Ärendet 
orsakade en längre diskussion om innehållet i ansökan 
Nämnden har fått in ansökningar om forskningsmedel uppgå-• 
ende till närmare 12 miljoner kronor. Nämnden beslutar om 
dessa vid sitt möte den 25 november.

Några nya protokoll från övriga nämnder finns vid denna tidnings 
pressläggning inte.

Klubbat 
i nämnden
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C-uppsats ledde direkt till en riksdagsmotion

Peter Jäderkvist skapade i sin C-
uppsats ett nytt och bättre sätt att 
räkna ut befolkningstäthet. Uppsat-
sen fick högsta betyg och gav direkt 
upphov till en riksdagsmotion.

Med vissa mätmetoder kan 
det visa sig att byn Näsviken 
är mer centralt placerad än 
Hudiksvall. Vilka följder det 
kan få för samhällsplane-
ringen är inte svårt att tänka 
sig. Nu har en C-uppsats av 
HiG-studenten Peter Jäder-
kvist rått bot på bristen

När beslut ska tas om till exem-
pel skolors eller vårdenheters 
placering är  kännedom om be-
folkningstäthet av största vikt. 
Metoderna som mäter detta 
skiftar i utformning och grun-
dar sig på olika värderingar. 
Man kan till exempel mäta hur 
många inom ett visst område 
som arbetar med jordbruk.

Hig-studenten Peter Jäder-
kvist, geomatikprogrammet, 
skapade i sin C-uppsats en ny 
metod för mätningarna, döpt 
till Rurix, av rurality index. Han 
delar där in kartan i ett rutmöns-
ter och utgår ifrån hur många in-
vånare som går att nå inom en 
bestämd sträcka med befintligt 
vägnät.

Om till exempel vägnätet är 
dåligt utbyggt visar det sig di-
rekt i lägre invånartäthet, vilket 
ger ett mer verklighetsförankrat 
värde än tidigare metoder.

Rurix föranledde direkt två 
riksdagsmän att motionera till 
riksdagen om att metoden gene-
rellt införs för täthetsmätningar 
över hela landet.

– Det stod ju att jag skulle klicka!?
– Och du gjorde det därför?!
Datorer hette innan mitten av artonhundratalet 
analytiska maskiner. Då fanns ingenting att 
klicka på. På sätt och vis och för vissa var det 
bra. 
På internet, den plats i världen som enbart 
befolkas av datorer, men fortfarande styrs av 
människor, råder ett slags omvänd logik som 
för människor som den i första stycket kan 
vara svår att förstå.

Den logiken består i att om det på skärmen 
finns en knapp, och bredvid den en stor röd pil 
med texten "klicka här" – då ska man göra nå-
got annat. För sin egen bekvämlighet, för sitt 
banksaldo, för sig själv. Bara låta bli! 

Dags att dra 
en spader

Hig:s personalförenings 
populära pokerkvällar 
fortsätter. Nu är det dags 
igen.

– Den 20 november 
tycker vi att fler ska vika 
för den trevliga samvaron 
i Soldathemmet, säger 
en av arrangörerna, den 
inbitne pokerentusiasten 
Douglas öhrbom.

Vid det senaste till-
fället blev antalet med-
verkande under kvällen 
närmare 40. 

– alla spelade inte och 
det måste man inte göra 
den här gången heller. 
Man är välkommen bara 
man är med i personal-
föreningen. Och det kan 
man bli i dörren.

Lättare förtäring finns, 
baren öppnar 16.30 och 
en introduktion till det 
ädla kortspelet ges mel-
lan 17 och 18 då turne-
ringen startar.

Ska du spela så anmäl 
till dom@hig.se senast 
den 18 november.


