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Nytt filter 
klarar luften
en ny metod att tillverka gas-
filtermaterial har uppfunnits 
av forskare på T-institutionen. 
Samtidigt som processen är 
betydligt billigare än den klas-
siska tillverkningen är materia-
let miljövänligt. Uttjänt Airogel 
kan med fördel användas som 
jordförbättringsmedel.

Sid. 4

Varslen  
blir färre
I oktober var det ekonomiska 
läget dystert. Nya prognoser 
visar nu att uppsägningarna för-
modligen blir betydligt färre än 
tidigare befarats. Läs mer i rek-
tor Leif Svenssons ledare.

Sid. 2

God Jul!
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Rektor Leif Svensson

Rapport från ekorrhjulet

"HiG är i stort behov av 
nya inkomster för att 
täcka kostnaderna 
för befintlig verksam-

het. Ett annat sätt att se det är 
att samhället inte är berett att 
betala för nuvarande forsk-
ning och utbildning. 

I utredningen Kvalitet och 
resurser glimmar visserligen 
en guldskatt, men ack så långt 
borta. Om beslut fattas, väntar 
förstärkningar först år 2010. 
Problemet är bara att då kom-
mer vi redan ha ett annat HiG, 
påverkat av en rad parallella 
förändringar. Dessutom fattas 
som bekant ofta beslut … 

En alldeles särskild roll i 
sammanhanget spelar samver-
kansuppgiften. I Högaktuellt nr 
2007–6 redovisar Anna Jansson, 
Kontakttorget, förberedelser för 
nya samverkanstag i form av en 
ansökan till strukturfondspro-
grammet. Fler mötesplatser ska 
skapas och särskilda ”samver-
kanslotsar”. Man kan med en 

rad i artikeltexten undra: vad 
blir skillnaden mot idag? 

Högskolans samverkansin-
satser har kraftig ifrågasätts 
exempelvis på ledande plats i 
både Gefle Dagblad och Arbe-
tarbladet. Att döma av tankarna 
på nya krafttag är också sam-
verkansinsatserna högskolans 
dåliga samvete. Tre frågor som 
osökt kommer i sammanhang-
et: 

Hur omfattande är sam-
verkansinsatserna idag? 
Hur omfattande vill vi att 
de ska vara? 
Vilka medel leder till den-
na omfattning? 

Ingen har presenterat en täck-
ande beskrivning som svarar på 
den första frågan och inte heller 
någon som ger ett svar på fråga 
två som gör alla nöjda. Ligger 
inte missnöjet med samverkans-
insatserna snarare i förväntning-
ar som skapats om högskolans 
effekter än i de faktiska sam-
verkansinsatser som sker – och 

1.

2.

3.

som skett sedan 30 år? Ligger 
inte Högskolans skuld snarare i 
att vi är med och skapar dessa 
förväntningar än att konkretise-
rar den genomförda forskning-
ens och utbildningens betydelse 
för regionen? 

Det har väl blivit klarlagt att 
det inte finns någon tredje upp-
gift för högskolan i form av en 
samverkansuppgift? Tanken på 
en särskild samverkansuppgift 
skapade lösningar där perso-
ner fristående från forskning 
och utbildning träffades, ofta 
också med personer i företag 
och myndigheter utan direkt 
operativa uppgifter. Resultatet 
brukar sammanfattas som ”allt-
för mycket prat och alltför lite 
verkstad”. 

Låt oss åtminstone slå fast att 
samverkan måste ske som en 
integrerad del av forskning och 
utbildning, om den alls kom-
mer att ske på ett meningsfullt 
sätt. Då handlar samverkan 
om vilka belöningssystem som 

finns inom just utbildning och 
forskning för att integrera olika 
samhällsanknytningar. Frågan 
om en incitamentsstruktur är 
naturligtvis betydligt knepigare 
än att skapa fler mötesplatser 
och ”samverkanslotsar”. Har vi 
inte tillräckliga empiriska indi-
kationer på att sådana insatser 
bara tar resurser som behövs 
– nu mer än någonsin – för 
direkta forsknings- och utbild-
ningsuppdrag? 

I utredningen Kvalitet och 
resurser föreslår man att varje 
student kopplas till en summa 
pengar både för utbildning 
och för forskning. Ett konkret 
sätt att stärka samverkansin-
satser inom ramen för detta är 
att också öronmärka pengar för 
detta. Om varje lärare sedan 
både gör en tjänsteplan och en 
individuell verksamhetsberät-
telse, kan man också följa upp 
hur pengarna används för att 
stärka kopplingen till verksam-
heter i övriga samhället. På ett 
meningsfullt sätt.

