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Nu är det klippt!      
tre hundra gäster kom när Hig:s nya bib-
lioteket invigdes fredag �7 mars. Och tre 
hundra år är det ungefär tänkt att stå...

Sid. 3

Vad har de för 
sig i nämnden?
HVS-nämnden handhar omkring �0 mil-
joner kronor att fördela efter bästa förmå-
ga, inte minst till forskning. Men vilka är 
de, och vad gör deras skyddslingar dok-
toranderna?

Sid. 4–9

låt barnen kolla 
på dokusåporna!
Margareta Rönnberg har forskat om hur 
barn påverkas av bland annat dokusåpor 
och funnit att medeklassföräldrar lägger 
sig i onödigt mycket vad deras barn tit-
tar på.
– Det är bra för barnen att titta! säger 
hon.

Sid. �0
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rektor Leif Svensson

Med en dåres envishet

I debattartiklar i lokalpressen, 
har jag anklagats för att med 

en dåres envishet driva frågan 
om universitetsvisionen. ar-
tiklarna är signerade av karin 
andersson och Magnus anders-
son, studenter vid Högskolan 
och knutna till Centerpartiet. De 
debatterande studenterna ställer 
universitetsvisionen mot andra 
frågor som de menar är viktigare 
och kritiserar också Högskolans 
planer på att öka utbildningsvo-
lymen, planer som fick sitt ut-
tryck i det budgetunderlag som 
lämnades till regeringen i slutet 
av februari. Högskolan och jag 
kritiseras i det fallet för alltför 
stor följsamhet mot regeringen. 

Det är positivt att de båda 
kritiska studenterna lyfter 

viktiga frågor om Högskolan till 
en allmän debatt. Högskolorna 
är i dag, när nära halva årskul-
larna går till högre utbildning, 
inte längre en angelägenhet som 
bara intresserar ett fåtal. Debat-
ten ger också en anledning att 
åter skärskåda argumenten som 
ligger bakom besluten i Högsko-
lans styrelse. För oss som arbe-
tar eller studerar vid Högskolan 
är frågorna naturligtvis alldeles 
speciellt intressanta. Debatten 
inom Högskolan måste alltid 
hållas vid liv och för den sakens 
skull är också ett yttre intresse 
viktigt och stimulerande.

att arbetet med universitets-
visionen skulle hindra annat 

utvecklingsarbete vid Högskolan 
är en åsikt som jag starkt invän-
der emot. grundutbildningen är 
– och kommer att förbli – vår 
viktigaste verksamhet. arbetet 
med att ansöka om vetenskaps-
områden har inneburit att vi fått 
se över profiler och struktur i 
vår forskning och i vårt stöd åt 
forskarutbildning. Inte minst 
viktigt i sammanhanget har varit 
kopplingen till grundutbildning-
en. Detta arbete har varit starkt 
kvalitetsdrivande, men har bara 
varit en liten del av vårt omfat-
tande utvecklingsarbete. 

Siffrorna för ökad utbild-
ning, som presenterats i 

debattartiklarna, måste bero på 
ett missförstånd. Högskolan har 
för budgetåret 2 006 planerat 
för 6 600 helårsstudenter. I det 
budgetunderlag som lämnades 
till regeringen i slutet av febru-
ari föreslogs en utbyggnad med 
totalt �000 studenter under den 
kommande treårsperioden. Så 
vitt jag kan beräkna är detta en 
ökning med �5  procent och inte 
med 40 procent som debattar-
tiklarna angav. Styrelsen fattade 
sitt beslut på ett sakligt under-
lag om demografin och om de 
regionala förutsättningarna. 

När det gäller följsamheten 
mot regeringens politik 

får man ha klart för sig att både 
styrelsen och jag har fått våra 
uppdrag och, bortsett från lä-
rare och studenter, också våra 
mandat från regeringen. Om vi 
inte anser oss kunna följa de po-
litiska besluten bör vi avgå. Det 
finns fall när rektorer verkligen 
gjort det också. Det är sällsynt 
att det går så långt. I stället ut-
nyttjar vi friheten att föra sak-
ligt underbyggda ställningsta-
ganden till torgs i dialog med 
utbildningsdepartementet och i 
den allmänna debatten. Inläg-
gen om universitetsvisionen är 

av den naturen och präglas defi-
nitivt inte av någon slätstruken-
het mot regeringen. Sakliga skäl 
ligger bakom både universitets-
ambitionen och utbyggnadsam-
bitionen.

Bakom studenternas argu-
mentation ligger ett be-

kymmer för de högskoleutbil-
dades arbetsmarknad och det 
bekymret har jag den största 
förståelse för. konjunktur-
svackan har drabbat ungdomar 
hårt och även, vilket man inte 
varit så van vid under senare år, 
högutbildade ungdomar. Det är 
intressant att titta på statistiken 
för dem som har minst två års 
eftergymnasial utbildning och 
är arbetslösa eller i program. 
För januari var siffrorna 4,9 
procent i riket och 5,9 procent i 
gävleborg. Nu bör man ju jäm-
föra med motsvarande siffror 
för hela befolkningen som var 
8,5 procent i riket och �3,� pro-
cent i gävleborgs län. Siffrorna 
ger knappast något skäl att dra 
ner på högskoleutbildningen i 
gävleborg. 

Vi får innerligen hoppas att 
konjunkturen har vänt nu. 

Men konjunkturen är en sak, 
den strukturella omvandlingen 
av näringslivet en annan sak. 
under de senaste �5 åren har 
300 000 arbeten förlorats inom 
råvaru- och processindustrin 
och inom teknikföretagen. I 
stort sett lika många har till-
kommit inom kunskapsför-
medling och konsultföretag. 
Högskolans dimensionering 
måste ses mer i skenet av den 
strukturella omställningen än 
i skenet av konjunktursväng-
ningar.

Så länge det finns goda sak-
liga skäl för universitets-

visionen och ingen lyckas föra 
fram några bra argument för 
varför Högskolan i gävle inte 
skall utvecklas till ett universi-
tet framhärdar jag med en dåres 
envishet.

en dag i början av historien
Tre hundra år.
Det är den långa och denna 
dag oöverskådliga tid som 
Högskolan nya bibliotek är 
tänkt att stå. Slår man ut 
invigningsceremonins förse-
ning på fyrtio minuters blir den 
inte särskilt lång. 

Den felnavigering som var 
anledningen till att ministern 
Pagrotsky fick se mer av Gäv-
le än han tänkt sig, kanske i 
framtiden kan undvikas genom 
utnyttjande av den stora kom-
petensen på gIS-området som 
finns vid HiG.

