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Stor satsning på
boendeforskning
Totalt 72 miljoner kronor beräknas det kosta, det
stora forskningsprojektet om boende som sjösattes
vid HiG i mitten av maj.
Sex professorer och lika många
forskningområden utgör grundstommen i det flervetenskapliga
Fund Raisingprojektet. Nyligen
kom grundplåten från Sparbanksstiftelsen Nya – 12 miljoner kronor, den största enskilda
satsningen stiftelsen gjort.
Syftet är att ge en mindre
högskola en rättmätig chans att
tävla om de stora forskningsanslagen.
– Vi har mycket välutrustade
laboratorier och som liten högskola har vi mycket nära till
varandra trots olika discipliner,
säger idégivaren till projektet,
professor Bahram Moshfegh.
Projektet sträcker sig till 2013
och anses komma att växa.
Labbet på ITB är sällsynt välutrustat liksom HiG:s nya Virtual Reality-lab.

Sidorna 5–7

Livet som balansgång

Ny styrelse utsedd

Stymne hälsade på

Illabefinnande kan balanseras med
välbefinnande och detta kan man få
av att arbeta och känna sig behövd.
Trots att arbetet kan vara en av orsakerna till illabefinnandet.
Det är, enligt Birgitta Wiitavaara,
en rävsax för personer med musceloskelettala besvär. Nu doktorerar hon.

Högskolans nya styrelse presenterades för media i mitten
av maj.
Styrelsens allra första uppdrag är att intensifiera arbetet
med att finna en ny rektor efter
Leif Svensson som pensioneras
sista juni nästa år.

Pensionering är inget hinder för
att fortsätta att arbeta.
Det tycker Birgitta Stymne,
HiG:s tidigare rektor, som hälsade på och berättade för Maria
Åstrand Svenneke på Kontakttorget om vad hon har för sig i
dag.

Sidan 4

Sidan 3

Sidan 8

Rätt känsla
allt viktigare
KASAM står för Känsla av
sammanhang och är vad som
krävs för att en produktion ska
hålla yppersta kvalitet.
– Inget får gå till spillo, inte
heller humanresurser, säger
Bengt Halling, adjunkt i pedagogik, som hjälpt Sandvik AB
på området.
Resultatet är mätbart positivt,
menar Jonas Renström, chef för
organisationsutvecklingen på
Sandvik Rör.
Nu inför man metoden i Indien.

Sidan 9
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Högskolestyrelsen tre år framåt

Studenterna
V

arför finns Högskolan i
Gävle? Om man skall sammanfatta svaret i ett ord finns det
inget val; svaret är: Studenterna.
Självklart måste vi intressera
oss för hur studenterna har det
och vad det är som driver dem.
En del av svaren på dessa frågor
presenteras i en färsk undersökning, Studentspegeln 2007, från
Högskoleverket.
Det är andra gången Högskoleverket har gjort en studentbarometer för hela landet; den förra
gjordes 2002. I den nu aktuella
publikationen kan man låta sig
överraskas av vissa svar, betrakta utvecklingen över tid och
jämföra högskolor med varandra. Trots att man kan ifrågasätta
den statistiska signifikansen och
relevansen – sådana diskussioner
älskar ju vi akademiker – finns
det skäl att ta resultaten på allvar
och som underlag för eftertanke.

En studentfråga som intresserar
oss alla speciellt så här års är hur
många som sökt till våra programutbildningar. Jämförelsen
är svår att göra i vissa avseenden, eftersom vissa utbildningar
förändrats, men genomgående är
det en fråga om vikande intresse
även i år.

Rektor Leif Svensson

studenter har akademisk examen
i 55 procent av fallen (47 i riket),
att 16 procent har problem p g a
bristande förkunskaper (8 i riket)
och att endast 77 procent skulle
välja samma högskola igen (84 i
riket). Lite oroande är att endast
2 procent av våra studenter arbetar med kårfackliga frågor mot 7
procent i riket.

Det resultat som intresserat
massmedia mest är det faktum
att studierna inte bedrivs på heltid. Hela 61 procent av landets
studenter tycker inte att studierna
motsvarar heltidssysselsättning
(För HiG är siffran 48 procent).
Är studierna för enkla att klara
av? Är antalet schemalagda timmar för få? Klarar studenterna
som inte tycker att de arbetar
heltid sig? Vad ägnar studenterna resten av tiden åt? En del av
svaret på den sista frågan kanske
ligger i att 50 procent (43 för
HiG) lönearbetar i mindre eller
större utsträckning under arbetsveckan.

För att skapa överblick har Högskoleverket samlat frågorna under sex dimensioner: Utbildning
och värderingar, analytiskt tänkande, studentsamarbete, lärande
samtal, läsa, skriva, redovisa och
lärarstöd. Sedan 2002 kan man
notera att HiG gått tillbaka något
beträffande analytiskt tänkande
och studentsamarbete men gått
framåt ganska rejält på de övriga
punkterna.

Några andra punkter, där Högskolan i Gävle sticker ut från
riksgenomsnittet är att 52 procent av studenterna är gifta/sammanboende (riksgenomsnitt 46),
att ingen av föräldrarna till våra

En sammanställning avsedd att
visa hur Högskolan i Gävle utvecklats och ligger till jämfört
med andra har gjorts av Barbro
Thurberg och kommer att läggas
ut på våra hemsidor.

Varför viker intresset och speciellt då för studier vid vår högskola? Det finns många, delvis
hypotetiska, delsvar på den frågan. Efter många års expansion
i en tid av relativt stor arbetslöshet har det inträtt en mättnad, förstärkt av ett allt bättre
arbetsmarknadsläge. En annan
faktor är de överblickar över
arbetsmarknaden och prognoser
för framtiden som offentliggjorts
med stort genomslag av bland
andra SACO och Högskoleverket. Som ett exempel på hur svårt
det är att göra prognoser och hur
vanskliga intressestyrda sådana
är kan ekonomutbildningen
framhållas. I dag rapporteras
brist på ekonomer, även nyutbildade, helt i strid med de relativt
färska prognoser som framhållit
att landet har en alltför stor utbildning av ekonomer.
Kan någon del av svaret på frågan ovan utläsas ur studentspegeln? Kanske är det så att vår
höga andel studenter utan akademisk bakgrund i familjen gör
oss känsligare för konjunkturer
än de stora universiteten? Kanske får vi fundera över varför en
betydligt mindre andel av våra
studenter än rikets skulle börja
om vid samma högskola?
Jag hoppas att Studentspegeln
kommer att ge oss alla anledning
att fundera över v ad som kan göras bättre och också ge upphov
till en bra intern diskussion.