Lars TorsTen eriksson

Anders Berggren,
Kontakttorget: 

Samverkan ur  
grodperspektiv

"Lars Torsten Eriksson 
har bland annat mot 
bakgrund av artikeln om 

samverkan i förra numret av 
Högaktuellt, reflekterat över 
samverkansuppgiften och 
hur den förhåller sig till vår 
kärnverksamhet – utbildning 
och forskning. Det föranleder 
mig till några egna små fun-
deringar i ämnet. 

Syftet med det projektarbete 
som beskrevs i förra numret 
av Högaktuellt är att stärka 
kontaktytan mellan regionens 
näringsliv och högskolans ope-
rativa verksamhet. Ambitionen 
med projektet är bland annat att 
Region Gävleborg, näringslivet 
i regionen och EU:s struktur-
fonder skall tillföra högskolan 
resurser för att vidareutveckla 
en infrastruktur som underlättar 
för lärare och forskare att sam-
arbeta med regionens näringsliv. 
Det sker i dag och mer kan gö-
ras. Ett riktmärke i det samman-
hanget kan vara Tekniska hög-
skolan i Jönköping som nyligen 
i en bilaga i Dagens Industri stå-
tar med alla sina fadderföretag, 

som ger både studenterna och 
forskningen luft under vingarna. 
Vi rör oss också i den riktningen 
med NU! och projektbaserad ut-
bildning knuten till företag och 
organisationer.

Strukturen för samverkan är 
ett hett ämne på de flesta hög-
skolor. Högskolan i Halmstad 
kunde, vid besök i Gävle i no-
vember, berätta om sin ”spin-
delmodell” som innebär att 
förutom den centrala samver-
kansfunktionen finns samver-
kansspecialister vid sektionerna 
(motsvarande våra institutio-
ner). Liknande struktur finns 
eller är under uppbyggnad vid 
andra högskolor. De förvänt-

ningar man kan ha på liknande 
samverkanssystem är att de ska 
stimulera kontaktutbyten och 
förbättra förutsättningarna för 
leverans. Systemet levererar 
dock inte. Det gör de enskilda 
forskarna och lärarna.

Om jag tillåts uppehålla 
mig vid strukturfonderna ett 
ögonblick, för att knyta an till 
behovet av intäkter, så har hög-
skolorna i Gävle och Dalarna 
tillsammans med universitetet i 
Karlstad lyckats ge innehållet i 
det regionala strukturfondspro-
grammet för norra Mellansve-
rige (Värmland, Dalarna och 
Gävleborg) 2007–2013 ett på-

texten forts. på sidan �

Resurser nu och i framtiden

Nu har den äntligen kom-
mit – den länge emotsedda 

resursutredningen. Efter att ha 
gått under arbetsnamnet RUT 2 
heter den nu till sist Resurser för 
kvalitet. Utredningen kommer 
på remiss efter nyår och då får vi 
möjlighet att anföra Högskolans 
sakliga synpunkter. Utredningen 
är välskriven och, i varje fall i 
stora delar, välargumenterad. 
Just nu är det säkert den mest 
lästa boken i den svenska hög-
skolevärlden.

Vilka är då huvuddragen i ut-
redningens diskussion och för-
slag? En övergripande politisk 
utgångspunkt anges redan i 
förordet, nämligen strävan efter 
internationell konkurrenskraft 
inom både utbildning och forsk-
ning. En sådan konkurrenskraft 
kan nås, menar utredaren Dan 
Brändström, endast genom pro-
filering och koncentration. Före-
ställningen om högskolorna som 
regionala tillväxtmotorer ifrå-
gasätts liksom 50-procentmålet. 
Utgångspunkterna är således av 
politisk natur och särskilt myck-
et underlag presenteras inte för 
synpunkter på högskolepolitiken 
som ges i förbifarten, däremot 
betonas de internationella tren-
derna. Vi får hoppas att det blir 
en bra politisk debatt innan man 
kommer till förslag.

En genomgående tendens i för-
slaget är att ersätta kortsiktigt 
politiskt beslutande med reglerad 
planering och med delegation ner 
till myndighetsnivå. Fyraåriga 
planeringsperioder och trögare 
och stabilare resursfördelning 
skulle underlätta mycket för hög-
skolornas planering. Beslut om 
forskarutbildning och om univer-
sitetsstatus föreslås förenklas och 
flyttas från den politiska nivån. 
endast kvaliteten skall vara av-

görande och beslut skall fattas av 
en myndighet, troligen Högskole-
verket. Inga ekonomiska utfästel-
ser skall knytas till sådana beslut. 
Minnet av Carl Thams agerande 
i frågan om de nya universiteten, 
på tvären mot Högskoleverkets 
rekommendationer, tycks vila 
över denna del av förslaget. För 
vår – och många andra högsko-
lors – del skulle detta innebära 
en fördel jämfört med hur våra 
lämnade ansökningar har lagts i 
skrivbordslådan på den politiska 
nivån.