Ingen var nu särskilt upp-
rörd över det. Den, i de kom-
mande talen rikt, omvittnade 
“spanfaktorn” gjorde att tiden 
räknades i upplevelsestunder i 
stället för klockminuter – precis 
vad ett bibliotek kan åstadkom-
ma. Hur ska man annars ha ut-
byte av de nära 90 000 volymer 
som just nu finns där och som 
ökar ständigt. eller de mängder 
av tillgängliga databaser, många 
i fulltext, som fritt får utnyttjas 
genom de många datortermina-
ler som finns utplacerade över-
allt.

Fem hundra läseplatser står 
till förfogande och besöksfrek-
vensen har ökat femtio procent 
sedan tjuvöppningen vid årsskif-
tet. en anställd ekonomiskt lagd 
undrade misstroget hur många 
läseplatserna var förr med po-
ängen att frekvensen möjligen 
borde ha varit större än så. Det 
var hans första besök i lokalerna 
och även han undslapp sig visst 
beröm åt vad han såg.

Men nu såg vi framåt och 
på konferencieren gunilla kind-
strands fråga till Pagrotsky hur 
han föreställde sig vår lokala 
situation om femtio år, svarade 
ministern att  Högskolan, kan-
ske universitetet i gävle, har 
en position som den starkaste 
utvecklingsgaranten i regionen. 
kanske hade han läst det i Hög-
skolans färska framtidsvision, 
kanske kom det från hjärtat.

Minst intresserad var den 
kvinnliga student som satt en 

trappa upp och pluggade orga-
nisationsteori helt opåverkad av 
att ett band spelade flamenco 
och tre hundra uppklädda och 
inbjudna gäster stimmade mer 
än man i efterhand föreställer 
sig. Men de korta talen från 
rektor, minister, arkitekt, bygg-

herre, landshövding och riks-
bibliotekarie lyssnade hon på.

Det handlar om koncentration 
och eget val på allvar.

Tre hundra år är ett försvar-
ligt spann. Räknar man bakåt 
hamnar man hos karl XII:e och 
slaget vid Fraustadt. att få vara 

med om den absoluta början av 
historien åt andra hållet var na-
turligtvis en högtid.

Dagen avslutades med perso-
nalfest. utan tal, men med desto 
mer mingel och dans i campus-
restaurangen.

Ove Wall

(Bilden ovan) Leif Svensson var påtagligt belåten där 
han satt bredvid namne Pagrotsky och lyssnade på ta-
len, i detta fall landhövding Christer Eirefeldts, vilket 
konferencieren och tidigare styrelseledamoten Gunilla 
Kindstrand lade märke till. 
(Till höger) Sju talare  med maximerade fem minuters 
insats, gav koncentrerade hyllningar, ofta till arkitek-
turen. Över tre hundra gäster lyssnade. 
(Nedan) Bland gåvorna märktes Bengt-Åke Lindbloms 
två originalutgåvor av Strindberg, komplett med 
censureringar, den ena av Bonnier själv. 
(Nedan till höger) En lyckad personalfest följde till 
kvällen i campusrestaurangen med mat och dans till 
Looking Back Band.
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Nämnderna styr utbildningsprogrammen och forskningen vid Högskolan i Gävle. Dessa är en maktfaktor och utgör en viktig 
instans när det gäller att utforma HiG till den högskola som högskolestyrelsen tillsammans med staten bestämt. De medel som 
kommer in via skattsedeln och som slussas vidare till lärosätena ska behandlas varsamt och framsynt. Detta är nämndernas 
ansvar. I detta nummer av Högaktuellt ger vi en bild av HVS-nämnden och dess verksamhet. HVS står för humaniora, vård- 
och samhällsvetenskap.

Nämndens ansvarsområde 
spänner över både grund-
utbildning och forskning. 
Nämnden ansvarar för alla 
utbildningsprogram inom 
humaniora, samhällsveten-
skap och vård. arbetet med 
att etablera nya och utveckla 
befintliga program görs i 
nära samarbete mellan nämn-
den och programansvariga. 
Nämnden fördelar också de 
forskningsmedel som Hög-
skolan får från staten. Detta 
görs genom en årlig ansökan 
där medel fördelas på dokto-

rander, forskargrupper och 
enskilda forskare. 

De medel som nämnden har 
att fördela är mycket begrän-
sade (cirka �0 miljoner kronor). 
Detta innebär att de medel som 
fördelas till forskargrupper i 
första hand är avsedda för att 
formulera externa ansökningar 
som i sin tur möjliggör mer om-
fattande forskning. 

Nämnden ansvarar också för 
att både utbildningsprogram 
och forskning utvärderas. Det-
ta är en del i det övergripande 
kvalitetsansvar som ligger på 

nämnden.
På sidorna 6 till 9 i detta 

nummer av Högaktuellt pre-
senterar sig fyra doktorander 
som finansieras av nämnden. 
Vi har valt att lyfta fram 
doktoranderna därför att de 
utgör en viktig del av forsk-
ningen inom vårt ansvars-
område. Totalt finansierar 
nämnden 25 doktorander. 

Samtidigt är det ett stort 
ansvar att engagera männis-
kor i forskning, särskilt när 
Högskolan ännu inte har rätt-
ten att examinera doktorer. 

Därför pågår ett arbete med 
att stärka doktorandernas 
ställning i forskargruppen 
genom krav på handledning, 
seminarieverksamhet och 
handledarkollegium.

Jag hoppas att doktoran-
dernas beskrivning av sin 
forskning kan inspirera dig 
som läsare. ta gärna kontakt 
med doktoranderna om du 
ser en länk till din egen verk-
samhet!

Vad har dom för sig i HVS-nämnden egentligen?

HVS-nämnden samlad. Fr. v. sittande: Marja-Leena Kristofferzon, Jana Kurvinen, Svante Brunåker, Henrik Åberg, Anna Svensson samt Carlina Dahlberg. 
Stående: Ann-Britta Ståhl, Björn Karlsson (sekreterare) och Jari Ristineimi samt Peter Gill.

Svante Brunåker  
Ordförande

Anna Svensson, vice ord-
förande i Gefle Studentkår 
05/06
Ålder: 23

"Jag bevakar de frågor som kan 
ge konsekvenser för just stu-
denternas studiesituation.

Namn: Jaana Kurvinen
Ålder: 42 år 
Universitetsadjunkt och 
doktorand. 

"Till vardags finns jag i arbets-
lag Organisation på e-insitutio-
nen, där jag arbetar med mina 
forskarstudier samt en mindre 
del undervisning. eftersom 
jag är doktorandrepresentant i 
nämnden ägnar jag speciellt in-
tresse åt frågor som berör dok-
torander."

Namn: Henrik Ågren.
Ålder: 37 år
Fil. dr., universitetslektor i 
historia. 

