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Flera unika
utbildningar

Forskningsnämnden för teknik och naturvetenskap aviserar flera unika utbildningar till hösten. Det skriver ordförande
Bahram Moshfegh när nämnden presenteras i detta nummer. Även tre doktorander
skriver själva om sin forskning.

Sid. 4

Felaktig strategi
för forskningen

Ämnesval kan inte vara ett kvalitetskriterium. Därför kan man inte låta HiG:s
profilområden styra vilken forskning som
får stöd, skriver Mårten Eriksson och efterlyser debatt.

Sid. 3

Elva av tretton
utbyten beviljade

Utbytesprogrammen Linneaus-Palme har
beviljat medel, sammalagt nästan två miljoner kronor, till elva av de tretton utbyten
HiG har ansökt om.

Sid. 9

På edra platser...

Med dessa bilder från Campus och dess
omedelbara närhet tackar Högaktuellt
för sig för i vår. Höstens första nummer
kommer i september. Nu ska redaktionen
städas, packas, flyttas och laddas om.
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Låt inte profilområdena styra forskningen !

Våra lokaler

15:e årgången

nya lokaler skall vara klara när
höstterminen börjar.

Lokalernas betydelse är
stor både för arbetsmiljö och
för studiemiljö vid en högskola.
Det är viktigt att det finns bra
lokaler för undervisning och
forskning. Inte minst viktigt är
att kunna samla lärare/forskare
med gemensamma intressen.
Det finns många goda exempel
på att ”kafferumsgemenskap”
kan skapa utveckling. Många
svåra avväganden måste göras
när man skall disponera om lokaler. Ekonomi, verksamhet och
trivsel är faktorer som måste beaktas.
Vår högskola är lyckligt lottad med sitt campus på Kungsbäck – vackra och funktionella
lokaler i en unik omgivning med
Regementsparken som närmaste granne. Det nya biblioteket är
ett värdefullt tillskott till miljön.
Men vi har också verksamheter
på annat håll. Byggd miljö i
Gävle har kvar sina gamla lokaler på Brynäs, Design och träteknik håller till på Silvanum,
Elektronik och GIS-institutet är
kvar i Teknikparken och, Belastningsskadecentrum ligger, med
enstaka undantag, kvar i Umeå.
Överhuvudtaget präglas fördelningen av lokaler på många håll
av den tillväxt som högskolan
genomgått med en viss fragmentering som resultat.
En omfattande lokalplanering
har genomförts av Ulf Forsell,
chef för Lokal- och serviceenheten, och vissa delar av denna
planering är mycket aktuella
för genomförande. Förankring
tar alltid sin tid i sådana här
sammanhang och sedan måste
en anpassning göras innan omflyttningar kan ske. Principerna
för planeringen har varit att
samla så mycket som möjligt
på Kungsbäck, att samla de olika institutionerna lokalmässigt
och att ytterligare förbättra studenternas miljö. Det har också
ingått att börja planera för Belastningsskadecentrums framti-

Rektor Leif Svensson

da expansion i Gävle. Planering
för lokaler är ett arbete som aldrig slutar. Jag skulle ändå vilja
redogöra lite för de mest aktuella delarna eftersom många av
oss på Högskolan kommer att
beröras.
Det nya biblioteket har inneburit ett lyft främst för studiemiljön och för bibliotekspersonalens arbetsmiljö. De frigjorda
ytorna i gamla biblioteket kommer att ge plats för Studentcentrum, som beräknas vara klart
vid höstterminens början och
för ett utvidgat café. Det centrala läget är viktigt för båda
användningarna och kommer
förhoppningsvis att göra livet
enklare för studenterna.
Institutionen för ekonomi
har varit splittrad på flera olika
ställen på Kungsbäck. Nu skall
enligt planeringen hela institutionen samlas i ett hus och få en
bra miljö för ett fruktbart samarbete mellan de olika avdelningarna. Det kommer att innebära
vissa andra omflyttningar och
en anpassning av huset men planen är att även E-institutionens

Vissa lokaler kommer att finnas kvar på Teknikparken. Kontakttorget har kvar ett litet kontor – de direkta kontakterna med
Gävle kommuns Näringslivsarena och med företagen i Teknikparken är viktiga. Kontakttorget har också ett litet kontor
i Sandbacka Park i Sandviken.
GIS-institutet med sin koppling till företagen blir också
kvar i Teknikparken men med
reducerade lokaler. Elektronikavdelningen flyttar tillbaka till
campus under sommaren.
Institutionen för teknik och
byggd miljö, ITB, är också lokalmässigt splittrad i dag men
här påbörjas under sommaren en
samling genom återflyttningen
av elektronikavdelningen och
genom en successiv överflyttning av personal hörande till
Byggd miljö i Gävle från Brynäs till campus. Ett stort projekteringsarbete påbörjas också
omedelbart för att skapa en
ersättning på campus för de laborationshallar som i dag finns
på Brynäs. Laborationshallarna
utgör en viktig och unik tillgång
för BMG och för Högskolan i
Gävle. Planeringen är att de nya
hallarna skall stå klara vid årsskiftet 2007/2008 och att vi då
i huvudsak skall kunna lämna
Brynäs.
Vad innebär då dessa omflyttningar för högskolan? Bättre
och mer varierad omgivning för
våra studenter är en positiv faktor. Bättre miljöer för forskning
och undervisning är också en
vinst som jag hoppas på. Forskningen och forskarutbildningen
på BMG och BSC bör lättare
kunna dra med sig andra avdelningar och bör också få det
lättare att på ett naturligt sätt
komma in i grundutbildningen.
Slutligen kan man hoppas på en
ekonomisk vinst totalt sett.

Om profilområdena, som i dag, får styra den forskning som
utförs med medel från HiG, innebär det att ämnesvalet i sig görs
till en vetenskaplig aspekt det inte är, skriver Mårten Eriksson,
forskare på V-institutionen.