Från vänster stående: Magnus Isaksson (lärarrepresentant ITB), Gun-Britt Hall (suppleant för ST och Lärarförbundet, ersatte Inger Hedman som är
ordinarie.), Anna Everström (lärarrepresentant N-inst.), Bengt-Åke Lindblom (SACO), Therese Klaar (studentkåren), Stig Jönsson (gd Lantmäteriet), Alan
Shima (lärarrepresentant, HS-inst.), samt Anders Franck, (vd Handelskammaren i Gävle).
Sittande från vänster: Lars Backman (riksdagsman fp), Margaretha Fahlgren (professor Uppsala universitet), ordförande Lars-Eric Ericsson, rektor Leif
Svensson samt Lena Munkhammar (vd Gävletidningar AB).
Saknas på bilden gör Ann-Margret Knapp (landstingsråd), Tommi Miettinen (vice kårorförande), Gunilla Kindstrand /kulturjournalist) samt Daniel Ögren
(student).

Fjärilspengar från kungen
Hur det föränderliga klimatet
påverkar fjärilsfaunan tänker doktor Nils Ryrholm på
Institutionen för matematik,
natur- och datavetenskap ta
reda på.
För detta har han fått 75 000 kronor från Stiftelsen Konung Karl
XVI Gustafs 50-årsfond. Pengarna ska bland annat användas
till att mata in tio års insamlade
uppgifter i en databas.
Nils Ryrholm är en av de mest
meriterade experterna på dagfjä-

rilar vi har
och var en
av huvudförfattarna
till det gigantiska
naturveNils Ryrholm
tenskapliga verket Nationalnyckelns
första band.
Nils är också aktuell med en
fjärilsbok. Utgivare av boken är
länsstyrelserna i Gävleborg och
Dalarna. Boken ska delas ut till
alla skolbarn i de båda länen.

Detta är vårens sista Högaktuellt
Men redaktionen går inte i sommaride för det. Redan har
material börjat krypa in till septembernumret som är tänkt
att bli ett temanummer. Anledningen är förstås det stundande trettioårsjubileet.
Jag räknar dock med ännu mer material, gärna trettio år
gamla bilder från verksamheten vare sig det handlar om yrket eller fritiden. Personalfestbilder är lika välkomna som
lektionsbilder, gruppbilder, utomhus som inomhus, fikaraster, utflykter och så vidare.
Jag skannar in pappersbilderna och skickar tillbaka tillsammans med digitala kopior som tack för hjälpen.
Trevlig sommar!

Ove Wall
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HiG:s största flervetenskapliga
forskningsprojekt växer fram

Doktorsavhandling

En kamp för att hålla sig kvar
Man måste ”må bra nog” för
att orka jobba, helst ända
fram till pensionen. Personer
med besvär i muskler och
leder som deltagit i Birgitta
Wiitavaaras forskning, berättar om en balansgång mellan
illa- och välbefinnande. Det
rör sig om ännu yrkesaktiva
ambulansförare och kvinnlig
hälso- och sjukvårdspersonal.

En kraftsamling inom området människans inomhusmiljö handlar det om när sex
professorer går samman i
ett gemensamt, flervetenskapligt forskningsprojekt
som beräknas fortgå ända
till 2013. Nyligen beviljades
man 12 miljoner kronor av
Sparbanksstiftelsen Nya för
de första sex åren.

Första juni försvarar Birgitta
Wiitavaara sin avhandling ”Balancing intrusive illness, The
experiences of people with
muskuloskeletal
problems”
vid Umeå universitet. Birgitta
har gjort sin avhandling inom
CBF, Centrum för belastningsskadeforskning. Avhandlingen
bygger på fyra studier, och det
övergripande syftet har varit att
med hjälp av kvalitativ metod
utforska och beskriva hälsoupplevelser bland män och kvinnor
med muskuloskeletala besvär i
nacke och rygg.
Muskuloskeletala
besvär
brukar beskrivas som ”smärta,
värk och/eller obehag” oftast i
nacke, skuldra och/eller ländrygg. Även om inte forskarna
med säkerhet vet var det onda
sitter, involverar tillståndet förmodligen nerver, senor, muskler
och stödjande strukturer.
– Tillståndet är svårare att
diagnostisera än många andra
kroniska tillstånd, vilka ofta har
klart definierade patologiska
organförändringar och lätt mätbara funktionsnedsättningar.
Muskuloskeletala besvär är
en av de främsta orsakerna till
långtidssjukskrivningar
och
förtidspension, med stora samhällsekonomiska och personliga
konsekvenser, berättar Birgitta
Wiitavaara.

Projektet har skapats genom
att man tagit tillvara den spetsforskning där HiG redan står
starkt.
– Vi formulerar om de forskningsområden där vi redan ligger i framkant genom att sätta
ett mer tvär- eller mångvetenskapligt perspektiv, sa prorektor Bo Malmström när projektet
presenterades i slutet av mars.
Idén till projektet kommer
från professor Bahram Moshfegh.
– Det är alltid de stora universiteten som tar hem pengarna.
Får man inget att starta med
får man heller inget att fortsätta
med. Genom detta får vi bra
storlek på programmet. Det är
också en fördel att vara en mindre högskola då vi har en närhet
till varandra som universiteten
saknar.
De sex professorerna är förutom Bahram Moshfegh (energi)
Staffan Hygge (miljöpsykologi),
Mats Sandberg (inomhusklimat), Lars Bengtsson (industriell ekonomi), Christer Sjöström
(materialvetenskap) och Stefan
Seipel (datavetenskap).
Projektet beräknas totalt kosta
72 miljoner kronor fram till och
med 2013. Summan inbegriper
förutom nämnda personer ytterligare ett antal professorer,
sex docenter, 8 doktorer, 16
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Birgitta Wiitavaara har själv arbetat inom sjukvården och därefter kommit att forska kring hur besvär i muskler
och leder utvecklas. Bland annat visar det sig att många försöker hitta skäl att bortförklara besvären för att kunna
fortsättas arbeta då arbetet i sig är en anledning till välbefinnande. Men besvären upphör inte för det.