Vad skulle då förslaget speciellt 
innebära för Högskolan i Gävle? 
Förslaget innebär totalt sett en 
ökning av ersättningen för grund-
utbildning. Detta finansieras av 
den nu outnyttjade marginalen, 
men det fattas 400 miljoner, så 
en mindre neddragning av an-
talet helårsstudenter måste nog 
också till. Bortsett från det har 
utredningen beräknat att vi bor-
de få 402 miljoner jämfört med 
347 miljoner för 2006. Presta-
tionsersättningen försvinner, en 
oklar kvalitetspremiering införs 
och nivåerna kommer att bero 
på undervisningsinsatser i stället 
för undervisningsområden.

På forskningssidan innebär för-
slaget att en del av anslaget ges 
som 5 500 kr per helårsstudent – i 
runda slängar 33 miljoner till oss. 
Vårt anslag inför 2008 är 73 mil-
joner och det skulle vi få behålla 
till 2014 men sedan förlorar vi 40 
miljoner om vi inte lyckas bygga 
upp och få acceptans för minst två 
forskningsprofiler för 25 miljoner 
vardera. Arbete med två sådana 
profiler har redan initierats och 
förslaget har lagts in i förslaget 
till utbildnings- och forsknings-
strategi för 2009 – 2013.

Hur är det då med resurserna i 
dag och med åtgärdsprogram-
met för att få ekonomisk ba-
lans? I oktober lät ju utsikterna 
minst sagt dystra, speciellt för 
E-institutionen. I dag är läget 
betydligt mindre dramatiskt 
även om en viss övertalighet 
kvarstår. Prognosen har förbätt-
rats, möjligheten att klassificera 
om kurser till bättre betalda 
områden diskuteras och nya ut-
bildningsinsatser planeras. För 
Teknik och byggd miljö tycks 
övertaligheten kunna klaras 
genom naturliga avgångar. På 
Humaniora och samhällsveten-
skap rör diskussionen i dag var-
sel om högst fem personer. För 
Ekonomi-institutionen läggs ett 
förslag till styrelsen om ett sär-
skilt paket: Forskarstuderandes 
möjlighet att slutföra sin utbild-
ning tryggas och medel avsätts 
för att hålla kvaliteten i grund-
utbildningen och för att kunna 
arbeta intensivt med utveckling 
av befintliga och nya program.

Utsikterna inför 2008 är således 
ljusnande. Jag vill passa på att 
tacka alla för en helhjärtad in-
sats under 2007, hoppas på stor 
entusiasm inför 2008 och önska 
goda helger dessförinnan. God 
Jul och Gott Nytt år! 
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Startade företag
Experimenten gjordes i ITB:s 
egna laboratorier på Brynäs.

– Till sist var vi så pass säkra 
på att lyckas att vi med egna pri-
vata pengar som grund bildade 
Svenska aerogel aB tillsam-
mans med två andra personer 
med stor erfarenhet av närings-
idkande. Företaget blev sedan 
uppdragsgivare till material-
gruppen på HiG:s Byggd miljö 
i Gävle, BMG.

Experimenten förlöpte väl 
och 2003/2004 hade man tagit 
fram konceptet för en tillverk-
ningsprocess och kunde presen-
tera en grupp produkter. 

Christer Sjöström häller ur en 
lite platspåse ut en liten hög pellets 
på bordet, vita i stället för bruna.

– Vår aerogel har samma por-
system och porstorlekar. Men en 
sak som skiljer är att vi kan dopa 
vårt aerogel med olika fångst-
kemikalier och på så sätt åstad-
komma en riktad filtrering. Säg 
att vi vill ta bort kväveoxider ur 
en gas då ska vi impregnera vår 
aerogel för just det.

En viktig tanke har varit att 
göra materialet kretsloppsba-
serat. Det bruna filtermaterialet 
hamnar när det är förbrukat på 
deponi. Det var inget som tillta-
lade Christer och Peter.

– Vi ville att man, när produk-
ten har filtrerat någonting, skulle 
man kunna använda restmate-
rialet till något annat. Man kan 
tänka sig att man gasar av mate-
rialet och använder det igen. En 

annan möjlighet är att tillverka 
någonting annat av det och om 
man till exempel har filtrerat 
bort kväveoxider ur någon gas 
så kan man tillsätta lite fosfor så 
har vårt material förvandlats till 
ett helt vanligt jordförbättrings-
medel. Vi är inte där än, men har 
kommit tillräckligt långt för att 
vi ska våga fortsätta.