"

Högskolan har under flera
år koncentrerat sina forskningsresurser på ett antal
profilområden. Dessa är:
Samhällsbyggnad, Elektronik,
Datavetenskap, Arbetsliv & företagsutveckling, Undervisning
och lärande i skola och yrkesliv, Samhällsvillkor och hållbar
livsstil, Kultur, identitet & samhälle samt Belastningsskador.
Ett sammanhängande ledord
för all forskning inom dessa
områden ska vara ”hållbarhet”.
Inför de kommande åren planerar man att intensifiera denna
politik genom att inte stödja
någon forskning som ligger utanför dessa profilområden.
Diskuteras mycket litet
Detta finner jag olyckligt av
flera anledningar. Jag tar därför
tillfället i akt att framföra några
av dessa, samtidigt som jag vill
öppna en debatt om HiG:s forskningspolitik. Denna diskuteras
mycket lite bland mina kollegor
samtidigt som det faktiskt är lärare/forskare/forskarstuderande
som är i majoritet och ansvarar
för besluten i nämnderna. Jag
vill också göra klart att jag inte
är emot att vi har profilområden,
men dessa ska vara väl valda och
bedriva framgångsrik forskning
inom ett väl avgränsat område.
Det är ingen självklarhet att högskolans forskningsresurser ska
gå just till profilområdena (är
de framgångsrika bör de ju även
kunna generera egna medel) och
i vilket fall som helst bör inte mer
än hälften av tillgängliga medel
tillfalla profilområdena.
Belastningsskador är ett utmärkt exempel på ett bra profilområde – forskningen är framgångsrik och området är särskiljande, snudd på unikt. Även om
området är tvärvetenskapligt fö-

refaller det finnas en intern kommunicerbarhet i bemärkelsen att
de flesta forskare förstår vad övriga forskare inom profilområdet
gör. Det anser jag också vara ett
rimligt krav på ett profilområde.
Till skillnad från belastningsskador anser jag att exempelvis
Kultur, identitet & samhälle är
ett framtvingat profilområde som
knappast uppfyller något av dessa
krav och bör därför läggas ner.
Flera skäl
Naturligtvis ska vi fortsätta att
stödja forskning om företeelser
som ligger inom området, men
varför envisas att kalla det profilområde och sedan utestänga
annan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning?
Det finns flera skäl till att inte
låsa upp all forskning till förutbestämda profilområden. Jag tar
upp tre av dem: forskningens frihet vid universitet och högskolor,
vikten av att alla ämnen ges möjlighet till forskning för att kunna
ge forskningsförankrad undervisning, samt effektivitetsaspekten.
Forskningens frihet
En grundtanke i skapande av
de första universiteten på medeltiden var att de skulle vara
fria från staten och andra uppdragsgivare, fria att söka kunskap utan några baktankar om
hur resultaten skulle tas emot.
Denna tanke har realiserats lite
olika under århundradens lopp,
men än i dag brukar vi framhålla den akademiska friheten
som en garant för universitetens trovärdighet. Universiteten
ska vara självständiga från såväl stat, olika trossamfund som
från kommersiella intressen. En
högskola med universitetsambitioner bör självklart värna om

detta.
Nu kanske någon vill invända
att forskningens frihet är garanterad så länge inriktningen bestäms inom husets väggar. En
sådan storebrorsattityd är orimlig. Akademisk frihet har vi först
när den enskilde forskaren eller
forskargruppen
bemyndigas
välja forskningsområde. Detta
ska sedan utsättas för intern och
extern granskning med avseende på vetenskapliga aspekter.
Ämnesvalet i sig är dock inte en
vetenskaplig aspekt. Därför är
det mycket märkligt att högskolan försöker styra vad forskarna
ska forska om.
Inget kvalitetskriterium
Forskning inom profilområden
stöds och applåderas, övrig
forskning uppfattas som problematisk. I högskolans kvalitetsarbete (fastställt av ledningsgruppen 2005-11-14) betraktar
man det som ett kvalitetskriterium i sig att forskning har
utförts inom profilområdenas
ram. Avvikelser ska förklaras
och analyseras. Ämnesval kan
varken vara nödvändigt eller
tillräckligt kriterium på forskningskvalitét!
Hotar grundutbildningen
Detta argument är enkelt men
likväl viktigt. Högskolan har ett
ansvar för att ge god utbildning
inom alla ämnen som undervisas. God utbildning ska bland
annat vara forskningsförankrad. Genom att begränsa HiG:s
forskning till de sanktionerade
profilområdena ställs vissa ämnen utanför. De får betydligt
svårare att forska och detta
drabbar på några års sikt även
utbildningen. Ur utbildningssynpunkt vore det därför ett
kvalitetskriterium att i stället
visa på hur många av våra ämnen som haft någon vetenskaplig produktion under en viss
tidsperiod.

Att låsa inriktningen på högskolans forskningsverksamhet
flera år framåt i tiden är ett utslag av planekonomiskt tänkande som historien borde ha
lärt oss inte fungerar. Det motverkar nytänkande, kreativitet,
flexibilitet och utforskandet av
nya fenomen. Som varje forskare vet har dessutom de flesta
forskningsfinansiärer speciella
önskemål om inriktningen på
den forskning de överväger att
finansiera. Det kan vara kulturutbyte i Norden, trafikskadade, teknikutbyte med Japan,
handikappår etc. Forskarens
vardag handlar om att fundera
över om den egna forskningen
går att anpassa till de önskemål
som förs fram av olika externa
forskningsfinansiärer. Att därutöver även behöva ta hänsyn
till högskolans profilområden
begränsar möjligheterna att
söka externa anslag.
Gäller ej alla områden
Det är möjligt att fasta profilområden kan effektivisera
forskning som kräver stora
fasta resurser, framför allt inom
naturvetenskap. För andra vetenskaper som inte är särskilt
materialkrävande, och där kommunikation med kollegor vid
andra lärosäten mestadels görs
via webben, gäller inte detta.
Sammanfattningsvis menar
jag att högskolan bör begränsa
antalet profilområden och ändra
sina grunder för forskningsstöd
så att även projekt utanför högskolans profilområden får stöd.
Det är orimligt att mer än hälften av tillgängliga medel tillfaller profilområdena.
Räta led får inte vara ett kvalitetskriterium
på Kungsbäck
på 2000-talet.

Mårten Eriksson
Högaktuellt



Namn: Rolf Källström
Ålder: 46
Fil dr, universitetslektor

Liten och kärnfull. NT-nämnden samlad. Fr. v. Staffan Hygge, Ulla Ahonen-Jonnarth, Jelena Zdravcovic, Nils Ryrholm, Rolf Källström, Kaisu Sammalisto
och sittande orförande Bahram Mochfegh.

"Jag strävar efter att grundutbildningen skall vara av hög
kvalitet och verkligen vila på en
vetenskaplig bas. Det är därför
av värde att vi får fler lärare som
bedriver forskning av klass.
Jag anser därmed också att
forskningsfriheten är betydelsefull. Jag har en relativt bred utbildningsbakgrund och hoppas
därför att någorlunda väl kunna
jämföra de disparata forskningsämnen som bryts mot varandra
i nämnden. Mitt forskningsområde är matematik, speciellt algebraisk geometri, med

Namn: Ulla Ahonen-Jonnarth
Ålder: 41 år
Universitetslektor
"Huvuduppgifter för NT-nämnden är att ansvara för de olika
utbildningsprogrammen och för
forskningsverksamheten, bland
annat fördelning av forskningsmedel, inom det naturvetenskapliga och tekniska området.
Jag anser att en viktig aspekt i
sammanhanget är kvalitetssäkring av såväl utbildningsprogrammen som forskningsverksamheten. Min uppgift är att
ge lärar- och forskarperspektiv
på olika frågor som behandlas
i nämnden."