Studie 1 och 2 ger en helhetsbild av hälsoupplevelsen hos en
traditionellt manlig respektive
kvinnlig yrkesgrupp; ambulanssjukvårdare och kvinnlig
vårdpersonal.
– Studierna ger en bild som
karaktäriseras av att man accepterar sina problem och strävar efter balans mellan illabefinnande och välbefinnande.
Denna strävan innefattar resonemang som gör det möjligt att
acceptera problemen och olika
strategier för att hantera dem.
Jobbet är viktigt
Både män och kvinnor karaktäriserade ohälsan som en
känsla av disembodiment, det
vill säga att man befinner sig
utanför sin egen kropp, liksom
sårbarhet och utmattning. De
har också en känsla av att kroppen som tidigare inte protesterat nu börjar säga ifrån, av sår-

barhet när människors lidande
kommer för nära, och känslan
av att bli känslomässigt utmattad av att arbeta under ständiga
omorganisationer.
– Anledningen till att de kämpar för att vara kvar på jobbet är
att de får sin identitet bekräftad
i jobbet, förutom att de förstås
behöver arbetet för sin försörjning.
Resultat av arbete
Illabefinnandet kan alltså balanseras av välbefinnande, som
såg något olika ut för män och
kvinnor. Kvinnorna får näring i
relationer, av att vara nyttig och
behövd och av att njuta av de
små sakerna i vardagen. Männens välbefinnande får näring
från personlig uppmärksamhet/
beröm, av att vara en i gänget
och av att uppleva spänning,
utmaning, frihet och flexibilitet
i jobbet.

För att nå och upprätthålla
balans i livet, var det viktigt för
båda grupperna att acceptera
och hantera sina problem. Både
männen och kvinnorna accepterade problemen som ett oundvikligt resultat av arbetet. Studien bland kvinnor visade också
att när problemen började, försökte man initialt hitta skäl för
att kunna bortförklara sina besvär och försökte ignorera dem,
ända tills dess att problemen
blev alltför påträngande.
Tidigare forskning har visat
att både psykosocial och fysisk
belastning bidrar till att man
utvecklar
muskuloskeletala
besvär. Bland ambulans- och
vårdpersonal kan det vara viktigt att ta hänsyn till sårbarhet
och känslomässig utmattning
som bidragande psykosociala
faktorer i förebyggande arbete
och rehabilitering.
Artikeln forts. på sidan 10
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doktorander och 11 laborationsingenjörer, totalt fler än femtio
personer.
Med en sexårig start räknar
gruppen med att ha kommit så
långt att man ska kunna vara
med och tävla om de stora
forskningsresurserna.

Ove Wall

Läs mer på nästa sida! >>>

Glada professorer. Från vänster sitter Bahram Moshfegh, Christer
Sjöström, Mats Sandberg, Staffan Hygge och Lars Bengtsson. Saknas på
bilden gör Stefan Seipel.

Sparbanksstiftelsen Nya:

"Vi har aldrig haft ett så långt åtagande"
Sedan 1996 har Stiftelsen
Sparbanken Nya på olika sätt
bestått HiG med 13 miljoner
kronor. Nu har man på ett
bräde beslutat ge ytterligare
12 miljoner.
– Vi har aldrig haft ett så
långt åtagande förr, så det är
både unikt och roligt, säger Jan
Dahlberg, verkställande tjänsteman i stiftelsen.
– De har hittat ett område

som är bra för både Gävle och
banken, ett område som ligger
helt rätt i tiden.
Sparbanksstiftelsen
Nya
skänker hälften av sin avkastning – hälften investeras på nytt
– till projekt inom näringsliv,
kultur, utbildning, forskning
och idrott.
Bankens direktör, Pelle Berggren påpekar att det är Jan Dahlberg som har det roligaste job-

Pelle Berggren, (t. v.) vd på Swedbank, och verkställande tjänsteman Jan
Dahlberg, beskriver det som kul, stimulerande och bra för både Gävle och
banken att skänka miljonerna till forskargruppen.

bet. Det är han som får åka runt
och dela ut pengarna.

FAKTA
Sparbanksstiftelsen Nya
är en av elva nationella
stiftelser som bildades
1991 då ett antal sparbanker fusionerades
och omvandlades till
Sparbanken Sverige
AB. 1997 tillkom Föreningsbanken. Banken
heter i dag Swedbank
och är en av Nordens
största bankkoncerner.
Vid sidan av att främja
sparsamhet, ett av
bankens ursprungliga
påtagande från 1826 då
bland annat Gävles första Sparbank bildades,
får stiftelserna genom
kontanta bidrag främja
utvecklingen inom flera
områden, bland annat
forskning.
Sparbanksstiftelsen
Nya på nätet: http://
www.sparbanksstiftelsennya.se
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Mångvetenskaplighet ger
heltäckande bostadsforskning
D

et är en fördel att vara en mindre högskola.

Forskare inom olika discipliner har mycket

större närhet till varandra än man har vid de
stora universiteten.

Det säger Bahram Moshfegh som ursprungligen
Fund raising-projektet.

kom med idén till det stora

Till fördelarna hör också det mycket välutrustade laborationshallen som Institutionen för teknik
och Byggd miljö förfogar över på Brynäs i Gävle.
Enligt Bahram Moshfegh finns inget liknande på
långt håll.

Miljöpsykologi

Ventilation

Staffan Hygge leder en forskargrupp som arbetar med
hur människor upplever inomhusmiljön och ur väl deras
uppmärksamhet, minne och
inlärning fungerar. Även om
en teknisk lösning ordnar ett
missförhållande kan den orsaka ett annat.
– Ta ventilation av klassrum

Ventilation är för Mats Sandberg inte främst det system av
plåtrör som finns i byggnader
utan innehållet i detsamma,
själva luften, dess rörelser, systemens effektivitet och människans upplevelse.

– I och med detta kan vi också göra det känt inom
en större krets forskare. Samma sak med det alldeles nya Virtual Reality-labbet med sina väldigt
avancerade datorer som också kommer att användas flitigt när det kommer till att visualisera
resultatet av forskningen.