"Jag ser det som min uppgift 
att representera institutio-
nerna och den personal jag 
som valt mig, och inte att be-
trakta mig själv och nämnden 
som del av en centralledning 
överställd personalen. Insti-
tutionernas forskning och un-
dervisning utgör högskolan 
viktigaste verksamhet och 
måste få vara i centrum."

Namn: Svante Brunåker.
Ålder: 47 år.
Lektor i Företagsekonomi.
 
"Jag ser det som viktigt att be-
vaka de långsiktiga frågorna 
vad gäller kvalitet i forskning 
och grundutbildning."

Namn: Carolina Dahlberg
Ålder: 29 år
Student.

"Jag hoppas att jag kan bidra 
med något med mina inlägg 
om till exempel Bolognafrå-
gor som är både intressanta 
och aktuella. Forskningsfrå-
gor är också av intresse. an-
nars tycker jag att student-
inflytande överlag är viktigt 
inte bara för studenterna 
utan även för högskolan i 
stort."

Namn: Jari Ristiniemi
Ålder: 50 år.
Universitetslektor och äm-
nesföreträdare för religi-
onsvetenskap. 

"Jag vill utveckla högskolan från 
en traditionell ämnesfixerad till 
en interaktiv och interagerande 
högskola med mångvetenskap-
lighet och pluralism. Detta inne-
bär bland annat att studenterna 
får större roll i verksamheten, 
både i grundutbildningen och i 
forskningen, och att omvärlds-
analysen får en viktig plats i ut-
bildningsstrategiska frågor. Hig 
skall vara en plats som utvecklar 
och tillvaratar kompetenser och 
talanger, inte stjälper dem. Min 
utgångspunkt är att högskolans 
organisation är vi som arbetar 
här, att var och en av oss bygger 
upp den organisationen."

Namn: Peter Gill
Ålder: 57 år
Professor i pedagogik.

"I mitt hemland, Irland, kallas 
jag för Peadar Macgiolla.  “gi-
olla” har två betydelser, tjänare 
eller vägvisare. Jag försöker 
vara båda två: tjäna den högre 
utbildningen genom min forsk-
ning, främst om det mellan-
mänskliga våldet, och vara en 
vägvisare genom pedagogikens 
snårskog."

Namn: Marja-Leena  
Kristofferzon
Ålder: 55 år
Leg. sjuksköterska, Filo-
sofie doktor i vårdveten-
skap

"Mitt intresseområde är att in-
tegrera forskning i grundutbild-
ning så att det bildas en naturlig 
kontaktyta mellan forskning, ut-
bildning och vårdverksamhet."

Namn: Eva-Britta Ståhl.
Ålder: 54 år.
Professor i litteraturhisto-
ria.

"Jag anser att forskningens inte-
gritet och kvalitet är värden som 
inte är förhandlingsbara utan 
skall försvaras i förhållande till 
ideologiska, marknadsavpas-
sade och andra propåer utifrån 
och uppifrån. Den starka veten-
skapliga kompetens som finns i 
vissa ämnesgrupper, däribland 
min egen, får inte utarmas ge-
nom opportunistiska hänsyn i 
program- och profileringsut-
vecklingen vid HIg."
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""
annika Strömberg: Skillnad på teori och praktik

Delade uppfattningar om rollerna vid stora byggen
Min studie av ett bygge på 
Arlanda visar att det finns 
en skillnad i aktörernas upp-
fattning om hur ett byggpro-
jekt bör drivas och hur man 
i praktiken gör. Uppfattning-
arna påverkar agerandet och 
utvecklingen av projektet.

Min uppfattning är att iden-
tifikationsprocessen spe-

lar roll för kompetensutveck-
ling i byggherrerollen. upp-
fattningen om vilka ”vi är” och 
av andra ”anses vara” i vår yr-
kesroll och hur vi kategoriserar 
andra och oss själva, påverkar 
hur vi agerar och interagera, 
det vill säga hur vi organiserar 
oss. Detta ställningstagande 
bygger på ett problematise-
rande av kompetensbegreppet 
samt byggherrerollen. I korthet 
innebär problematiserandet av 
kompetensbegreppet att jag 
väljer att snarare lyfta fram 
kompetens som dynamiska för-
mågor i aktion och interaktion 
än definierbara kunskaper. Ge-
nom fallstudien på bygget av en 
ny terminal på arlanda flygplats 
samlades material till studien. 

Jag lyfter fram fyra förmågor 
som viktiga för att få till ett 

byggprojekt. Dessa är tydlig-
het, samordning, socialisation 
och lokalt meningsskapande. 
Förmågorna samverkar och i 
den dagliga verksamheten leder 
detta till en förhandling mellan 
det som planeras och det som 
utvecklas i praktiken. Det pla-
nerade och strukturerade följer 
hierarkiska mönster medan det 
oplanerade och improviserade 
följer mer laterala mönster. De 
laterala vägarna bryter och kom-
penserar de tänkta hierarkiska 
strukturerna och kan gå tvärs 
igenom organisationen utan i 
förväg planerade mönster.

Studien vid arlandabygget 
visar att det finns en skillnad 

i aktörernas uppfattning om hur 
ett byggprojekt bör drivas och 

hur man i praktiken gör. tan-
kemönstren kring hur ett bygge 
bör fungera tycks utgå ifrån tra-
ditionella synsätt där organise-
randet sker mer i sekvens. Det 
sekventiella byggandet innebär 
först projektering sen byggande 
och till sist förvaltning. kontak-
ten mellan faserna sker i princip 
genom ett överlämnande.

uppfattningen om tydlighet 
och samordning präglas av 

en gemensam bild hos aktörerna 
som bygger på det traditionella 
sekventiella och hierarkiska 
tankemönstren. Detta kan sägas 
vara ett perspektiv på den orga-
nisatoriska identiteten. I de si-
tuationer där aktörerna försöker 
parera och hitta kompenserande 
vägar till det hierarkiska tycks 
den organisatoriska identiteten 
inte lika stark. aktörerna som 
innehar byggherrerollen har då 
att lita mer till sin egen förmå-

ga. Denna förmåga kan präglas 
mer av den egna identiteten än 
av den organisatoriska och ge-
mensamma uppfattningen om 
identitet.

När jag tittar närmare på 
vad jag bygger min upp-

fattning om organisatorisk och 
individbunden identitet på vi-
sar sig två aspekter speciellt 
viktiga. Dels handlar det om 
uppfattningen om byggproces-
sen och dels om uppfattningen 
om den egna rollen, det vill 
säga hur aktörerna kategorise-
rar sig själva i förhållande till 
andra aktörer och aktörsgrup-
per i projektet. uppfattning-
arna präglar enligt mig hur 
aktörerna identifierar sig med 
och mot det hierarkiska och det 
laterala organiserandet eller 
annorlunda uttryckt; det pla-
nerade och det improviserade i 
organiserandet. 