Namn: Staffan Hygge
Ålder: 62
Professor

Namn: Nils Ryrholm
Ålder: 49
Fil dr, universitetslektor

"Jag är experimentalpsykolog
och har i min forskning undersökt hur inomhusmiljön, i första
hand buller, påverkar minne och
inlärning. Skälet att jag finns
inom NT-nämndens domän och
inte inom samhällsvetenskap är
historiska. Jag kom i slutet på
1970-talet till dåvarande Byggforskningsinstitutet, och blev
kvar i den grupperingen när
institutet lades ned och laboratoriedelarna så småningom blev
en del av HiG. Inom NT-nämnden intresserar jag mig mest för
frågor om forskningskvalitet
och miljöpsykologi."

"Jag är mycket intresserad av
forskningsfrågor och arbetar
för att stärka forskningen vid
HIG."

Namn: Jelena Zdravkovic
Ålder: 37
Doktorand

Nämnden för naturvetenskap och teknik

Flera unika utbildningar kommer detta år
Då ordförandena för HVSnämnden Svante Brunåker
och ordföranden för Lärarutbildningsnämnden Carin Röjdalen i Högaktuellt nr 2 och 3
väl har beskrivit nämndernas
generella arbetsuppgifter tar
jag mig friheten att i stället
ägna min artikel åt några aktuella frågor som ligger på
NT-nämndens bord under
2006.
NT-nämnden styr grundutbildningen och forskningen inom
naturvetenskap och teknik.
Kärnan i grundutbildningen är
de olika ingenjörsprogrammen
inom bygg, data, elektronik,
energi, industriell ekonomi,
maskin och trä och design. Det
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finns också naturvetenskaplig
utbildning och ett antal magisterprogram. NT-nämndens ambition är att skapa och erbjuda
en utbildningsmiljö där studenten kommer i kontakt med
reella industrinära uppgifter
och nya behov i samhället samt
aktuell forskning. NT-nämnden
har också ansvar för att planera,
följa upp, utvärdera och verka
för ständiga kvalitetsförbättringar av utbildningar samt ta
fram nya utbildningsplaner.
Förra året lanserade vi ett helt
nytt koncept för ingenjörsutbildning: ett projektbaserat ingenjörsprogram med inriktning
mot energi, industriell ekonomi
och maskin med ett nytt pedagogiskt arbetssätt som bättre ska

återspegla helheten i industriella
ingenjörsprojekt. Detta kommer
att utvecklas ytterligare nästa år
både på bredd och djup med
elektronik och datateknik och
näst i tur är byggnadsingenjörsprogrammet. En annan uppgift
som står högt på NT-nämndens
dagordning är det fortsatta arbetet med Bolognaanpassning
som kräver ett antal strategiska
och viktiga beslut, exempelvis
val av utbildningsprogram på
avancerad nivå, magister- och
masterprogram.
Tydligare profil
Under våren och hösten 2006
kommer NT-nämnden att arbeta med forsknings- och fors-

karutbildningsstrategier för de
närmaste tre åren samt med att
förtydliga konceptet ”profil”
med en vassare beskrivning för
att åstadkomma ett eller flera
gemensamma forskningskluster som är unika och särskiljer
forskningen inom vetenskapsområdet NT vid HiG gentemot
andra lärosäten och skapa incitament för mång- och tvärvetenskaplig samverkan inom och
utom HiG.
Dessa strategier kommer att
vara grunden för etablering av
nya principer för fördelning av
NT-nämndens forskningsanslag.
Integrering av BMGs forskningsverksamhet i NT-nämn-

forts. nästa sida

den,
kompetensförsörjning
liksom
generationsväxling,
rekrytering av erkända forskare, öppna meriteringstjänster
för nya begåvade och lovande
yngre forskare är andra viktiga
frågor som kommer att beaktas
vid utformningen av forskningsstrategierna.
Ytterligare en punkt som bör
markeras är att NT-nämnden
samtidigt måste vara nära de
andra etablerade forskargrupperna och nya växande forskningsgrupper och se till att det
finns resurser för att behålla
bredden och att senare lansera
nya forskningsprofiler.

Namn: Bahram Moshfegh
Ålder: 47
Professor, ordförande i
nämnden
"Jag ser det som viktigt och
nödvändigt att som ordförande
för NT-nämnden vara med och
utforma nya långsiktiga och
hållbara strategier för utbildning och forskning samt bevaka
helheten för NT-området."

Namn: Kaisu Sammalisto
Ålder: 54
Tekn lic, universitetsadjunkt
"NT-nämnden ska i sina beslut
se till att HiGs utbildningar och
forskning har bra kvalitet och att
de är attraktiva. Självklart ska
de också bidra positivt till vår
omvärld även på längre sikt."

"Ur min synvinkel är en viktig
aspekt i nämnden en bra organisation, det vill säga bra förberedda möten, utskick gjorda
i god tid för inläsning, strukturerade diskussioner och strävan
efter beslut efter varje diskussion. Jag tycker också att nämnden uppfyller allt detta. För mig
är forskningsfrågorna särskilt
intressanta och de hanteras väl
av forskningssekreterare Håkan
Attius och ordföranden Bahram
Moshfegh. Jag tror att jag kan
strukturera och förmedla idéer
till forskningsallianser inom
HiG och även med andra högskolor."

Bahram Moshfegh
Högaktuellt



Mathias Cehlin:

"

Inkompatibla tekniska system skall kunna samsas

Ny teknik kan göra inomhusklimatet synligt

Vi människor tillbringar ca
90 procent av vår tid i olika
inneslutna miljöer såsom bostäder, arbetsplatser, transportmedel och så vidare. Vi
vet att termiska klimatet och
luftkvaliteten inomhus starkt
inverkar på vår hälsa och trivsel. Det är därför av stor betydelse att studera och kartlägga inneklimatet för kunna
optimera och utforma en behaglig och trivsam miljö.

kalkylera och presentera temperaturen hos mätduken i form av
temperaturbilder. Metoden möjliggör även studier och visualisering av luftflödesspridningen
från ett tilluftsdon med undereller övertempererad luft.