Det sexåriga projektet kommer att innefatta över
femtio professorer, docenter, doktorander, doktorer och laboratorieingenjörer. På så sätt räknar
man med att underlätta den generationsväxling
som forskningen står inför vid

HiG.

– Vi står inför en generationsväxling och behöver

kunna rekrytera yngre forskare.

Satsningen kommer även att betyda ett lyft för

studenterna i grundutbildningen.

Även om innehållet i projektet redan finns nedtecknat, inte minst i de många resursansökningarna
som skickats kommer gruppen att hålla sig flexibel
inför ändringar.

– Vi måste anpassa oss efter hand och det kan

mycket väl vara så att projektet växer ännu mer.

Det här handlar inte bara om att forska fram

bättre boendemiljöer utan även om att pröva hittills oprövade forskningsmetoder.

Ove Wall



Högaktuellt

som exempel. Man kan bättra
på luften genom att öka hastigheten på fläktarna men samtidigt få högre bullernivå.
Ett annat exempel som ska
beforskas tillsammans med
professor Anders Kjellberg
och doktoranden Robert Ljung,
handlar om hur lokalers akustik
påverkar minne och inlärning.
– Med en lång efterklangstid
som i en kyrksal, blir taluppfattbarheten mindre och det
blir svårare att minnas vad som
sägs. Vi frågar oss om buller gör
samma sak och om det kanske
är skillnad på till exempel flygbuller, vägtrafikljud och andras
människors prat.
Metoderna för att ta reda på
detta kanske kan användas även
i andra sammanhang.

– Dagens komfortideal är konstanta förhållanden. Vi ifrågasätter om detta är det bästa. Med
lufthastighetsvariationer kan
man i skolor skapa en tolerans
hos elever mot höga temperaturer under vår och sommar.
Indikationer finns att man med
varierande luftflöden kan få
en effektivare borttransport av
föroreningar.
En spännande fråga är om variationer i inomhusklimatet kan
skapa stimulans. Man vet inte
hur stora variationerna i flöde
och temperatur ska vara.
Klimataspekten gör sig också
påmind.
– Om klimatet blir varmare ställer det större krav på kylning av
luften. Konventionellt kylande
är fruktansvärt resurskrävande.
Det kommer att blir en riktig
utmaning.

Visualisering

Materialteknik

Energi

Innovation

Projektet kommer att kräva
nya sätt att visualisera resultaten. Stefan Seipel är professor i datavetenskap med
inriktning mot datorgrafik och
avancerad visualisering, som
bland annat använder teknik
för tredimensionell bildåtergivning.

Filtrering av gaser med hjälp
av speciellt tillverkade geler
är ett område som ämnesgruppen Materialteknik och
professor Christer Sjöström
forskat på och utvecklat sedan tio år, ursprungligen för
att rena luft och gaser inom
industrier med mycket höga
krav. Men en sådan gel kan
även filtrera bort växthusgaser ur luft.

Ute i samhället står i dag en
mycket stor mängd bostäder från Miljonprogrammet
1965–1974, faktiskt över en
miljon, som i dag är i behov
av genomgående renovering.
Men vi måste se till att göra
detta rätt från början och inte
bygga in oss långsiktigt felaktiga lösningar. Så hur ska
det gå till?

Att en hel del nya idéer måste
prövas och iscensättas är ett
tveklöst faktum. Likaså att flera av dessa idéer kan komma
att kommersialiseras. Därför
har gruppen slutit till sig professor Lars Bengtsson, professor i innovationsteknik.

– Mätningarna kommer dels att
gälla egenskaper såsom temperaturer eller tidpunkter, dels
positioneringar i rum som till
exempel var luftflödet ändras
och dels data om luftkvaliteter
såsom mängden pollen eller andra partiklar. Det blir många variabler och man kan även lägga
till hur något ändras över tiden.
Det ställer höga krav på hur resultaten presenteras för att det
ska förstås så bra som möjligt,
säger Stefan Seipel.
Mätresultaten ska även kunna
ses i sin rätta kontext.
– Att se en bild på en skärm
ger inte rätt information då bilden ju är platt. Men det finns
olika tekniker för att öka informationsinnehållet till att gälla
även position i rummet, bland
annat en prototyp vi gjort av
en bärbar dator som kan flyttas
runt och vissa exakta förhållanden just på den plats den befinner sig.
När data ska presenteras räknar man med att ha mycket god
nytta av det nya grafiska laboratoriet vid HiG.

Aerogeler är porösa ämnen som
endast till några få procent består av fast material. Det innebär
att gelen har en mycket stor yta.
Om denna yta dopas, tillförs,
med olika fångstkemikalier kan
gelen fås att adsorbera valda
ämnen ur luft och gas. Ämnena
binds alltså till den tillsatta kemikalien.
Redan för sju år sedan hade
forskningen kommit så långt
att ett företag bildades som avknoppning från forskningen,
Svenska Aerogel AB.
Primärt ska inte använt aerogel samlas i deponi utan kretsloppsanpassas.
Exempelvis
kan fosfordopat silikatbaserat
aerogel efter filtrering av kväveföroreningar användas som
gödselmedel.
– Många av de nuvarande industriella tillämpningarna kan
lika gärna tillämpas inom byggd
miljö generellt för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer, säger
Christer Sjöström.

Det är en av de frågor som Bahram Moshfegh ska forska vidare
på.
– Hur vi gör dessa fastigheter
så uthålliga som möjligt är viktigt. Här kommer alla frågor in
som har med bostadsbyggande
att göra. Hur ska ventilationen
se ut och fungera för att vara
effektivast? Och hur ska vi utforma en långsiktig energiförsörjning?
Bahram Moshfegh är sedan
tidigare inblandad i flera liknande projekt. Bland annat i
förbättringar av Landstingsfastigheter i Falun och framforskandet av hus som är självförsörjande på värme.
Han arbetar även med ett
projekt som handlar om att
spillvärme från de stora massafabrikerna ska kunna säljas till
energiföretagen för förädling.
– Det kan göra att industrin
kan tjäna pengar i stället för att
tvingas investera i kylanläggningar.