Min uppfattning är att denna 
identifikationsprocess påverkar 
agerandet och interagerandet 
och därmed också uppfattning-
en om resultatet av organiseran-
det av ett byggprojekt. 

I  den kommande studien in-
tresserar jag mig för identi-

fikationsprocessen snarare än 
skillnaden mellan individbun-
den och organisatorisk identitet. 
Syftet är att bidra med förståelse 
kring identifikationsprocessens 
betydelse för kompetensutveck-
ling i byggherrerollen. 

Med ett problematiserande 
av identitetsbegreppet 

som utgångspunkt kommer stu-
dien att bygga på intervjuer med 
aktörer i byggbranschen. Jag ut-
går från fyra olika uppfattning-
ar om byggprocessen och den 
egna rollen. ur det empiriska 
materialet från arlanda har jag 
valt fyra situationer som enligt 
mig speglar dessa fyra uppfatt-
ningar. utifrån att responden-
terna får läsa igenom de fyra 
situationerna kommer en dialog 
att föras kring:

• den bild jag målar upp av 
organiserandet i ett byggpro-
jekt.

• vilka associationer aktörer-
na får till sina egna upplevelser 
av organiserande. 

• vilka typiska situationer 
aktörerna anser finns i ett 
byggprojekt som inte fångas i 
mina erfarenhet.

Doktorandprojektet bedrivs 
inom ämnet företagseko-

nomi och startade i nyckelorden 
kompetens, kompetensutveck-
ling samt byggherre. Den första 
delen av projektet har avrappor-
terats i en licentiatavhandling 
(ktH 2005) med titeln ”För-
mågor i samverkan”. Nu inleds 
en fördjupad studie.

Max Stenlund: kränkande behandling gammalt problem

Vad vet vi egentligen om mobbning?
Vad vet vi egentligen om 
mobbning i skolan? Vad 
finns det för forskning inom 
området och finns det mot-
sättningar i olika forsknings-
resultat om mobbningens art 
och förekomst?

Jag skriver en licentiatuppsats 
i pedagogik där jag försöker 

sammanställa den forskning 
som gjorts kring mobbning se-
dan begreppet introducerades i 
slutet av �960-talet. Begreppet 
kom relativt nyligen. Fenome-
net har givetvis funnits tidigare 
men har kanske ignorerats eller 
kallats för något annat. läser 
man historiska vittnesmål finns 
där berättelser om vad vi i dag 
skulle kalla mobbning – till ex-
empel förfärade John locke, 
brittiskt filosof på 1600-talet, 
sig över att barnen ”spelade her-
rar” i umgänget med varandra.

Problemet med att förhindra 
mobbning finns inte bara i 

att det är svårt att upptäcka. Det 
är även svårt att veta vad som 
är mobbning alla gånger. Vil-
ka svårigheter blir det inte då 
att undersöka förekomsten av 
mobbning? Mobbningsbegrep-
pet har på senare tid ifrågasatts 
och bland annat Skolverket väl-
jer att använda begreppet ”krän-
kande behandling” som en mer 
övergripande term.

Innebörden av ”mobbning” 
har under åren förändrats. 

När begreppet introducerades 
var olika gruppdynamiska as-
pekter i fokus. Det var ”grup-
pen” som på grund av samhäl-
lets värderingar stötte ut svaga 
individer. Peter-Paul Heineman 
som först beskrev mobbning 
som en företeelse bland skol-
barnen utryckte oro att om inte 
problemet uppmärksammades 
skulle resultatet bli ett samhälle 
med apartheid. Orsaken söktes 
oftast i samhällsklimatet och då 
speciellt i det materiella sam-
hället med dess betongföror-

ter. ”Välfärd skapar splittring” 
nämndes i ett ungdomsprogram 
om mobbning �973.

I  dag ligger fokus mer på hand-
lingen, att någon utsätts för 

kränkningar under en längre tid 
och att det finns en maktobalans 
mellan den som mobbar och den 
mobbade. Det innebär inte nöd-
vändigtvis att det nödvändigt-
vis inte behöver vara en grupp 
som står för kränkningarna. 
Förändringen av innebörden av 
begreppet kan med sannolikhet 
spåras till hur samhället blivit 
mer individinriktat.

Samma sak gäller när vi ser på 
hur strategierna för att bekäm-

pa mobbning har förändrats. 
gruppövningar och diskussio-
ner finns givetvis kvar men idén 
att flytta mobbaren har kommit 
senare och visar på hur proble-
met spåras till den enskilde in-
dividen.

Samtidigt används begrep-
pet mobbning i olika sam-

manhang synonymt med att 
bli kränkt eller illa behandlad. 
att mobba någon är något helt 
tabubelagt i vårt samhälle och 
kanske därför beskrivs vissa 
händelser som mobbning för att 
förstärka allvaret i den. kvälls-
tidningar är speciellt förtjusta 
i att använda kraftutryck som 
mobbning i sina rubriker.

I och med att begreppet mobb-
ning lanserades och fick stor ge-
nomslagskraft började området 
beforskas. Det som är så speci-
ellt med denna forskning är att 
den har gjorts och görs från en 
rad olika forskningsdiscipliner 
som till exempel pedagogik, 
psykologi, sociologi men även 
biologi och medicin.

Forskningen berör även nå-
got som är väldigt centralt i 

vårt samhälle, nämligen skolan. 
(Mobbningsforskningen berör 
även andra arenor som exem-
pelvis arbetsplatser, men jag har 
valt att fokusera på skolan.) I fe-
nomenet mobbning möts alltså 
olika vetenskapliga aktörer på 
ett kanske unikt sätt.

I min uppsats skapar jag en teo-
retisk modell eller ett teoretiskt 
ramverk där olika typer av ve-
tenskapliga traditioner kan rela-
teras till varandra i nutid, men 
även historiskt. Med en sådan 
modell blir det fruktbart att se 
hur den vetenskapliga kun-
skapsproduktionen i olika fält 
när det gäller mobbning, kan 
relateras till varandra. När det 
till exempel gäller undersök-
ningar kring omfattningen av 
mobbning måste dessa ses dels i 
relation hur och när forskningen 
gjorts.

I ett längre perspektiv kom-
mer min forskning ge bättre 

förståelse för de begränsningar 
olika teoretiska angreppssätt 
har när det gäller att undersöka 
ett fenomen som mobbning. 
Detta kan i sin tur ge ett bättre 
underlag vid undersökningar 
av förekomsten av mobbning i 
skolan.

"Problemet med att förhindra mobbning 
finns inte bara i att det är svårt att upp-

täcka. Det är även svårt att veta vad som 
är mobbning alla gånger."