D

M

änniskans välbefinnande
och upplevelse av inomhusmiljön påverkas av en
mängd olika fysikaliska storheter, såsom lufthastigheter, temperaturer och föroreningskoncentrationer. Storleken på dessa
storheter kan variera kraftigt i
rummet. Detta betyder att man
vid kontroll och mätning av
inneklimat i ett rum behöver
mäta en mängd olika storheter
över hela rummet. Det krävs
därför att man har smidiga och
noggranna mätmetoder som underlättar alla mätningarna och
tydligt avbildar inneklimatet.

"Fördelen gentemot konventionella
mätmetoder är att mätningar kan
göra mycket snabbt över stora områden utan att påverka luften som
analyseras."

S

yftet med mitt projekt är
att bereda väg för en lättförstålig presentation av inomhusklimatet och användandet
av inneklimatdata i en modern
projekteringsprocess som utnyttjar informationsteknikens
alla möjligheter.
Projektet innehåller utveckling av helfältsmätmetoder samt
simuleringsmodeller baserade
på Computational Fluid Dynamics, CFD. De helfältsmätmetoder som jag har studerat är
termografi (mätning av lufttemperaturer) och datortomografi
(mätning av föroreningskoncentrationer).

E

n helfältsmetod är ett sätt att
mäta fysikaliska storheter
över ett stort område med hög
upplösning i motsats till konventionella metoder, till exempel termoelement för mätning


Jelena Zdravkovic:
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av temperatur. Alla helfältsmetoder ger en tydlig bild av den
uppmätta storheten.

I

och med de digitala IR-kamerorna, värmekamerorna,
har det givits möjligheter för
utveckling av en helfältsmätmetod baserad på termografi för
mätning av lufttemperaturer.
Metoden mäter lufttemperaturen indirekt med hjälp av en

värmekamera och en mätduk.
Mätduken monteras i rummet
utmed till exempel tilluftsdonet
och genom värmeöverföring
mellan luft och duk, konvektion,
antar mätduken en temperatur
nära luftens. Dukens infraröda
värmeutstrålning kan sedan detekteras av värmekameran.
Det faktum att strålning är en
funktion av dukens yttemperatur
gör det möjligt för kameran att

atortomografi är mest känd
för dess användning inom
medicin, exempelvis hjärnröntgen. Men tekniken kan även
med viss modifiering användas
till mätning av föroreningskoncentrationer i både utomhusmiljön och inomhusmiljön. Denna
metod kombinerar realtidsmätningar från optisk teknik (från
engelskans optical sensing, OS)
med
kartläggningsförmågan
hos datortomografi (från engelskans computed tomography,
CT). Kombinationen ger en helfältsmetod som kan användas
för visualisering och studier av
föroreningsspridning över stora
områden. Fördelen gentemot
konventionella mätmetoder är
att mätningar kan göras mycket
snabbt över stora områden utan
att påverka luften som analyseras.

P

rincipen för datortomografi
inom koncentrationsmätning är att infraröda strålar med
en viss intensitet får passera
genom ett skikt i det undersökta
området från olika håll. Detta
skikt delas in i små element där
varje element representerar en
viss koncentration. Känsliga
detektorer mäter strålarnas intensitetsförsvagning (funktion
av koncentrationshalten) i varje
riktning. Ett uppmätt värde
motsvarar således summan av
intensitetsförlusterna i de element som passerats av strålen.
Genom avancerade matematiska algoritmer kan koncentrationen i varje element beräknas
och sedan presenteras i form av
en rekonstruktionsbild.

Mathias Cehlin
doktorand

"

tar organisationer på tillfälliga
lösningar i de befintliga systemen. De kan också överge sina
infomationssystem och börja
leta efter nya. Resultatet är att
man man kastar bort massor av
pengar och mänskliga arbetsinsatser på att, vanligtvis, inte
uppnå något hållbart.

Under de senast decennierna
har världen blivit allt mer teknikberoende. När informationsteknik (eller Information
and Communication Technology, ICT) blir vanligare och
mer användbar, faller det
sig naturligt att få ICT hos
olika typer av organisationer
att smälta ihop i en internetbaserad, automatiserad och
kooperativ miljö.

N

D

en traditionella synen på
organisationer, med klara
gränser och fokus på interna
operationer har förändrats. I dag
har dessa gränser suddats ut,
partnerskap och serviceerbjudanden är vanliga och det har
då visat sig att ett av det största
hindren för denna utveckling
är bristen på effektiva sätt att
integrera olika digitala informationssytem med varandra.
Det gäller både system inom
en organisation eller ett företag
och system som även innefattar
andra organisationer. Detta betyder att integreringen är beroende av de eventuellt inbyggda
möjligheter,
interoprabilitet,
som erbjuds av det system som
används.
Business Process Managemanet, BPM, ett koncept för att
beskriva och övervaka affärsprocesser av olika slag, definierar mekanismer som de flesta
organisationer använder sig av,
såväl internt som externt. Dessa
omvandlas till instrument för att
hantera individuella tjänster och
koordinera dessa med större och
mer komplexa affärsprocesser.
Målet med BPM är därför att
bädda in processbaserad systemutveckling i affärsverksamheten.

V

etenskap är, som nobelpristagaren Ernest Rutherford
sade en gång, ”antingen fysik
eller frimärkssamlande”. Med
fysik menade Rutherford koncisa principer som är tillämpliga
på vitt skilda fenomen, och med

"Resultatet är att man man kastar bort
massor av pengar och arbetsinsatser
på att inte uppnå något hållbart."
frimärkssamlande menade han
katalogisering och organisation
av stora observationsmängder,
data.

V

isionen bakom processorienterad integration är
en värld av samverkande process-baserade
datorprogram
som svarar mot de behov som
organisationer har för att kunna
samarbeta. För att nå denna
vision behövs forskning om
processorientering, både fysik
och frimärkssamlande. Många
forskningsprojekt på området
handlar om att organisera kunskap i gemensamma strukturer
så att organisationer som vill
samarbeta kan tala samma språk
för att undvika missförstånd.
Detta kommer att kräva mycket
frimärkssamlande. Stora framsteg har gjorts, både inom forsk-

ningen och inom industrin.

B

PM har dock ännu inte löst
problemet med att skapa
en transparent processintegration som innefattar både mindre
och större organisationsmiljöer.
Vad gäller de mindre – när man
designar processer, det vill säga
hur det ska gå till att göra affärerna ifråga – tar man först
hänsyn till vad verksamheten
behöver med målet att automatisera detta. Därefter använder
man informationssystem för
att implementera de aktiviteter
man har designat eller valt att
använda.
Men när sätten att genomföra
affärer förändras, uppstår brister mellan behoven och vad informationsteknologin erbjuder.
För att lösa sådana problem hit-

är olika informationssystem används involverar
det att processerna måste passa
ihop med varandra. Det är orealistiskt att vänta sig att detta ska
ske smärtfritt. I många fall kan
parter i en affär inte integrera
även om de är helt på det klara
om att affären är genomförbar.
Detta på grund av att deras tekniska system är inkompatibla
med det etablerade B2B (business to business, alltså affärer
mellan företag, i motsats till
“business to customer” som
kallas B2C) -protokollet.