Lars Bengtssons område är hur
innovationer planeras, leds, utvecklas och kommersialiseras.
Ingår gör även miljöledning
som naturligtvis har stark anknytning till byggnader och
boende.
– Jag räknar mig mer som resursperson som ska se till att allt
utvecklas så smidigt som möjligt, hur man väljer rätt partner i
samarbeten och så vidare.
– Det finns en allmän önskan
att högskolans samarbete med
det omgivande samhället ska
öka. Nu bygger vi kunskap och
vi ska beskriva hur processer
ska se ut.
Detta ska också kommuniceras till andra delar av samhället.
Till sin hjälp har han två doktorander, en som studerar innovationsmetodik för mindre och
små företag och en som forskar
om hur man bygger hållbara
nätverk.

Högaktuellt



Birgitta Stymne:

Pensionering inget arbetshinder
Trots att hon vid det här laget
varit pensionär i snart två år
är hon minst lika aktiv som
tidigare. Högskolans förra
rektor Birgitta Stymne arbetar
sedan förra året som projektledare för ett nationellt projekt
inom föreningen Unilink som
hoppas kunna bringa lite reda
inom samverkansområdet.
– Samverkansuppgiften har
alltid varit viktig och intressant
för mig.
Det vore skam att säga att hon
ligger på latsidan, Birgitta
Stymne. Sedan hon slutade som
rektor och blivit pensionär, har
hon fått ständiga förfrågningar
om engagemang i olika projekt
och det märks att hon trivs. Parallellt med projektet inom Unilink leder hon bland annat en
utvärdering av högskoleingenjörsutbildningarna i Norge.
Hur öka tillväxten
Projektet som Birgitta Stymne
blev tillfrågad att driva är treårigt och finansieras av NUTEK
med två miljoner per år. Med
motfinansiering från högskolor
och universitet så blir det sammanlagt fyra miljoner per år att
röra sig med.
– NUTEK är bland annat
intresserade av att veta hur tillväxten kan öka genom högskolors och universitets samverkan
med små och medelstora företag, berättar Birgitta Stymne.
För att få någon form av struktur på det hela har medlemmarna inom Unilink tillsammans
arbetat fram olika områden
som man helst vill jobba med.
Till exempel ska några grupper
fokusera på det inre arbetet på
högskolor och universitet. Hur
skapar man incitament för lärare
att arbeta med samverkan? Hur
sprider man information om
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Birgitta Stymne var rektor för Högskolan i Gävle 1989–2001. Pensioneringen innebar till stor del enbart ett arbetsbyte.

samverkan? Anders Berggren,
samordnare för Kontakttorget
vid Högskolan i Gävle, ska leda
den grupp för det inre arbetet
som har till uppgift att ta fram
en handbok för samverkan.
– Med hjälp av handboken
hoppas man kunna skapa ett gemensamt seende på samverkan,
säger Birgitta Stymne.
Pratas mycket
Det finns svårigheter i att följa
upp och mäta samverkansarbetet, därför ska en annan grupp
jobba med att ta fram nyckeltal
och indikatorer för detta. Ytterligare en annan grupp kommer
att arbeta med alumni. Fokus
blir på frågor som hur man bygger upp och driver en alumniverksamhet.
Utfallet av projektet hoppas
Birgitta Stymne blir att komma
en bit längre med samverkansuppgiften.
– Det finns ju liknande problem i hela Sverige vad gäller
samverkan. Att uppnå en större
förståelse för arbetet är ett viktigt
mål. Det pratas så mycket om
samverkan men händer så lite.
Samtidigt menar hon att man

inte får ha för höga förväntningar, det är ju trots allt ett projekt.

Maria Åstrand Swenneke
Kontakttorget

Det här är Unilink
en förening där 17 högskolor och universitet ingår, bland
andra Högskolan i Gävle.
Träffas varje år för att utbyta
erfarenheter.
u verksamheten går ut på
att utveckla och förnya samu

verkan mellan högskolor och
omgivande samhälle
u informera om samhällsnyttan av universitetens och högskolornas samverkan med
närings- arbets- och samhällslivet för att påverka beslutsfattare samt verka för att
fler universitet och högskolor
blir medlemmar i föreningen
u har också internationella
kontakter och utbyten med t
ex England, Holland och Österrike för att se hur de arbetar
med samverkansuppgiften
http://www.unilink.se

NOTISER
Erasmus 20 år
För 20 år sedan skapades Erasmus, European Action Scheme
for the Mobility of
University Students.
Programmet skapades
för att göra det möjligt
för studenter att genomföra en del av sina
studier, mellan 3 och
12 månader i ett annat
EU-land. Jubileet firas
under året på mängder
av platser med besök
av Erasmus-vanen.
Dock inte i Gävle där
man ändå uppmärksammade högtidsdagen med ett bemannat
informationsbord i
studentcentrum.
Sedan starten har fler
än en och en halv miljon studenter fått stipendier från Erasmus.
CBF sprang
in våren
Det var god uppslutning från CBF, Centrum för Belastningsskadeforskning) vid
det årliga och vårliga
Vårruset i Umeå.
Tisdag 29 maj deltog
nio av elva CBF-anställda kvinnor, det
vill säga 82 procent, i
motionsloppet i Umeå,
där det råder allmän
våryra med bland annat stor brännbollsturnering.
Motionsloppet gav
också många sköna
steg som bonus i Korpens steg-tävling – för
både män och kvinnor
– som CBF deltog i
med laget Bensträckarna.

Känsla av sammanhang
viktigt för Sandvik AB
Att ha en personal vid god
fysisk hälsa är naturligtvis en
förutsättning för alla arbetsplatser. Men ska en produktion även hålla god kvalitet
krävs mer. Som till exempel
lean-konceptet, bra ledarskap och KASAM, Känsla
Av SAMmanhang.

tiva följder för verksamheten.
Brist på stöd
Undersökningar bland långtidssjuka visar återkommande att en
av orsakerna till sjukskrivningar är en upplevd brist på stöd i
arbetet.
– Saker blir hängande i luf-

känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hos
personalen vilket krävs för att
nå framgång.
KASAM står för dessa begrepp och blir en viktig faktor
i en värld av ständiga förändringar och förbättringar, menar
Bengt Halling.