Även isolerande
Patent på processen och pro-
dukten finns redan för Sverige 
och är på gång för USA, Ka-
nada, Kina, EU och Norge (som 
ju inte hör till EU).

Billigt att tillverka, har bättre 
långtidsegenskaper, längre livs-
tid, lika bra eller bättre filtre-
ringsegenskaper. Enligt Chris-
ter Sjöström finns i framtiden 
ytterligare användningsmöjlig-
heter. Airogel, med "i" i stället 
för "e" som andra bokstav, som 
man valt att döpa sitt material 
till, har mycket goda tempe-
raturisoleringsegenskaper. Då 
tillverkningen är billig kan man 
alltså mycket väl tänka sig att 
använda materialet som isole-
ring i till exempel byggnader.

Gratis professor
arbetet med det nya materialet 
har också resulterat i en adjung-
erande professor, Michael For-
slund. Han är utlånad av Kamfil 
och bekostas av det internatio-
nella företaget Camfill Farr, 
som är ett av de största i värl-
den på just gasrening. Det var 
dit Christer och Peter skickade 
sitt Airogel med en undran om 
de möjligtvis kunde testa dess 
egenskaper.

– Sedan dröjde det innan vi 
hörde något så vi tog ny kontakt 
och undrade om de hade gjort 
några tester. Då svarade man 
att de inte ville säga något om 
resultatet innan de hade skrivit 
under ett samarbetsavtal. Då 
visste vi att vi hade lyckats, ler 

ämne att hantera, säger Christer 
Sjöström.

Anledningen till att han och 
Peter Norberg kom att intres-
serade sig i luftfilterbranschen 
var en före detta industriman 
nämnde för dem att ingen re-

jäl uppfinning inom luftrening 
hade kommit på området de se-
naste trettio åren.

– Han föreslog att vi skulle 
titta på aerogels möjligheter, 
vilket vi gjorde med början för 
snart tio år sedan. Vi läste ar-

tiklar,  ordnade seminarier och 
lärde oss så mycket vi kunde. 
Ingen av oss hade hållit på med 
luftfilter tidigare, men begärde 
och fick pengar från dåvarande 
Nutek, i dag Vinnova, och en 
Sparbanksstiftelse.

Christer.
Avtalet skrevs under och pro-

fessor Mikael Forslund kom så 
att säga med på köpet.

En dag i veckan
Mikael Forslund finansieras 

helt av Camfil Farr, och han 
befinner sig en dag i veckan i 
Gävle.

Hans huvudsakliga uppgift är 
nu inte att arbeta med Airogel.

– Jag och Camfil Farr arbe-
tar i ett bredare perspektiv där 
Airogel är en beståndsdel. Det 
är ett fint forskningsarbete som 
gjorts här av Christer och Peter 
men mitt huvudfokus är att titta 
på adsorbenter generellt och 
att nyttiggöra det som kommer 
fram.

Peter Norberg och Mikael 
Forslund var nyligen i England 
och besökte forskningsgrupper 
och lämpliga samarbetspartner 
för tillverkning av adsorbent-
material inför en större eu-an-
sökan.

Doktorander
Det blir sannolikt inte bara på 
en plats som tillverkningen 
sker. Som nämnts tidigare är 
miljön viktig för uppfinnarna. 
Man vill helt enkelt undvika 
långa transporter av filtren och 
tillverkningsproceduren är ut-
formad för att kunna ske vid 
flera mindre anläggningar i stäl-
let för en stor.

englandsbesöket betecknas 
som lyckat men inga avtal har 
skrivits än.

– Nästa steg är att knyta en 
doktorand till oss, avslutar 
Christer Sjöström. Vi börjar an-
nonsera efter årsskiftet. När vi 
hittat ytterligare finansiering, 
kanske genom ett EU-kontrakt, 
kan det tänkas att vi anställer 
ännu en.

Ett aerogel är ett fast mate-
rial som kan användas för att 
rena gaser. Det är mycket ef-
fektivt, men har en stor nack-
del. Det är oerhört dyrt. Nu har 
forskare vid HiG funnit en ny 
process att tillverka aerogel 
med samma prestanda, bätt-
re miljöegenskaper och bre-
dare användningsområde än 
den traditionella. Och det till 
en betydligt lägre kostnad.

Den klassiska aerogelen är ett 
genomsiktligt och mycket po-
röst material gjort av kisel. På 
grund av att det innehåller en-
dast några få procent materia, 
resten är ”mellanrum” eller 
porer, väger det nästan ingen-
ting. Men porositeten ger det en 
oväntad ”inre” yta.