D

ärför blir det nödvändigt
för organisation, när de
träffar nya partner, att rita om
sina system. Resultatet är att
företag spenderar avsevärda
belopp på att designa nya processpecifikationer, vanligtvis
skräddasydda för en ensam affärspartner. Till detta kan läggas att när avtal ändras uppstår
vanligtvis problem när man ska
spåra ändringen i den underliggande affärsprocessen.
För att lösa ovan nämda problem behöver BPM mer “fysisk
verklighet”, det vill säga nya
riktlinjer och nya metoder för
integration av systemen. Om
detta handlar min forskning.

F

orskningens huvuduppgift
är att identifiera vilka koncept och metoder som krävs
för att förbättra möjligheterna
till att automatiskt integrera
olika typer av såväl internt och
externt inriktade program eller
applikationer.

Jelena Zdravkovic
Doktorand

Högaktuellt



Mandar Dabhilkar:

Outsourcing är ingen mirakelmedicin

"

A

vhandlingsprojektet har
bedrivits sedan år 2000
inom ämnet industriell ekonomi
vid HiG. Dessförinnan läste jag
ekonomiingenjörsprogrammet
(1995/98) och jobbade med
utbildningspolitiska frågor vid
Gefle Studentkår (1998/99).
Handledare och projektledare
har professor Lars Bengtsson
varit. NT-nämnden och RALF/
VINNOVA har varit de huvudsakliga finansiärerna.

Outsourcing av industriproduktion har kommit att bli
en stark trend i svensk verkstadsindustri. Omkring hälften av våra företag lägger ut
delar av sin tillverkning, varav
många till låglöneländer. Problemet är att förväntningarna
på lägre kostnader ofta kommit på skam.
I stället visar våra studier att
det är satsningar på produktionsutveckling som lönar sig.
Det finns alltså alternativ till
outsourcing och avhandlingen
syftar till att konkretisera några
sådana utvecklingsvägar.

M

in licentiatuppsats ”Mot
en balanserad styrning i
teamorganiserad produktion”
försvarades vid KTH 2003.
Under hösten 2006 lägger jag
fram doktorsavhandlingen med
den preliminära titeln ”Swedish
industry at crossroads: Challenges for manufacturing in an age
of outsourcing”.

P

å en övergripande nivå kan
man i huvudsak dra tre slutsatser av det hittills genomförda
arbetet.
För det första: outsourcing
har inga direkta positiva effekter på företagens produktivitet.
Det finns flera orsaker till detta.
Framför allt är det svårt att beräkna totalkostnaden, så kallad
”landed cost”.
Arbetskraftskostnaden är bara
en del av den totala kostnaden.
Det som ofta glöms bort att ta
hänsyn till är ökade transportkostnader, kvalitetsbrister och
överföringskostnader.
Ett annat problem är valet av
underleverantör. Det är viktigt
att välja leverantörer som har
flera andra kunder och betydligt större volymer för att få
stordriftsfördelar. I många fall
har den nya leverantören inte
det.

F

ör det andra finns vissa interaktionseffekter, vilket
innebär att outsourcing kan få
positiva effekter på företagens
produktivitet om de lägger ut
för att samtidigt göra satsningar
på ny teknik eller andra rationaliseringar som till exempel Lean
Production. Det senare är en
produktionsfilosofi med rötter
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Linneaus-Palme:

Elva av tretton HiG-ansökningar beviljade
Inom HiG har tretton ansökningar om lärar- och
studentutbyten genom Linneaus-Palme gjorts för detta
läsår. Enligt förhandsbesked
kommer elva av dessa att
beviljas medel. Det är bara
ett projekt mindre än Uppsala
universitet.

chefsroomse Universiteit i Sydafrika. Dessa är alltså nya.
Bland de redan igångsatta utbytena finns HS- och E-institutionernas utbyten med University of KwaZulu-Natal, också
detta i Sydafrika.

Lärar- och studentutbytena ökar
i antal. I fjol beviljades åtta utbyten till ett sammalagt belopp
på en miljon kronor. Enligt förhandsbeskedet kommer det i år
att handla om elva utbyten.
Flest utbyten, sex stycken,
kommer att ske med länder i
Afrika. Bland dessa kan nämnas
HS-institutionens planeringsresor till University of Ghana och
N-institutionens dito till Pot-

I Egypten fortsätter utbytena
med Gameat El Kanah. Under
året kommer ett lärarutbyte och
två studentutbyten att ske inom
Institutionen för ekonomis ämnesavdelning för företagsekonomi.
Institutionen för teknik och
byggd miljö genomför sammanlagt tre lärarutbyten och fyra
studentutbyten med två universitet i Kina, i Sichuan och i

Avhandlingen bygger på tre
delstudier:

"Det finns stor potential för
produktivitetsförbättringar i
svensk industri, som ännu inte
tagits tillvara."
i japanska Toyota. Det handlar
om effektiviseringar av flöden
och arbetssätt.
Det är dock viktigt att komma
ihåg att dessa interaktionseffekter är betydligt svagare än den
direkta effekten av att göra satsningar på till exempel ny teknik
eller Lean Production.

F

ör det tredje finns det en
mycket stor produktivitetsutvecklingspotential i svensk
industri som inte på långa vägar
har tagits tillvara. På en majo-

ritet av svenska verkstäder kan
man öka produktiviteten med
upp till 30 procent, möjligen så
mycket som 40 procent, bland
annat genom att införa Lean
Production.

M

in poäng är att i stället för
att lägga så mycket kraft
och energi på outsourcingprojekt som inte får avsedda effekter, är det bättre att förskjuta
fokus till satsningar som verkligen lönar sig och ökar företagens konkurrensförmåga.

• Verksamhetsstyrning i teamorganiserad produktion – enkät
och fallstudier som genomfördes 2000–2003 på uppdrag av
RALF (Rådet för arbetslivsforskning).
• Ständiga förbättringar och
Lean Production – internationell
enkät som genomfördes 2003
med stöd av VINNOVA och i
samarbete med CSF (Centrum
för ständiga förbättringar).
• Utmaningar vid outsourcing –
enkät och fallstudier som utfördes på uppdrag av VINNOVA.
Sammanlagt har över 500 produktionschefer i Sverige svarat
på enkäterna och 15 företag besökts för fördjupade fallstudier.
Svarsfrekvensen för enkäterna
var ungefär 60 procent.