"Studien visar att det finns en skillnad i 
aktörernas uppfattning om hur ett bygg-

projekt bör drivas och hur man gör. "

annika StrömBerg 
dOktOrand

max Stenlund 
dOktOrand
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Sofi Qvarnström: Kritiska bilder av kriget 

Svensk litteratur och första världskriget
'Irak är en katastrof, en av de 
mest våldsamma platserna 
på jorden. Nu har vi varit där 
i tre år. Det är längre tid än 
vi tillbringade i första världs-
kriget och bara ett år kortare 
än USA:s deltagande i an-
dra världskriget. Invasionen 
av Irak är förmodligen det 
mest korkade ingripandet i 
vårt lands historia.' 

Orden kommer från den 
amerikanske författaren 

Paul auster apropå den ilska 
han känner över den nuvarande 
administrationens krigspolitik, 
och är hämtade från en intervju 
i Dagens Nyheter i februari i år. 
Frustrationen utmynnade i en 
låt, ”king george Blues”, som 
angriper och driver med presi-
dent Bush. 

att som auster reagera mot 
krigföring och i egenskap 

av författare använda sin penna 
för att förmedla sin kritik är inte 
ovanligt. Det skrivna ordet har 
genom historien spelat en viktig 
roll i krigsdebatten. Författare 
har skapat opinion, förmedlat 
reaktioner och svarat på det 
aktuella skeendet, i skönlitterär 
form och i debattartiklar och 
reportage. Man skulle kunna 
hävda att striderna under ett krig 
faktiskt inte endast pågår ute på 
slagfältet, utan att en stor del av 
sammandrabbningarna äger rum 
på den språkliga arenan. Denna 
verbala kamp är viktig att analy-
sera, dels för att förstå ett histo-
riskt skeende, dels för att kunna 
skapa en fredligare samvaro.

Första världskrigets avtryck i 
litteraturen är väl utforskat 

i länder som själva deltog, men 
har i svensk litteratur inte utretts 
i någon större utsträckning. Min 
avhandling undersöker hur mot-
ståndet mot första världskriget 
uttrycktes i samtida svensk litte-
ratur. texterna ger kunskap om 
hur man uppfattade händelserna, 

men de ger också en tydligare 
beskrivning av hur litteratur kan 
fungera som motståndshand-
ling. Här samlas föreställningar, 
inte bara om kriget utan också 
om samtiden, idéer, motiv och 
ideologiska ställningstaganden. 
Intressant är att försöka komma 
åt hur motståndet mot kriget 
framfördes. Vilka litterära for-
mer användes i syfte att närma 
sig krigsupplevelsen? Hur såg 
den litterära gestaltningen av 
krigets vanvett och meningslös-
het ut? undersökningen riktar 
därmed uppmärksamhet mot 
litteraturens specifika bidrag i 
opinionsbildningen – med andra 
ord skönlitteraturens egenart i 
förhållande till andra medier. 
Förhoppningen är att en studie 
av skönlitteraturen läst i ljuset 
av andra slags texter skall tyd-
liggöra dess möjligheter och be-
gränsningar.

I ett översiktligare avsnitt ringas 
återkommande föreställningar 

om kriget in. Större delen av min 
avhandling ägnas åt tre författa-
res produktion under krigsåren: 
elin Wägners, anna lenah elg-
ströms och Marika Stiernstedts. 
av dessa är väl elin Wägner 
mest ihågkommen i dag, men i 
sin samtid var alla tre välkända 
och engagerade skribenter. De 
skrev var sitt skönlitterärt verk 
där kriget tematiserades, men 
även andra slags texter. Stiern-
stedt verkade som opinionsbil-
dare för Frankrike, men också 
för de angripna länderna Bel-
gien, Polen och armenien. Hon 
höll föredrag och publicerade 
broschyrer om de erfarenhe-
ter hon gjorde på sina resor till 
Frankrike, till exempel ett fö-
redrag med den romanliknande 
titeln Ensam kvinna vid fronten 
(�9�6). De olika genrerna möj-

liggör en undersökning av hur 
dessa litterära texter skiljer sig 
från andra texter såsom föredrag, 
artiklar och reportage. Finns det 
både skillnader i stil och inne-
håll? Ville författarna gestalta 
något via skönlitteraturen som 
de inte kunde framställa på an-
nat sätt? Jag söker svar på hur 
dessa tre författare använde sig 
av sitt skrivande för att kritisera 
det samtida krigsskeendet. Vad 
har de att säga oss om krigsmot-
ståndarnas föreställningar kring 
krig och fred, igår och i dag?

två texter av Stiernstedt får 
här illustrera mitt tillväga-

gångssätt. Vid en jämförelse 
mellan berättelsen ”En officers-
historia” och reportaget från 
ett krigshärjat Frankrike före-
faller den sistnämnda texten 
mer svartvit och dömande. ”en 
officershistoria” skildrar öster-
rikarnas hänsynslösa intagande 
av en serbisk by, och tar parti 
för serberna, men karaktärerna 
är inte tecknade som entydigt 
onda eller goda. Den österrikis-
ke officeren uppvisar en hel del 
osympatiska drag, men framstår 
också som mänsklig när vi får 
följa hans inre samtal om sina 
moraliska dilemman. Men i re-
portaget polariserar Stiernstedt 
hårt mellan franska och tyska 
soldater. enligt henne är frans-
männen belevade och kämpar 
för högre ideal, medan tyskarna 
utmålas som brutala och barba-
riska. Det finns med andra ord 
en tydlig konflikt i skildringen 
av kriget i hennes skönlitterära 
alster jämfört med reportaget. 
Märkligt nog framstår ”En offi-
cershistoria” stundtals som mer 
trovärdig än Stiernstedts doku-
mentära berättelser från fronten. 
När det kommer till förmågan att 
fånga krigets komplicerade lo-
gik kan dikten ibland överträffa 
verkligheten.

"Striderna i ett krig pågår faktiskt inte 
endast ute på slagfältet. Det äger också  

rum på den språkliga arenan."

tomas Boman: Funktionshindrade på den svenska arbetsmarknaden

arbete till alla – gäller den visionen?
Att ha ett arbete innebär 
delaktighet, gemenskap och 
identitet. Arbetets plats i våra 
liv är därför stort och viktigt. 
Vi vill känna oss behövda av 
andra människor och att det 
vi gör upplevs som menings-
fullt, både i egna och andras 
ögon. Arbetet har också stor 
betydelse i vår kultur och för 
vår identitet, ”vi är” det vi ar-
betar med. Alla vill dra sitt strå 
till stacken och inte vara sam-
hället till last och för funktions-
hindrade är dessa aspekter 
antagligen än viktigare.