– Ett gram av den här aero-
gelen har samma specifika yta 
som en fotbollsplan. Det är på 
den ytan partiklar fastnar när 
man låter förorenad gas passe-
rar, berättar professor Christer 
Sjöström.

Störst inom industrin
Materialet tillverkas i autoklav, 
ett slags reaktor där man kan 
reglera tryck och värme och 
skapa ett så kallat superkritiskt 
tillstånd. Det är en mycket dyr 
process som endast görs efter 
beställning och det sker satsvis. 
Ska man tillverka mer måste 
man göra om processen.

Ett filtermaterial etablerat 
på marknaden är aluminium-
oxid impregnerad med kalium-
permanganat. Formen är små, 
bruna cylindrar eller pellets. 
Detta material tillverkas i USA 
och är ett av de största filterme-
dierna inom industrin i dag.

– Men en stor nackdel är att 
detta filtermaterial efter an-
vändning måste lämnas till de-
poni. Kaliumpermanganat är 
inte heller ett alldeles trevligt 

Nytt gasfiltermaterial billigare och bättre 

Professor Christer Sjöström och lektor Peter Norberg har arbetat länge med att framställa ett högkvalitativt filter-
material för gasrening till betydligt lägre kostnad än alternativen och med betydligt miljövänligare egenskaper. 

Överst: Det klassiska aerogelet till vänster, det nya till höger.
Underst: Adjungerade professor Mikael Forslund provar resultatet av 
tillverkningen vid en fabrik i England.

ove WaLL
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Universitetskanslern om framtiden:

Ökat självbestämmande och friare högskolor
Om en högskolevärld i snabb 
förändring talade universi-
tetskansler Anders Flodström 
under en timme när han be-
sökte HiG i mitten av novem-
ber. Bland annat sa han att 
kvalitet, inte kvantitet, inom 
en snar framtid kommer att 
väga allt tyngre när student-
pengar betalas ut.

Globaliseringen ökar, stark spe-
cialisering kommer att försvin-
na till förmån för bred färdig-
het, gäststudenter får betala för 
utbildning, konkurrensen blir 
större och högskolorna måste 
satsa på det de är bäst på.

Utbildningskontrakt
Det är några av de framtids-
bilder som Anders Flodström 
beskrev inför den fullsatta nit-
tiosalen. De flesta, för att inte 
säga alla, nödvändiggör att vi 
förbereder oss på olika sätt. Och 
de flesta är siade beståndsdelar i 
de närmaste årens propositioner 
och grundade på professor Dan 
Brändströms betänkande om 
högskolans framtid.

Ett exempel på vad som på-
verkar mycket är högskolepro-
positionen som kommer 2009.

– Helt klart letar man efter 
en annan form för högskolorna 
än att de ska vara myndigheter. 
Vilken form det kan bli vet jag 
inte. Men man kan tänka sig ett 
slags kontrakt mellan lärosäte 
och regering, baserat på kva-
litet och prestation i stället för 
kvantitet.

Men ett sådant kontrakt kan-
ske även kan skrivas mellan lä-
rosäte och kommun eller till och 
med näringsliv.

Om högskolan går från myn-
dighet till att vara “fri” – vem 
har då ansvaret, frågade någon. 
Svaret var att det fortfarande är 
staten som har det yttersta an-

svaret. Staten släpper inte taget 
helt.

Kvalitet kommer att sättas 
före dagens kvantitet när det 
gäller finansiering och det inne-
bär att man ska kunna satsa på 
det man är bra på. Hur man ska 
då mäta denna kvalitet? Något 
rakt svar hade han inte, men han 
tog kvalitet på studenter som 
jämförelse.

– Det är ganska lika så jag 
tror att det går. Kanske kan man 
tänka sig expertgrupper och 
sådana kan även ha en renande 
verkan.

I sammanhanget nämnde han 
även rankning, ett fenomen som 
han underkände som kvalitets-
mätare med konstaterandet:

– Där får man fler poäng för 
en död nobelpristagare än en le-
vande professor.

Studieavgifter 
Studieavgifter för utländska 
studenter, något som enligt 
Flodström kommer att finnas 
i internationaliseringsproposi-
tionen, är en annan relativt stor 
förändring. Om avgiften införs 
kommer antalet studenter från 
exempelvis Kina att minska.

– Till min glädje ser jag dock 
att Högskolan i Gävle har så-
dana utbyten avtalade och det 
gör att samarbetet kan komma 
att gälla även forskning.