Mandar Dabhilkar
Doktorand

Klubbat i
nämnderna
LuN säger ja till Dramalärarutbildning
Lärarutbildningsnämnden har
fastställt sitt förslag till utbud
av sökalternativ och utbildningsplatser för antagningen
hösten 2006. En nyhet är utbildning av lärare med inriktning mot drama och teater, som
förbereds i samarbete mellan
HiG, Västerbergs folkhögskola
i Storvik och Dramatiska institutet i Stockholm. Idag finns i
landet ingen utbildning av lärare för gymnasiets estetiska
program med inriktning mot
drama och teater. Lärarutbildningen blir en påbyggnad på
den dramapedagogutbildning
som redan ges, och genom
tillgodoräkning kommer den

Kina på sjätte året

att omfatta 40 nya poäng. De
blivande drama-teaterlärarna
kommer alltså att gå en förkortad variant av Lp 60.
Lärarutbildningsnämnden
beslöt vid sitt möte 16 maj
att under hösten 2006 göra en
grundlig översyn av hela utbudet med hänsyn till regionens
behov av lärare under kommande år.
I övrigt inledde nämnden
en diskussion om lärarutbildningens plats i den grundutbildningsstrategi som skall formuleras för HiG under 2006.
Samverkan mellan HiG och
kommunerna, ämnesdidaktik
och utnyttjande av kunskaper
från forskning om nyutbildade
lärares första tid i yrket blir
viktiga inslag i denna strategi.
En arbetsgrupp skall utveckla
ett förslag till strategitext till
nästa nämndmöte. LuN beslöt
vidare att fortsätta samarbetet
med Mittuniversitetet och lärosätena inom Penta Plus för
att vinna delaktighet och utbildningsplatser inom master-

Guizhou. Utbytet med Guizhou
University är inne på sjätte året
och har följaktligen fått ett extra år beviljat. Utbytesprojekten
brukar annars pågå i maximalt
fem år.
Iran är nytt på utbytesfronten.
Till Daneshgalhe Teheran kommer Institutionen för vårdvetenskap och sociologi att sända två
lärare samtidigt som en lärare
därifrån kommer hit.
Kubautbyte startar
Institutionen har även utbyte
med Tumani University, Kilimanjaro Christian Medical College i Tanzania. Detta startade
förra året. Här handlar det om
sjuksköterskeutbildning.
Utbytet med Kuba är också

och forskarutbildningar. Carin
Röjdalen blir ny ordförande i
LuN:s forskningsberedning efter mig som slutar som chef för
lärarutbildningen i sommar.

Bengt Schüllerqvist

Vid HVS-nämndens senaste
möte beslutades att medel för
forskning, forskarutbildning
med mera fördelas efter prövning till sådana forskare som
bedöms kunna söka/erhålla
externa medel eller för att initiera ny forskning. Jämsides
med denna prövning kommer
processen kring masterexamensansökningar att utvisa
vilka utbildnings- och forskningsmiljöer som kan definieras som ”tillräckligt starka”
med avseende på antalet (seniora) forskare, antalet forskarstuderande/doktorander, grad
och långsiktighet beträffande
extern finansiering samt en
tillräckligt bra infrastruktur
– handledarkollegium, ”högre
seminarium”, gärna i samver-

nytt. Det är Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi
som genomför två lärarutbyten
med Instituto Nacional de Higiene inom Epidemiologia y
Microbiologia. Ämnet är folkhälsovetenskap.
Slutligen genomförs fyra lärar- och studentutbyten inom
T-institutionens avdelning för
elektronik med Universidad
de San Agustin de Arequipa i
Peru.
Detta betyder att HiG ligger
på en femteplats bland landets
samtliga lärosäten när det gäller
antalet beviljade projekt. LP-utbyten sker enbart med utvecklingsländer. Ett stort antal andra
utbyten finns redan. Senast med
Japan

Owl

kan med andra lärosäten – och
tillgången på studenter. En särskild resurs avsätts för ansökan
i särskild ordning om medel
för kvalificerat konferensdeltagande (till exempel invited
speaker, referee-bedömt och
accepterat paper).
Nämnden beslutade att de
föreslagna masterprogrammen,
Master of education och masterprogram i ekonomi med företagsekonomi som huvudämne
presenteras vid den högskolegemensamma granskningen.
Vidare föreslogs rektor att
inrätta Svenska språket som huvudämne i kandidatexamen.
NT-nämndens huvudpunkt vid
det senaste mötet var programutbudet 2007–2008.
Dessutom beredde man fördelningen av kommande medelsfördelning till forskning och
forskarutbildning.
På dagordningen stod även
diskussion om Bolognaprocessen.
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Biblioteket prisat
HiG:s nya bibliotek
prisas i varma ordalag när
Byggindustrin utser det
som ett av 15 nya byggnader som mottar priset
Årets byggen 2006.
"Det nya biblioteket,
/…/, står på den gamla
kaserngården i en helt
avvikande form, cirkulärt
och med lutande skålformiga väggar. /…/ Bibliotekets runda form har gett
plats för en inre utegård
med vatten och grönska.
Interiörens svängda terrasser i tre plan rymmer
inbjudande läseplatser.
Högklassigt detaljutförande har gjort beställaren mycket nöjd."
Dyrt ta del av
forskningsresultat
Enligt en färsk EU-rapport har priset på vetenskapliga tidskrifter stigit
med över 300 procent de
senaste 20 åren. Företag
har nichat in sig och tjänar idag mycket pengar
på vad som rapporten anser borde vara fria.
Argumentet är att
forskningen oftast bekostats av skattemedel. Man
framför förslaget att alla
forskare med EU-bidrag
ska tvingas lägga ut kopior av sina skrifter gratis
på nätet.
För många lärare
Det utbildas alltför många
lärare, menar Högskoleverket i en rapport. Man
uppmanar landets lärarutbildningar att avsluta en
del utbildningsprogram.
I gengäld behöver fler
sjuksköterskor utbildas.
Fyrtio procent av de nuvarande kommer att ha
gått i pension innan 2020.
Dessa behöver ersättas
och därför bör utbildningarna ske redan nu.
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Lätt få försökspersoner i Gävle
Några problem att hitta försökspersoner till forskning
om nacksmärtor finns inte i
Gävle.
– Det ringer folk hela tiden,
berättar Mats Djupsjöbacka
vid Belastningsskadecentrum i
Umeå som leder projektet.
Att det är så lätt kan förklaras
av att många lider av nacksmärtor eller problem med rörelseapparaten medan få känner att de
kan få hjälp av sjukvården.
– Helt enkelt därför att vår-

den inte kan göra något. Det är
inte förrän nyligen man börjat
få lite koll på långvariga smärttillstånd.
Under ett par månader testas
femtio försökspersoner – samt
en kontrollgrupp på trettio personer utan smärta – i ett nyinrättat laboratorium i Gävle.
– Det handlar om att utveckla
metoder för att mäta eventuella
störningar i rörelseapparaten
vilka kan orsaka smärta, att
samla så kallade tillförlitlighetsdata.