– Förenklat kan sägas att lean
handlar om att inga resurser
ska gå till spillo, allt ska tas
tillvara, även humanresurserna,
säger Bengt Halling, universitetsadjunkt i pedagogik som tagit KASAM till stålkoncernen
Sandvik AB som i sin tur nu
tar tankesättet till sina fabriker
i Indien.
Vissa mådde bättre
Begreppet KASAM kommer ursprungligen från den israeliske
professorn i medicinsk sociologi
Aaron Antonovsky, som ställde
sig frågan vad det är som gör att
människor blir och förblir friska.
I jämförande studier identifierade han en tydlig skillnad mellan
människor som var och förhöll
sig friska trots svåra umbäranden
och människor som inte gjorde
det. Han såg att de friska kände
sammanhang i tillvaron vilket de
övriga inte gjorde.
Bengt Halling tänkte sig att
detta borde gå att överföra till
industrin.
– Om en medarbetare tycker
att hans eller hennes arbete är
meningslöst eller att man inte
ser sammanhanget i det man gör
så blir engagemang och kvaliteten lidande. Oklar ansvarsfördelning kan göra att ingen kollar
om en maskin behöver olja eller
om verktyg sköts på rätt sätt.
Även information mellan olika
personer kan utebli med nega-

Bengt Halling lär ut begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

ten och till sist “droppar” man
problemet. Men det stannar i
huvudet med stigande osäkerhetskänsla och stress till följd.
– Detta är särskilt viktigt i industrier där man infört lean production, alltså där produktionsflödet förfinats för att eliminera
slöseri, sänka lagringskostnader
och antalet kvalitetsmissar, vilket ställer höga krav på medarbetarna i produktionen. Många
företag har misslyckats med införandet av lean då man glömt
bort eller inte lyckats att skapa

Idéerna om det djupare deltagandet började Bengt Halling
sprida för några år sedan. Sandvik hörde sedermera av sig och
ville veta mera. Bengt har efter
detta haft ett stort antal endagsutbildningar för grupper på nästan alla nivåer i koncernen.
Mätbara effekter
Jonas Renström, (lilla bilden) chef för organisationsutvecklingen vid rördivisionen
på Sandvik, var den person som
först kom i kontakt med Bengt

Halling. Det är också han som
spridit detta vidare.
– Det här är en del i ett större
förändringsarbete som pågår
inom Sandvik, där vi går igenom hela organisationen. KASAM är där en grundläggande
del.
Ska införas globalt
För några år sedan började man
införa lean production inom
rördivisionen. I samband med
detta fann man begreppet KASAM och Bengt Halling. Han
bjöds in för att berätta vad det
handlade om.
– Det har visat sig vara ett
enkelt sätt att säkerställa att
varenda individ känner sammanhangen och vet vad det
handlar om och det stöttar oss
i den fortsatta processen, säger
Jonas Renström.
Han berättar att tidigare var
“dialogen” mellan medarbetarna upp till medarbetarna eller
cheferna själva. Och just samtalet har en central position.
– Sedan KASAM infördes
lever begreppet i hela organisationen, ända uppifrån och ner
till golvet. Att utelämna någon
nivå går inte. Alla måste tänka
på samma sätt. Effekterna av
det här finns mätbara i siffror
och jag tror också att det finns
tydliga hälsoeffekter.
Idén att mata
in tankesättet i
industrin har visat sig fungera
väldigt bra.
– Nu kommer vi att införa
KASAM i våra indiska fabriker
och även i Kina. Tanken är att
det ska införas globalt, säger
Jonas Renström.

Ove Wall
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Forts. från sid. 4 "En kamp för att..."
– Om man dessutom tar hänsyn till välbefinnandefaktorer
kan det finnas ytterligare vinster
att uppnå. Dessutom bör man
vara medveten om vikten av
att inte ignorera de tidiga smygande symtomen, vilket studie
3 också pekar på.
Kommer i vågor
Studie 3 beskriver sjukdomsförloppet vid nack-skulderbesvär.
Det har inte tidigare beskrivits i
litteraturen, annat än i generella
ordalag.
– Det visar sig att sjukdomsförloppet kännetecknas av
okontrollerbara fluktuationer i
tillståndet. Problemen kommer
oftast smygande och utvecklas
vartefter till konstanta besvär.
Under denna utveckling kommer och går besvären i vågor
– det finns perioder som är
lugnare men också skov av
försämringar och intensiva besvär.
Frågeformulär behöver utvecklas.
Drabbades erfarenhet
Studie 4 är en jämförelse mellan
de symtom intervjupersonerna
upplever, och nio frågeformulär
som ofta används vid nack- och
skulderbesvär. Men få formulär
är utvecklade på basis av erfarenheter hos drabbade personer.
– Tillsammans täcker de
nio formulären rätt bra symtomen, men inte om man jämför de enskilda instrumenten
med
intervjupersonernas
symtom. De flesta formulär
tar bara upp något eller några
symtom. En del formulär tar
inte heller hänsyn till fluktuationer och nyanser i symtom.
Ofta frågar man bara efter
besvär vid mättillfället, vilket
gör att man kan man missa
helhetsbilden av besvär om
personen är inne i en lugnare
period just då, säger Birgitta
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Wiitavaara.
Nyfiken person
Birgitta Wiitavaara, nu vid
CBF och Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet,
har arbetat som sjuksköterska
i många år i bl a Eksjö, Gävle
och Mora. Åren innan doktorandperioden arbetade hon som
vårdutvecklare i Landstinget
Dalarna och på akut- och ambulanskliniken i Mora. Under
doktorandtiden flyttade hon till
Bollnäs, där hon växte upp.
– Jag är nog en ganska nyfiken person, tycker inte om att
stå på samma ställe, utan vill
göra nya saker. Under mina
år som sjuksköterska läste
jag kurser parallellt med arbetet för att utvecklas. Sedan
fick jag under magisterutbildningen det oemotståndliga
erbjudandet att fortsätta med
forskning. Och det är något
jag inte ångrar - det har varit
väldigt roligt, om än väldigt
arbetsamt stundtals.
Naturlig forstsättning
– Under magisterkursen jobbade jag med kvalitativ metod,
vilket var en av anledningarna
till att jag blev tillfrågad att
fortsätta, eftersom man vid
Belastningsskadecentrum, som
det då hette, var intresserad av
att komplettera den befintliga
forskningen som mest var kvantitativ med kvalitativa delar.
– För mig personligen har det
känts som en naturlig fortsättning på mitt arbete som sjuksköterska, eftersom jag fann
min roll som patientens ”advokat” som en viktig aspekt.
Och kvalitativ metod ger verkligen möjlighet att lyfta fram de
drabbades erfarenheter, säger
Birgitta Wiitavaara.