Självbestämmande
Flera i den bräddfulla nittio-
salen yppade ändå oro för den 
framtida finansieringen. Det be-
sked Anders Flodström kunde 
bistå med var:

– Vi har aldrig varit ett rikare 
land, det har aldrig funnits så 
många rika företag eller privat-
personer. Så det finns många 
som borde kunna finansiera 
våra svenska universitet och 
högskolor.

Han menade också att hög-
skolorna och universiteten i 
högre grad måste tillåtas att 
bestämma över hur pengarna 
används.

– Jag tror att det kan öka ef-
fektiviteten i hur resurserna an-
vänds. Men det kräver utveck-
ling och där har det inte skett 
mer än att färre gör mer.

Forskningen kommer att för-
ändras. Det ökade självbestäm-
mandet gäller även här.

– Det kommer att bli en för-
ändring av forskningsfinan-
sieringen och avskaffande av 
den traditionella modellen. Bra 
forskningsområden ska man 
kunna ha utan att vara universi-

tet. Då kommer forskningen att 
entusiasmeras, tror jag. I Gävle 
finns några områden som ger en 
större kick än andra.

Humaniora och samhällsve-
tenskap nämndes mycket lite i 
föredragningen. Men under frå-
gestunden kom områdets ställ-
ning upp. 

– Utbildningsmässigt är hu-
maniora och samhällsvetenskap 
på väg mot en positiv utveck-
ling. Det är uppenbart att män-
niskor inte ser teknik utan sam-
hällsvetenskap som utveckling. 
Den löjligt låga studentpengen 
är ett problem men jag hoppas 
att det vänder nu. 

ove WaLL

Universitetskansler Anders Flodström besökte HiG och tittade i kristallku-
lan. Stora förändringar väntar för högskolorna i landet.

tagligt fokus på högskolemed-
verkan. Delmål i programmet 
är inte minst förbättrat samspel 
mellan universitet/högskolor 
och näringsliv. Ambitionen är 
att genomföra 50 projekt i sam-
verkan mellan näringslivet och 
högskola/universitet. Projekten 
skall ha FoU-karaktär, påtaglig 
volym och långsiktighet, vilket 
borde tilltala våra lärare och 
forskare. Högskolan i Gävle för-
väntas medverka i två tre större 
projekt årligen vilket förpliktar. 
Samarbete över institutions-
gränserna och nära kontakter 
med näringslivet borde borga 
för framgång i detta avseende. 

Nyskapande
En tydlig och allt vanligare form 
av samverkan är centrumbild-
ningar, organisatoriska enheter 
vid lärosätena som finns nära 

Grodperspektiv…
Forts. från sid. �

Myt att samverkan inte är meriterande

den ordinarie verksamheten. Ett 
exempel som jag vill lyfta fram 
i detta sammanhang är Radio-
mätcentrum i Gävle med pro-
fessor Claes Beckman i spetsen. 
Man har på kort tid upparbetat 
ett långtgående samarbete med 
ett 15-tal företag och ett forsk-
ningsinstitut, vilket resulterat i 
en ansenlig summa pengar från 
näringslivet, drygt 13,5 Mkr, va-
rav 10 Mkr i reda pengar. Dess-
utom har KK-stiftelsen skjutit 
till cirka 5 Mkr (mer är på gång) 
samt EU och Region Gävleborg 
ytterligare 1 Mkr. Nämnas kan 
att detta framgångsrika arbete 
har renderat Claes Beckman 
årets samverkansutmärkelse 
på 50 000 kronor, den sjunde i 
ordningen, för goda och nyska-
pande insatser på samverkans-
området. Den förste mottagaren 
av utmärkelsen var för övrigt 
Lars Torsten Eriksson.

Omfattning med mera av 
samverkansinsatser efterlyses. 

På det området har Nutek nyli-
gen genomfört en undersökning 
av svenska forskares och lärares 
deltagande i, och inställning till, 
samverkan med det omgivande 
samhället (se artikel här ovan). 
Resultatet presenteras i rappor-
ten Samverkan i det akademiska 
vardagslivet. Cirka 10 000 – i 
Gävle 250 av 431 tillfrågade – 
har besvarat 34 frågor om kon-
kreta samverkansinsatser. 

Nära genomsnittet
Generellt sett placerade vi oss i 
närheten av riksgenomsnittet för 
de flesta av de undersökta vari-
ablerna. Ett axplock ur rapporten 
visar att två tredjedelar av våra 
forskare och lärare medverkat i 
externa föreläsningar och mot-
svarande, medan hälften deltagit 
i uppdragsforskning. Cirka 40 
procent har medverkat i radio/tv 
samt bedrivit FoU-projekt till-
sammans med företag/kommu-
ner. När vi kommer in på kom-

mersialisering blir det lägre siff-
ror. En tredjedel har medverkat i 
utveckling av produkter medan 2 
procent startat företag och runt 1 
procent erhållit patent. 