Kontakttorget:

I juli är man färdiga med insamlingen av data och då tar
analyseringen vid.
Deltar i forskningen gör Alfta
forskningsstiftelse och Gävleborgs kommuner och landsting.
– Man kan se det här som
starten på ett vidare samarbete
på området och det har även visat sig att näringslivet är intresserat av att delta.
Mats Djupsjöbacka tillägger
att det är betydligt svårare att
hitta försökpersoner i Umeå.

Ove Wall

Stefan Åsberg, utrikeskorrespondent:

"Det gäller att inte kröka rygg"
Hur uppfyller man förväntningarna på sig när man blir
teves korrespondent i USA?
– Man ser till att man har
ännu högre förväntningar på
sig själv.
Det hävdade Stefan Åsberg när
han besökte HiG för en inspirationsföreläsning i slutet av
mars.
Stefan, i grunden gävlebo,
berättade om sin bana från
att kommentera bandy-VM i
Ljusdal i lokalradion med 200
lyssnare (matchen gick mitt i
natten) till att bevaka världens
största nyhetsfält, USA, med
händelsecentra som president
Bush, fängslade svenskan Annika Östberg och Guantanamo
Bay, toppat med blixtutryckning till New Orleans medan
orkanen Cathrina omklassifiserades från en trea till en fyra
och till sydostasien direkt efter
tsunamikatastrofen.
– Det är som att vara lokalreporter, man får göra allting
själv och man är på jobbet dygnet runt.
Tidsskillnaden gör sig påmind genom att direktsända
nyhetsinslag i svensk morgonteve sker klockan tre på natten i
USA. Något som redaktionen i
Sverige inte alltid tänker på.

Stefan Åsberg, SVT:s USA-korrespondent vet vad han är bra på och
motsvarar förväntningarna genom
att ha de högsta på sig själv.

– Det absolut värsta jag varit
med om är att rapportera efter
tsunamin. Det var ohyggligt och
jag hade sömnproblem. Men en
läkare skrev ut sömntabletter
och jag testade dom en kväll.
Allt svartnade och när jag vaknade på morgonen var hotellrummet sönderslaget.
Stefan trodde det varit inbrott.
Dörren var dock låst – inifrån.
– Jag hade alltså gjort allt

själv och det visade sig att tabletterna inte fick ges till obalanserade personer.
En varningsklocka? Möjligt, men när hans förordnade
går ut kommande årsskifte har
han planerna klara. Platserna
som utrikeskorrespondenter är
eftertraktade och därför tidsbegränsade till fyra år. Men Stefan
Åsberg ger sig inte.
– Mellanöstern. Dit ska jag
söka. Det finns få platser där det
händer så mycket. Det är klart
att det inte är någon höjdare att
bo i Jordanien, men tidigare
reportrar har sagt att man kan
trivas utmärkt förutsatt att man
har ett socialt umgänge.
Ytterligare en strategi för att
klara ett så stort uppdrag är enligt Stefan Åsberg att inte kröka
rygg.
– Det är något som speciellt
gävlebor gjort länge. Jag har
motverkat det genom att lista
sådant som jag tycker att jag är
bra på i stället för sådant som
jag inte är bra på.
Stefan Åsberg var engagerad
av Drivhuset, Kontakttorget, Internationella sekretariatet Kåren
och jämställdhetsrådet. Ett par
hundra personer lyssnade. Detta
var vårens sista inspirationsföreläsning.

Ove Wall

Jens brinner för alumnverksamhet

Dominoeffekten kommer att
prägla livet på högskolan under sommaren. Då genomförs
den största omdisponeringen
av lokaler sedan högskolan
kom till Kungsbäck.

"Alumner låter som något
slags folkslag i Sagan om
Ringen, men det är en allt
vanligare beteckning på
före detta studenter”.
Citatet kommer från en artikel i Sydöstran om Blekinge
tekniska högskolas alumnverksamhet, men ordet alumn
är latin och betyder lärjunge
eller elev. Lägg det på minnet
för till hösten startar förhoppningsvis alumnverksamhet
även vid vår högskola.
För Jens Wernberg var
alumnverksamhet en hjärtefråga redan under studietiden.
Han är skåningen som kom till
Gävle för att plugga på högskolan 1999. Ett aktivt deltagande i
studentkårens verksamhet ledde
till posten som klubbmästare
2004/2005.
Inom kursen i projektledning gjorde han en undersökning om alumnläget på Högskolan i Gävle. Det visade sig
att de flesta var positivt inställda men ingen gjorde något.
Idag är Jens nyanställd
som projektledare på Kontakttorget på halvtid under
april–juni för att göra en plan
för verksamheten.
2004 gjorde Kontakttorget
en förstudie om alumnverksamhet som nu följs upp i
form av Jens arbete. Så här
långt har han kontaktat andra
lärosäten i Sverige som bedriver alumnverksamhet för att
få underlag till sin plan.
– Det skiljer ganska mycket
från lärosäte till lärosäte hur
det ser ut men många använder sig av en paketlösning i
databasform från ett företag
som heter Mira, berättar Jens.
Externa bidrag
Jens har också kontaktat
olika delar av organisationen
på högskolan.
– Det är viktigt att veta vad
organisationen vill få ut av
alumnverksamhet så att vi