Funktionshindrade i Sverige 
har generellt sett svårare att 

komma in på arbetsmarknaden, 
är diskriminerade, har lägre ut-
bildningsnivå och är arbetslösa i 
högre utsträckning jämfört med 
icke funktionshindrade. Det är 
cirka �8 procent (�,� miljoner) 
av den arbetsföra befolkningen 
i Sverige som har ett funktions-
hinder och det ser likartat ut i de 
flesta EU länderna. 

tidigare undersökningar visar 
att det är en större andel kvinnor 
än män som har ett funktions-
hinder (56� 000 kvinnor och 
520 000 män). Det vanligaste 
funktionshindret är rörelsehin-
der samt astma/allergi eller an-
nan överkänslighet. 

Det finns även en skillnad 
mellan könen då det gäller 
vilka funktionshinder som är 
vanligast. Diabetes, dyslexi, 
hjärt-kärlsjukdomar och hör-
selskada är mer förekommande 
bland män medan rörelsehinder 
och psykiska funktionshinder 
är vanligare bland kvinnor. an-
delen funktionshindrade som 
också har nedsatt arbetsför-
måga beräknas vara ca 600 000 
personer.

I dagens arbetsliv, med stora 
krav på utbildning, flexibi-

litet och produktivitet, har de 
funktionshindrade blivit en 

alltmer marginaliserad grupp. 
Mitt avhandlingsarbete tillför 
kunskaper om funktionshin-
drades situation på den svenska 
arbetsmarknaden. två delstu-
dier – Sysselsättning och Dis-
kriminering bygger på data från 
SCB:s arbetskraftundersökning 
(aku) samt en tilläggsunder-
sökning om funktionshindrades 
situation på arbetsmarkanden. 

arbetsmarknadsstyrelsen har 
sedan �996 haft i uppdrag av 
regeringen att genomföra kon-
tinuerliga undersökningar om 
funktionshindrades situation på 
arbetsmarknaden. 
tilläggsundersökningen bygger 
på intervjuer med 29 8�6 perso-
ner mellan �6 och 64 år. av des-
sa svarade 5 �60 personer att de 

hade någon typ av funktionshin-
der. Huvudsyftet med studien 
om sysselsättning är att under-
söka om funktionshindrets art 
påverkar möjligheten att få ett 
arbete och även vilken betydel-
se faktorerna utbildningsnivå, 
arbetsförmåga, kön, etnicitet, 
ålder och bostadsregion har. 

För att undersöka om dessa 
aspekter har större betydelse 

för funktionshindrades möjlig-
heter att få arbete jämfört med 
icke funktionshindrade, valdes 
även en kontrollgrupp ut. 
Ytterligare en frågeställning 
som kommer att belysas är om 
det lönar det sig för funktions-
hindrade att studera, det vill 
säga om deras utbildningsnivå 
(kompetens) motsvarar anställ-

ningens art (yrket). 

I materialet från SCB var inter-
vjupersonerna indelade i �7 

olika typer av funktionshinder. 
I en första bearbetning av mate-
rialet genomförde jag en indel-
ning av funktionshinder i fem 
grupper; kommunikativa–syn, 
kommunikativa–hörsel, psy-
kiska, medicinska samt fysiska 
funktionshinder. Studien pla-
neras att vara klar under våren 
2006.

När man som funktionshin-
drad fått ett arbete kan nya 

problem uppstå. Diskriminering 
är ett av dessa. Detta begrepp 
innefattar att som funktionshin-
drad bli förbigången, osakligt 
behandlad vid lönesättning, 
uppsagd, avskedad, mobbad, 
trakasserad eller kränkt. tidi-
gare studier visar att funktions-
hindrade (cirka �5 procent) i 
högre grad diskrimineras på 
arbetsplatsen jämfört med icke 
funktionshindrade (cirka 5 pro-
cent). Jag ser det som angeläget 
att tränga djupare in i denna vik-
tiga frågeställning och därför är 
huvudsyftet i delstudie två att 
undersöka om typ av funktions-
hinder, utbildningsnivå, arbets-
förmåga, yrke, kön och etnicitet 
är en riskfaktor för diskrimine-
ring på arbetsplatsen. 

att skriva en avhandling är 
en process och nya idéer 

på intressanta frågor dyker hela 
tiden upp. Just nu är min tanke 
att delstudie tre ska belysa ”vad 
som kännetecknar den goda ar-
betsplatsen?” 
Den studien kommer att bygga 
på intervjuer med funktionshin-
drade som lyckats nå, få och 
behålla ett arbete. 

"Cirka 20 procent av sveriges arbetsföra 
befolkning har ett funktionshinder. De är 

oftare diskriminerade än andra"

tOmaS BOman 
dOktOrand

SOfi QvarnStröm 
dOktOrand
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ericsson och Hig etablerar 
centrum för radioforskning 

Högskolan i Gävle, Ericsson 
och Gävle kommun etable-
rar tillsammans ett centrum 
för radioforskning i Gävle. 
Centret kommer att verkar 
för forskning och utbildning 
inom radioområdet i nära 
samarbete med industrin 
och KTH.

För den lokala industrin verk-
sam inom radioområdet innebär 
denna satsning både ett kompe-
tenscentrum och en mötesplats 
för forskning och utbildning, 
men även evenemang såsom 
konferenser, workshops med 
mera. 

För att kunna dela med sig 
av kompetens och all pågående 
verksamhet kommer centret att 
etablera ett partnerskapspro-
gram för industrin. tanken är att 
kunna erbjuda partnerskap både 
till multinationella storföretag 
likväl som små ”start-ups”. 

Huvudpartner i centret är i 
dagsläget ericsson, men även 
Syntronic och andra lokala fö-
retag har ställt sig positiva till 

satsningen. 
enligt högskolelagen ska 

landets högskolor vid sidan av 
forskning och undervisning 
även samverka med det omgi-
vande samhället och informera 
om sin verksamhet. 

– HIg:s centrum för radio-
forskning kommer att vara en 
källa till kompetens – inte bara i 
gävle utan i hela Sverige, säger 
HIg:s rektor, leif Svensson.
Bred forskning

Fokus på mätteknik

Forskningsmässigt kommer 
centret att fokusera på radiomät-
teknik. Inledningsvis kommer 
centret att sammanföra kom-
petensen hos ericssons lokala 
forskning inom radiomätteknik 
och HIg:s elektronikavdelning. 

På sikt räknar man dock med 
ett nära forskningssamarbete 
med KTH och ett flertal andra 
lokala, nationella och inter-
nationella företag verksamma 
inom det hastigt föränderliga 
radioområdet.