De utvärderingar som Hög-
skoleverket genomfört i om-
gångar visar att samverkan 
numera är att betrakta som en 
integrerad del av forskning och 
utbildning. Vid ett lärosäte som 
vårt där tillämpning och arbets-
livsintegrering är honnörsord 
blir samverkan snarare ett kva-
litetsbegrepp. Om resursutred-
ningens förslag om särskilda 
resurser till samverkan slår rot 
i den kommande forsknings-
propositionen kanske vi åter 
kan tala om en tredje uppgift. 
Eller så kanske det är läge att 
tala om relevans i stället för 
samverkan. 

Lärare och forskare vid Hög-
skolan i Gävle är positiva till 
samverkan. Det framgår i 
rapporten Samverkan i det 
akademiska vardagslivet 
(NUTEK). Resultatet i Gävle 
stämmer väl överrens med 
hur lärare och forskare från 
andra lärosäten i Sverige har 
svarat.

Till rapporten har doktor Caro-
line Wigren och professor Clas 
Wahlbin vid Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping fått in 
nästan 10 000 svar från forskare 
och lärare vid 30 lärosäten. Vid 
Högskolan i Gävle har 431 lärare 
och forskare blivit uppmanade att 
fylla i enkäten och svarsfrekven-
sen i Gävle har varit hög.

– Svarsfrekvensen är mycket 
bra för en nätburen ad hoc-un-

dersökning, säger professor Clas 
Wahlbin och jämför med andra 
undersökningar som gjorts på 
liknande sätt. 

– Vi har fått en enorm data-
mängd med de cirka 10 000 sva-
ren, fortsätter forskningsledaren 
Caroline Wigren och konstaterar 
att det finns många intressanta 

angreppspunkter att forska vi-
dare på.

De nya mer positiva
Om man jämför de gamla univer-
siteten med de nyare högskolorna 
kan man hitta små skillnader, men 
det är inte så mycket som skiljer 
som man skulle kunna tro. 

– De nyare lärosätena är lite 
mer positiva till samverkan än de 
äldre, säger Caroline.

En vanlig uppfattning är att 
samverkansarbete inte är meri-
terande. 

– Det är en myt att det inte är 
meriterande att samverka, men 
det borde synliggöras mer i me-
ritportföljerna, säger Caroline. 

– En orsak till att meritvärdet 
inte syns bra är kanske att mobili-
teten är låg inom den akademiska 
arbetsmarknaden, säger Clas.

Tror skillnader finns
Ur ett genusperspektiv finner man 
att om man tar hänsyn till att fler 
män än kvinnor är professorer så 
finns inga tydliga skillnader mel-
lan kvinnor och män i synen på 
samverkan. 

– Jag tror dock att det finns 
skillnader som inte kommit fram 
i denna enkät, säger Caroline.

Många anser att de skulle vil-
ja samverka mer om det fanns 
mer resurser avsatta. 

Högskolan i Gävle har inte 
stuckit ut i rapporten, varken 
negativt eller positivt. 

– en sak som vi vill trycka 
på som vi såg i Gävle är NU-
stämplingen av kurser, säger 
Caroline.

Rapporten i sin helhet kan 
laddas ner från Nuteks hemsida 
http://www.nutek.se

Författarna till rapporten Clas 
Wahlbin och Caroline Wigren.

anders Berggren 
konTakTTorgeT
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tryck i den egna undervisningen. 
Det är också viktigt att beskriva 
hur man som lärare utvecklas 
pedagogiskt utifrån de kunska-
per och erfarenheter man skaf-
far sig under vägens gång, samt 
hur man arbetar för att stimulera 
studenternas lärande.

Vad är vitsen?
Den pedagogiska meritportföl-
jen är till för högskolans lärare 
och kan användas som ett verk-
tyg för att stimulera pedagogisk 
utveckling och för att dokumen-
tera pedagogisk skicklighet. Pe-
dagogisk utveckling kan vara till 
exempel deltagande i pedagogis-
ka projekt, omarbetning av kur-
ser och samarbete med kollegor. 
Tanken är också att portföljen 

Högskoleförordningen 
om befordran

”en adjunkT som är ansTäLLd 
TiLLs vidare får Befordras TiLL 
LekTor även om” (de veTen-
skapLiga) ”BehörigheTskraven 
inTe är uppfyLLda. deT gäL-
Ler dock Bara om adjunkTen 
har visaT särskiLd pedagogisk 
skickLigheT eLLer särskiLd 
skickLigheT aTT uTveckLa och 
Leda verksamheT och personaL 
vid högskoLan eLLer visaT sär-
skiLd förmåga aTT samverka 
med deT omgivande samhäLLeT” 
(hf 4 kap, 13§)

Hur samlar du dina pedago-
giska lärarmeriter? I en hög 
på bordet eller bara i huvu-
det? Nu har du chansen att 
formalisera samlandet. Ped-
agogiska rådet hjälper dig.