Dominoeffekt när
institutionerna
förtätas

Jens Wernberg säger att problemen för att starta alumnverksamhet ofta
sägs vara av ekonomisk art. Jens menar att det i stället kan ses som en
tillgång för högskolan, även ekonomiskt.
Foto: Maria Åstrand Swenneke

kan sätta upp realistiska mål.
Jag för också en dialog med
studentföreningarna och kåren.
Det ser positivt ut över lag. Alla
tycker att saken är viktigt.
De problem han sett hittills
är inte oväntat av ekonomisk
karaktär.
– Det är lätt att fokusera på
kostnader i ett initialt skede. En
väg är att söka externa bidrag
och möjligheterna till det ska
jag också undersöka.
Vad är då nyttan med verksamhet av det här slaget?
– Det är väldigt viktigt ur
marknadsföringssynpunkt. Det
är här på Högskolan i Gävle
som många unga studenter formas, utvecklas och utbildas.
Vad de säger om Gävle och HiG
när de kommer ut i arbetslivet är
viktigt. Före detta studenter kan
också köpa kompetensutveckling i form av uppdragsutbildning. En alumn kan ses som en

ambassadör för oss. De kan
tas in som gästföreläsare och
inspirera nuvarande studenter och så vidare.
Jens poängterar vikten av
att alumni inte är något man
startar upp på ett halvår. Den
måste skötas på samma sätt
som alla andra ”kunder”.
– Det här arbetet är väldigt
inspirerande och spännande.
Alumni blir vad vi gör det
till. Det är relativt nytt i Sverige även om några lärosäten
bedrivit det under flera år. I
USA är detta något väldigt
avancerat. Där drar man in
massor av pengar genom
fundraising.
Har du idéer, synpunkter
eller frågor kring ämnet är
du välkommen att höra av
dig till Jens Wernberg på
0703–590598.
Maria Åstrand Swenneke
Kontakttorget

Institutionerna ska så långt möjligt samlas. Inte minst E-institutionen som nu finns utspridd i
fyra hus. Önskemålet har länge
funnits om en omdisponering
av lokalerna men varit svåra att
genomföra. Anpassning till en
alltid pendlande studentvolym
har tidigare varit lite långsam.
– I och med att lokalerna började interndebiteras har institutionerna fått anledning att se om
sina verkliga behov, säger lokaloch servicechef Ulf Forsell.
Naturligast är att N-institutionen får husera i det hus som
byggdes för dem, 99. Vidare
kommer TB-institutionen att få
hela hus 11. Dess elektronikavdelning avslutar då upp kontraktet på Dragonen.
Hus 61, hyser i dag en brokig blandning invånare. Förutom denna tidnings redaktion,
Internationella
sekretariatet,
HS-institutionens
avdelning
för kulturvetenskap, schemaläggningen, en datasal och hela
Programmet för kreativ programmering med femtio fasta
platser.
– Byggnaden svarar ganska
precis mot E-institutionens behov. Det betyder att nya platser
måste skapas för de nuvarande
invånarna. Kreativ programmerings femtiotalet studenter som
behöver fast studieplatser.
Det gamla biblioteket kommer under sommaren att göras
till ett studentcentrum med
alla studentnära servicenheter
såsom studievägledning och
examinationsenheten. Ett större
kafé är planerat men i skrivande
stund inte färdigförhandlat med
HÖRS, Högskoleretauranger
AB.
Läs även ledaren i detta nummer.
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B
För femton
år sedan

I Högaktuellt nr 3 1991 meddelade högskolans informationsavdelning möjligheten att
via Videotex snabbt nå ut med
information om till exempel
inställda lektioner eller ändrade
salar. Två teveapparater fanns
utplacerade inom byggnaden
och signalerna sträckte sig ända
till Sandviken och Norrhälsinglands Utvecklingscenter i Hudiksvall.
Nya licentiater
José Chilo och Olof Bengtsson, båda på T-institutionens
avdelning för elektronik, avlägger sina licentiatexamina. José
gör detta vid Fysikum, Stockholms Universitet och Olof vid
Institutionen för teknikvetenskap vid Uppsala Universitet.
Dock gäller samma dag och tid,
31 maj klockan 10.00.
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Soprumstrassel gav
hedersomnämnande
Studenterna vid HiG Anna
Goude och Lars Håkan Larsson har av Fastighetsarbetsgivarnas förening för utveckling
fått hedersomnämndande för
sin uppsats "Kampen om soprummet".
Den handlar om misslyckad
källsortering, soppoliser, missnöjda hyresgäster men även fastighetsägarnas problem med hur
de ska hantera hushållsavfallet.

En slutsats de dragit av faktainsamling och intervjuer i Gävle,
Norrköping och Borlänge, är att
hyresgästerna känner sig åsidosatta att bostadsföretagen. Det
räcker inte med bara den allmäna
informationen om sopsortering
som kommunerna bistår med.
Man vill även som hyresgästy gärna få en bekräftelse
om att man verkligen gjort som
man ska.

Mässa för
utbildningsidéer

Stipendier från
Korsnäs
Femton tusen kronor delar
Korsnäs AB årligen ut till
utvalda studenter vid Högskolan i Gävle inom området
moderna och nordiska språk
samt inom datavetenskap.

Den femte april genomfördes
en utbildningsmässa på stadsbiblioteket i Gävle. Mässan
anordnades i ett samarbete mellan vuxenutbildningen i Gävle
kommun och projektet Lärcentrum på Campus. Trettiofem utställare var på plats och mässan
lockade cirka 1 700 besökare.
Högskolan i Gävle fanns representerad vid många bord.
Längst bak i bilden här ovan
huserade till exempel Kreativ
programmering.

Årets summa delas mellan
Maria Lindberg som får 4 000
kronor, Cecilia Flodin (5 000
kronor och Lena Larsson som
får 6 000 kronor.
Men inte nog med detta.
Man delar också ut samma
summa inom datavetenskap
och miljöteknik. Där är det Kim
Clemensson och Johanna
Jönsson som får 7 500 kronor
vardera.

SVERIGE
Porto
betalt

Lägg till ICE
– i din mobil
ICE står för "In Case of
Emergency". Och det borde stå i kontaktlistan i din
mobiltelefon.
Det var räddningspersonal i London, i samband
med bombdåden här om
året, som fick idén. Många
drabbade var medvetslösa eller på annat sätt
okontaktbara. Personalen
visste inte vilka de skulle
kontakta för att få mer
uppgifter om de skadade,
eventuella sjukdomar som
förhindrade viss medicinering och så vidare.
Idén var att alla borde
lägga till en post, "ICE", i
sina mobilers adressregister med lands- och telefonnummer till närmast anhöriga. Det ger räddningstjänsten en bra möjlighet
till kontakt. Man kan även
tänka sig förlängningen
"wife", "husband" eller
"daugther" för att förbereda den ringande på vilken
de kommer att tala med.
Högaktuellt önskar
trevlig sommar
I och med detta nummer tar
datorhygien, städning, packning och flytt vid för HA:s lilla
redaktion. Därefter beräknas
sommaen infinna sig och återkommer gör tidningen i höst.
Artiklar tas som vanligt emot
med tillfredsställelse. Debattartiklar, tips till kalendariet (tänk
på att skicka i god tid) och förslag på intressant forskning att
beskriva uppskattas likaså.
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