Margaretha Rönnberg:

"Såpor ger barn större möjligheter  
att välja sin egen personlighet"

De senaste åren forskarvar-
ningar om barnens skadliga 
teve- och datorvanor är felak-
tiga, hävdar gävleforskaren 
Margaretha Rönnberg i sin 
senaste bok. 
– Det är i stället de som i dag 
är mellan 30 och 70 år som 
som i sin barndom stod för 
den största ökningen, med 
två timmar per dag.

Margaretha Rönnberg har i 
flera tidigare forskningspro-
jekt tagit sig an media och 
hur vi förhåller oss till dessa. 
Inte sällan har hon vederlagt 
andra forskares resultat om 
medias skadlighet för barn 
och unga. 

Detta gör hon även nu i den 
nära fyra hundra sidor tjocka 
argumenteringen för barns rätt 
och nytta av att titta på bland 
annat såpor. 

Inledningsvis slår hon fast 
att barnprogram på teve inte är 
barnkultur. Barnkultur är vad 

barnen använder programmen 
till och där finns en spridd upp-
fattning som vilar på det felak-
tiga antagandet att barn gör som 
dem de ser på teve.
– Det är helt fel och ett grovt 
underskattande av barnen, häv-
dar Margaretha som intervjuat 
hundra barn mellan nio och 
elva år gamla och inhämtat fler 
uppgifter från ytterligare två 
hundra.

– Det visar sig att de mycket 
väl vet vad det handlar om, att 
det inte är på riktigt. 
Däremot visar det sig att barn 
lär sig massor av det de ser, om 
sin egen identitet och om an-
dra sätt att vara, vilket ger dem 
större möjlighet att skapa sin 
egen person. Såpor kan fungera 
som rena relationslaboratorier 
eller rådgivningsbyråer, skriver 
hon i boken och hänvisar till att 
kanske så mycket som hälften 
av barns lärande är informellt 
och äger rum utanför skola och 
familj.

Dramapedagogiskt 
seminarium

Den �8 och �9 maj arrangerar 
Hig och Västerbergs folkhög-
skola gemensamt seminarium i 
dramapedagogik för studenter, 
dramapedagoger, forskare och 
doktorander på C-nivå. Drama-
pedagogutbildningen vid Hig är 
den enda i landet och seminariet 
hålls på Västerbergs folkhög-
skola i Storvik. För information 
om resvägar etc. kontakta expe-
ditionen tel 0290-340 40.

Seminariet är kostnadsfritt. 
ett dygns helpension i enkel-
rum kostar 600 kr. anmälan 
görs på 0290–340 46. Frågor 
besvaras av  eva österlind, tel 
0225–230 03 eller e-post evao@
du.se.

Polisutbildning  
vid HiG?

I ett brev till justitieminister 
thomas Bodström föreslår Hig 
sig beredd och mycket lämplig 
att starta en ny polisutbildning. 
I brevet understryks bland an-
nat en väl fungerande distans-
utbildning och landets största 
rekrytering av studenter från 
arbetarhem. Där nämns också 
en en stor ämnesmässig kom-
petens som rimligen bör ha stor 
relevans för en förnyad polisut-
bildning.

Beslu om 
 ECTS-betyg

Den tredje mars tog Högskole-
styrelsen beslutet att införa den 
sjugradiga betygsskalan eCtS. 
annan betygsskala får dock an-
vändas om särskilda skäl förelig-
ger. Men endast undantagsvis.
Studentkåren har emotsatt sig 
bytet av betygssystem.

Studentbokhandeln  
begärd i konkurs

Studentbokhandeln på campus 
begärdes i konkurs den �0 mars. 
Det betyder att studenterna står 
utan manuell bokhandel för kurs-
litteratur och är hänvisade till 
bokinköp via nätet. Det är också, 
enligt ägaren Gefle Studentkår, 
internetförsäljningen av litteratur 
som ses som orsak till försälj-
ningsnedgången. Men en lösning 
på problemet kan finnas då en 
bokhandel i centrum sagt sig vil-
liga att inrätta en särskild avdel-
ning för just studentlitteratur och 
att samarbeta med Högskolan.

kontakttorget

Säljutbildning för Pentaplus 
Lars Torsten Ericsson höll under slutet av 
vecka nio en tvådagars säljutbildning för 
deltagarna i Penta Plus-nätverket för upp-
dragsutbildning, för tillfället utökad med 
en representant från Mittuniversitetet. 

upprinnelsen till kursen var att lars torsten i 
höstas var inbjuden på ett möte i Penta Plus-
gruppen där han talade om marknadsföring 
och försäljning. Då deltagarna uttryckte öns-
kemål om ytterligare säljträning arrangerade 
anna Jansson på kontakttorget och lars tor-
sten den nyss genomförda säljutbildningen. 

Under kursen fick deltagarna från de olika 
lärosätena förutom en massa erfarenheter 
från varandra bland annat lära känna en mo-
dell för säljteknik, som sedan skulle praktise-

ras under fiktiva säljsamtal som filmades och 
kritiskt granskades. Som externa föreläsare 
dök två erfarna säljare upp, Sven engvall, 
nytillträdd marknadschef för Brynäs IF och 
Sture kihlgren, arctic Paper aB. 

Innan kursens avslutande lunch gav Jerker 
Swande en talande och tänkvärd förläsning 
om kroppsspråk. 

kontakttorget och lars torsten har efter 
avlutad kurs samtalat om att eventuellt göra 
om kursen så att den löper under en längre tid 
så att deltagarna får ännu bättre möjligheter 
att öva in utlärda tekniker. Den här kursen 
skulle dessutom bara riktas till Högskolans 
egen personal och i första hand till alla hög-
skolans säljare av uppdragsutbildning.

irén ByStröm

Även varningar för tevetit-
tandets och datorspelandets 
fettbildande egenskaper anser 
Margaretha är helt fel eftersom 
man blundar för vad tittandet 
leder till.

– Tänk så många flickor 
som började spela fotboll när 
svenska damlandslaget tog VM 
förra året. utan teve hade det 
knappast skett. Och idrott är 
fortfarande ungas främsta fri-
tidssyssla.

medelklassvärderingar

"Vuxenstyrd" barnkultur är i 
själva verket en trojansk häst 
fylld med vuxna medelklassvär-
den såsom individualism, unik-
het och autonomi i stället för 
lek, gemenskap och solidaritet 
– en medelklassens kulturimpe-
rialism, menar Margaretha som 
anser att vuxna inte ska lägga 
sig i så mycket i vad barnen tit-
tar på.

Så alla forskare som stått för 
varningarna har fel?

– Ja, det har de, eftersom de 
aldrig har frågat barnen vad de 
tycker så de vet inget om det.