Lena Åminne
Foto: Privat

"Som att bromsa
en supertanker"
Växthusgaserna gör vår jord
beboelig. Men det är också
växthusgaserna som kan
göra den obeboelig.
Det var beskedet Anders Nylund, meteorolog vid SMHI
och i TV4, levererade vid den
miljödag som hölls i Valhall 25
april.
– Växthuseffekten har funnits i fyra hundra miljoner år.
Men under den tiden har den
aldrig ökat så snabbt som den
gjort de senaste åren.
Detta ger temperaturökningar. Som jämförelse nämnde
han medeltemperaturökningen
som under hela 1900-talet steg
med 1,6 grader medan den under enbart de senaste femton
åren stigit en hel grad.
Tunt som tomatskal
Boven är de ökade utsläppen av koldioxid som effektivt
förändrar den atmosfär som
ligger som ett tunt tomatskal,
i förhållande inte tjockare än
så, runt planeten. Ju mer koldioxid dessto kraftigare skal
som innesluter allt mer av den
instrålade solvärmen.
Följderna är lätt synliga.
Bland annat på nederbörden
som visar en mer ojämn fördelning över landet och världen.
– I Sverige regnar det mest i
fjällkedjan och längs västkusten. Det var avrinningen från
de södra fjällen som dränkte
Arvika härom året.
Vädret har ända sedan 1954
prognosticerats med hjälp av
datorer. Detta började på KTH
med datorn BESK (Binär
Elektronisk SekvensKalkylator). Med datorer, hundra miljarder gånger kraftfullare, kan

man blicka hundra år framåt.
– Vi kan ju inte säga vilket
väder det är en speciell dag
men vi kan skapa scenarior
utifrån kända parametrar.
Gävle Strand

riskfyllt

Hur dessa scenarior ter sig är till
stor delen allmänt känt och kunde
närmare bevittnas i den efterföljande Oscarsbelönade filmen,
Al Gores En obekväm sanning.
Högre temperatur ger högre avsmältning vid polerna, extrema
regnvariationer, vattensjuka jordlager med bortsköljda vägar, som
E6 som försvann för några månader sedan norr om Uddevalla, och
dränkta städer för att inte säga länder som låglänta Nederländerna.
Två exempel på riskfyllt närmare planerande och byggande
nämndes, Hammarby sjöstad i
Stockholm och Gävle Strand.
Mindre kända följder kan vara
att klimatet blir trevligare för insekterna över större områden.
Anders Nylund och Al Gore
säger det med enade röster: tvivlarna blir färre och färre och vi har
tillfälle att bromsa utvecklingen.
– Men det är som när man försöker stanna en supertanker, den
fortsätter flera kilometer innan
den stannar.
Anders Nylund visade också
exempel från de allra första väderprognoserna på svensk tv, med
pionjären Leo Rannalet vars halva
ansikte ibland kunde skymta framför den handritade väderkartan.
– Tittarsiffrorna var då hundra
procent. Alla som hade tv tittade
på vädret
Ett par hundra intresserade
mötte upp på dagen som inleddes
med mingelfrukost. Miljödagen
arrangerades av miljörådet vid
HiG.

Ove Wall

Nationell studenthälsokonferens i Gävle
Den 4–5 juni arrangerar Studenthälsan vid HiG en nationell studenthälsokonferens. Temat för konferensen
är “likabehandling av studenter”. Följande föreläsningar
kommer att vara öppna för all intresserad personal vid
HiG:
Måndag den 4 juni
10.30. Anna Karin Hammar Lika – Olika som andra? Om
skillnader i människosyn och tro; Gunnel Norrö – Vad
behöver en person med Aspergers Syndrom för att vara
likabehandlad?
14.00. Stand-up med Zinat Pirzadeh, Kulturkrock, arbetslivet, politik, mötet med det nya landet. Zinat drar sig
inte för att leverera grodor om både det ena och andra.
Tisdag den 5 juni
11.00. Claes Borgström – Jämställdhet, mänskliga rättigheter och välbefinnande. Hur ser sambanden ut?

Studenthälsan

Kalendarium
31/5, kl 12.00–13.00, 51:221
Genussopplunch. Helena Wahlström (samordnare genusvetenskap) berättar om nya och
nygamla verksamheter med
genusperspektiv vid HiG under
2007.
31/5, Soldathemmet. Terminsavslutning för personalföreningen med grillkväll.
1/6, 13.00 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet.
Eva Ekstrand försvarar sin doktorsavhandling Kaj Anderssons
MORGONBRIS. Kvinnopress,
trettiotal och längtan efter fri
tid. Se föregående uppslag.
4–5/6, Studenthälsokonferens.
Se notis ovan.
4/6, Gävle Teknikpark. "Här
finns pengar!". Seminarium
om EU:s 7:de Ramprogram.
5/6, DSV, Forum, Sal C,
Isafjordsgatan 39, Kista. Licentiatseminarium. David Sundgren försvarar sin avhandling
Distribution of Expected Utility
in Second-order Decision Analysis.
12–13/6, 33:202. Nationell
konferens i Pediatrik och pediatrisk omvårdnad för adjunkter,

lektorer samt handledare som
är verksamma inom sjuksköterskeprogram och specialistutbildningar för barnsjuksköterskor. Inst. för Vårdvetenskap
och sociologi. http://www.hig.
se/v-inst/Aktuellt/barnkonferens.htm.
6/9, The International Institute
for Industrial Environmental
Economics vid Lunds Universitet. Kaisu Sammalisto försvarar
sin doktorsavhandling From
environmental
management
towards sustainable development in universities”.
11–12/9, HiG. Conference on
RF Measurement Technology.
Mer informations finns på
http://www.hig.se/RFMTC07/.
28/9, ForskarFredag 2007.
Syftet med ForskarFredag är
att den breda allmänheten ska
få uppleva hur kul, spännande
och vardagsnära forskning kan
vara. Prova-på-aktiviteter med
anknytning till vetenskap, möt
forskare och få nya aspekter
på vetenskap. Det färdiga programmet kommer till hösten.
För mer info just nu gå in på
www.forskarfredag.se.

Klubbat
i nämnden
Vid NT-nämndens sammanträde 2007-05-08 behandlades bl a
följande ärenden:
* Forskningsstrategifrågor och direktiv till beredningsgrupp
* Anställningsnämnd NT
* Programutbud inom NT-området för 2008/2009
* Utbildningsplan för magisterprogram i samverkan med Zhuhai College vid Jilin University, Kina
* Ny inriktning inom projektbaserad ingenjörsutbildning: byggnadsingenjör med inriktning mot energisystem och inomhusmiljö
* Bolognaprocessen
* Instruktion för magisterrättsgruppen
* Lärandemål för informationskompetens
Nästa sammanträde är den 18 september 2007. Protokoll m.m.
finner ni på http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/
programkansliet/NT-namnden/NT-namnden.htm.
Frågor
kring nämndens arbete besvaras av ordförande Bahram Moshfegh eller nämndsekreterare Kjell Ekström.
HVS-nämnden behandlade bland annat följande ärenden vid
det ordinarie sammanträdet den 10 maj:
* En ämnesvis utvärdering med utgångspunkt i Högskolestyrelsens uppdrag till nämnden skall göras
* Strategier skall utarbetas för forskning och för fördelning av
medel för forskning/forskarutbildning, (Vice ordföranden, EvaBritta Ståhl, lämnar följande protokollsanteckning: Ordföranden,
Svante Brunåker, har en helt enig nämnd bakom sig vad gäller
utarbetande av forskningsstrategi)
* En instruktion för magisterrättsgruppen har arbetats fram av
Mikael Björling vilket nämnden rekommenderar rektor att fastställa
* Nämnden beslutade att föreslå Högskolestyrelsen anta förslag
till programutbud efter att UFK tillsammans med prefekter tillsett att förslag på programutbudet för läsåret 2008/2009 uppfyller följande punkter: studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens
efterfrågan, högskolans förmåga att genomföra utbildningen,
ekonomiska bedömningar samt strategiska bedömningar.
* Två ärenden om inrättande av huvudområde i kandidatexamen
behandlades, Socialt arbete och Kulturstudier.
* En granskningskommitté bestående av de båda ordförandena
jämte forskningssekreteraren skall utarbeta ett förslag till ny anställningsordning att föreläggas Högskolestyrelsen
* Karl-Erik Westergren avtackades med blomster och fika för ett
långt och gott samarbete som huvudföredragande.
HVS-nämndens nästa sammanträde är den 20 september. Sista
dag att inkomma med handlingar är den 30 augusti. Protokoll
finns på följande länk: http://www.hig.se/forskning/forskning/
FoN-protokoll.htm.
Frågor besvaras av ordförande Svante Brunåker eller sekreterare Björn Karlsson.
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Nytta&Nöje
Sommar är utetid fast då det
säkert kommer att regna och ha
sig kan du kanske behöva lite
bildande surftips från en ostrukturerad nätglobetrotter.
En del långa länkar är aliaserade till att bli kortare. Sådant
gör man på http://tinyurl.com/
Nöje först. För den problemlösande kvällsaktivisten rekommenderas Samorost2.
http://tinyurl.com/yodhvc
Klicka dit du vill att din figur
ska ta sig och lös problemen.
Grejor kan kombineras. Mer får
du inte veta.
Behöver du skicka en jättefil,
upp till två gigabyte, till någon
går det bra och gratis här:
http://skickafilen.se/
Wikipedia skrivs av den som
vill och har ungefär lika många/
få stavfel som Encyclopaedia
Britannica:
http://tinyurl.com/2h5mzg
Vill du dela nätkalender med
resten av familjen (till exempel)
är Googles version utmärkt:
http://www.google.com/calendar/
Behöver du en gratiskarta
eller vägbeskrivning har Eniro
detta:
http://kartor.eniro.se/
Till sist en avslöjande klassiker, ekonyheternas grodor:
http://tinyurl.com/ype8zw

Owl
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M

itt första arbetsrum på HiG kändes som en kvarsittning. Det var stort, en sal av något
slag. På ena sidan ett skrivbord, på den andra en fyra meter lång whiteboardtavla och där
emellan utrymme för ett seminarium. Det låg nästan i bostadsområdet bredvid Campus och var
intensivt ensamt. Men inte särskilt långvarigt.
Mitt andra rum var något mindre men gav rikligt med utrymme för oss tre från väsensskilda
avdelningar som befolkade det under ett år tills påbud kom att någon annan hade bättre användning för det och jag fick packa och flytta till centrala Oden. Visserligen en skrubb men
ändå. Och inte så länge.
Det fjärde rummet låg i Hugin och hade en rogivande utsikt över Regementsparken tills en
prefektledd delegation en dag tågade in och förklarade att rummet bättre skulle komma tjäna
sitt syfte för en av deras egna medarbetare.
Nu föddes hos någon idén att jag kanske kunde befinna mig mitt i vimlet. Alltså dela rum med
vaktmästeriet. En kreativ idé som jag dock ganska bestämt avböjde.
Mitt femte rum blev i stället ett knäpp tyst hörn en trappa upp i Embla. Som tyvärr behövdes
för annat ändamål efter ett år när E-institutionen lokaliserades om och jag skickades tillbaka
till Oden och ett annat hörnrum som placerade mig endast omkring tjugo meter från “mitt”
lunchrum. Jag hade vid det här laget slutat packa upp annat än det allra nödvändigaste vilket
efter bara några veckor överraskande visade sig vara ena visheten. Med kartongerna på pirran
drog jag till korridoren bredvid. Äntligen hemma. Tre meter till lunchrummet.

N

u packade jag upp nästan allt och började göra fint (som jag ju saknar erfarenhet av) ända
tills någon kom på att en samlad kommunikationsavdelning nog vore melodin. Men semester brukar betyda en massa dödtid. Vart jag nu ska flytta. Sju arbetsrum på sju år. Jag tänkte
väl att jag skulle få se mig omkring när jag sökte mig hit.

Porto
betalt