Den verklighet Margaretha 
Rönnberg beskriver påminner 
om den tecknade teveserien 
Simpsons där pappa Homer 
är lättlurad, mamma Marge 
beskyddande och snäll, dot-
tern liza smart och medveten 
medan sonen Bart är en normal 
spjuver som ständigt får sitta 
kvar i skolan. 

– Det är märkligt hur för-
äldrar kan bli oroliga om deras 
barn göra samma saker som de 
själva gjorde i ungdomen. trots 
att de tycker att de själva blev 
rätt så bra människor i alla fall. 
Varenda feminist lekte med Bar-
biedockor som små. Men deras 
barn får inte göra det.

 Boken heter "Nya medier – 
men samma gamla barnkultur" 
och ges ut av Filmförlaget.

Medieforskaren Margaretha Rönnberg har undersökt barns förhållande till 
media och bland annat funnit att såpor ger barn större möjlighet att forma 
sin egen personlighet samt att tevetittande motverkar fetma.
– Massor av tjejer började spela fotboll efter att ha sett svenska damlands-
laget framgångar i fjol. Samma sak hände när curlingtjejerna vann OS i år.

klubbat  
i nämnderna

Kalendarium  
för mars–maj

30 mars, �3.00–�4.00, 33:203. 
kvalitetsseminarium – Bengt 
Klefsjö, professor i kvalitets-
teknik vid luleå tekniska uni-
versitet kommer att inspirera 
och kanske provocera oss under 
rubriken "kvalitet och kvali-
tetsutveckling i universitet och 
högskolevärlden".

3 april, �2.00-�4.�5, 5�:6��. 
öppet genusseminarium – Eli-
sabet Häggström, Institu-
tionen för vårdvetenskap och 
sociologi, talar om “kommunal 
äldreomsorg  – vårdarens berät-
telser”
6 april, 09.00-�5.00, Valhall. 
Religionsdagen. Fotograf An-

HVS-nämnden beslutade om 
riktlinjer för utbildningsplaner 
som skall användas vid fram-
tagande av nya utbildnings-
program samt vid revidering 
av befintliga utbildningsplaner. 
Syftet med riktlinjerna är tillse 
att Bolognaprocessen beaktas i 
verksamheten.

• en arbetsgrupp utsågs med 
uppgift att avge ett remissvar å 
nämndens vägnar vad gäller ef-
fektiviseringsgruppens förslag 
i de avseende som gäller HVS-
nämnden.
• en översyn av rutinerna för 
framflyttning av beviljade 
forskningsmedel ska se.
• en strategitext skall tas fram 
vad gäller fördelning av FO-
medel vilket skall föreligga till 
nämndens sammanträde 9 maj.

Nästa nämndsammanträde 
hålls den 9 maj varpå handling-
ar skall vara nämnden tillhanda 
senast den �8 april. Ny hem-
sida: http://www.hig.se/forsk-
ning/FoN.htm.

ders Ryman visar bilder och 
berättar om sitt projekt om män-
niskans livscykel i olika kultu-
rer världen över. etnisk musik 
från Namibia Musikern Tauna 
Niingungo, med rötterna i 
Namibia, spelar kalimba och 
berättar myter. en ouppklarad 
kärlek Ylva Eggehorn och 
Agneta Pleijel samtalar om 
andliga och existentiella frågor 
i samtida litteratur. gratis och 
för allmänheten.

7 april, Högskolestyrelse.

18 april, ledningsgrupp.

25 april, �5.00, 33:302. Work-
shop om beställarkompetens 
med Bruno Ahlqvist, förfat-
tare till “att vara uppdragsgi-
vare till reklambyråer”

5 maj, 10.00, buffématsalen, 
Campusrestaurangen. Matråds-
möte.

9 maj, HVS-nämnden sam-
manträder

Kalendarium forts.

Forts. nästa spalt
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Porto 
betalt

Stipendier från Syntronic AB 
utdelades den sjätte mars i sam-
band med att Högskolan i gävle 
var matchvärd i gavlerinken. 

Stipendiaterna var Maria 
Romoi, Mikael Zell, Johannes 
Wallin och Johan Andersson 
som tilldelades 4 000 kronor 
var. 

Vid Stipendiedagen den sjun-
de mars i Rävhallen på Högsko-
lan i gävle utdelades följande 
stipendier: 

Maria Lindberg tilldelades 
från Anna Lisa Detlow-Bergs 
stipendiefond 30 000 kronor för 
D-uppsatsen "Identifiering av 
sjuksköterskors arbetsuppgifter 
på en infektionsavdelning”. 

Stipendier från Sandvik AB  
gick till Kim Klemensson, 
�5 000 kronor för examensar-
betet "generell hårdvarubase-
rad bildhantering”. 

Therese Karlsson mottog 

�5 000 kronor för examensar-
betet "koppling och synkroni-
sering av data i multipla databa-
ser – en case study för ljusdal 
energi aB”. 

Svenskt Näringsliv Regi-

onkontor gävle gav till Anna 
Vestlund och Susanne Pihvi-
nen 2 500 kronor vardera för 
uppsatsen "en undersökning 
om förebyggande arbete mot 
övervikt och fetma inom kom-
mun och landsting – hur bedrivs 
preventivt arbete mot ett gott re-
sultat”. 

Charlotte Eriksson fick från 
samma donator 5 000 kronor 
för uppsats “utvärdering av 
rehabiliteringsprojektet Rehab 
i skogen”.

Från gavlegårdarna delades 
den nittonde februari ut stipen-
dier till två studenter nämligen 
Mathias Hellberg och Katrin 
Svensson, som fick vardera 
5 000 kronor för nya lösningar 

Kim Klemensson (t v) och Therese 
Karlsson mottog vardera 5 000 
kronor av Sandviks representant 
Bengt-Ola Isetoft.

Maria Lindberg fick 30 000 kronor 
för sitt arbete.

Belönade studenter

Charlotte Eriksson, Susanne Pihvi-
nen och Anna Westlund stipendie-
rades av Svenskt Näringsliv.

tänk dig att du med ljusets hastighet placerar en stor spegel 
på en planet säg �0 ljusår från jorden och sedan återvänder. 
Väl hemma tar du fram det största teleskop du kan hitta och 
vänder det mot spegeln. Vad ser du då?

Dig själv för 20 år sedan? knappast, för 20 år sedan stod 
du ju inte där.

Ingenting kanske? Därför att du måste vänta 20 år innan 
det över huvud taget blir någon bild?

eller strålar bilden från planeten till jorden även om ingen 
tittar?

Och blir skillnaden verkligen 20 år? Det måste väl bero 
på “var” man hittar bilden man tittar på. Finns den alldeles 
framför dina ögon borde skillnaden vara 10 år. Men finns den 
på planeten handlar det väl rimligtvis om 20 år?

Man måste inte tänka på det här, men hur låter man bli?
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