Är det bara vetenskaplig merite-
ring som gäller för att göra kar-
riär inom akademin? En vanlig 
uppfattning är att man enbart 
kan bli lektor och professor ge-
nom vetenskaplig meritering. 
Det är den vanligaste grunden 
för befordran. Men Högskole-
förordningen anger även andra 
grunder för befordran, exem-
pelvisvis ”administrativa”, ”pe-
dagogiska” eller ”konstnärliga” 
meriter. 

Dessa befordringsgrunder är 
dock ovanligare, bland annat 
beroende på traditioner och svå-
righeter att dokumentera dessa 
meriter. Pedagogiska rådet vid 
Högskolan arbetar aktivt för att 
lärare och forskare skall kunna 
söka befordran på pedagogiska 
meriter. Som stöd och hjälp för 
detta har rådet arbetat fram fol-
dern ”Att skriva en pedagogisk 
meritportfölj – för att stimulera 
pedagogisk utveckling och för 
att dokumentera pedagogisk 
skicklighet”.

Vad är en  
pedagogisk meritportfölj?
En pedagogisk meritportfölj är 
ett verktyg för att systematiskt 
samla och beskriva sina peda-
gogiska meriter och sin peda-
gogiska skicklighet. I portföljen 
anger man inte bara vilken pe-
dagogisk grundsyn och utbild-
ning man har eller hur många 
olika kurser man ansvarat för 
eller undervisat i, utan tonvikten 
i den pedagogiska meritportföl-
jen ligger snarare på hur denna 
grundsyn och utbildning ger av-

Kontakttorget

NU! ska ge ökat samarbete med näringslivet
NU! står för Näringslivsintegrerad utbildning och är ett ar-
betssätt för att införa en mer uttalad arbetslivskoppling i Hög-
skolans utbildningar. 

– Med NU! vill vi få in näringslivskoppling i kurser, projekt 
och examensarbeten, berättar Erika Engvall. 

– Det gemensamma för oss som ingår i NU!-gruppen är 
att vi vill få in mer företags- och arbetslivskontakter i utbild-
ningen även om vi arbetar på olika sätt i våra kurser, förklarar 
Åsa Karlsson.

Vad gör NU!-gruppen?
– Vi arbetar med att hitta arbetssätt för att kunna samarbeta 
över institutionerna. Vi utbyter erfarenheter, utformar ge-
mensamma lösningar och arbetar med marknadsföring till-
sammans, säger Erika. Vi jobbar också med Marknadskon-
toret som är en kontaktdatabas som används av bland andra 
Kontakttorget. Vi försöker samordna och dela med oss av de 
företagskontakter som vi har, säger Nicklas Rothpfeffer på 
T-institutionen. 

I gruppen finns representanter från Ekonomprogrammet, 
från den projektbaserade ingenjörsutbildningen samt från 
Creative Computer Graphics. Det finns även andra som har 
visat intresse och som är på väg att komma in i samarbetet.

 
Vad blir bättre?

– Vi ger Högskola och företag möjligheter att få kontakt med 
varandra. Det är viktigt för både studenter och företag och 
ger utvecklingsmöjligheter till båda parter, säger Lili Andrée, 
lärare i elektronik. 
– Vi gör det samtidigt lättare för studenterna att göra arbeten 
på företag eftersom de själva inte behöver ringa runt och leta 
lämpliga och intresserade organisationer att jobba med. För 
oss lärare innebär det att vi delar med oss av våra kontakter 
och erfarenheter till varandra. Det gör att vi kan jobba mer 
effektivt, säger Jonas Boustedt, avdelningen för dataveten-
skap.

Vad är aktuellt just nu för NU!-gruppen?
– Vi jobbar för en NU!-märkning av näringslivsintegrerade 
kurser på HiG. Vi hoppas få in märkningen i nästa utbild-
ningskatalog. Det är ett sätt att marknadsföra sådana kurser. 
Just nu gör vi en inventering för att hitta NU!-kurser, berättar 
Erika. Visionen är att NU! kan vara en profilering av Högsko-
lan i Gävle. Onsdag den 30 januari arrangerar Kontakttorget 
och NU!-gruppen en kombinerad NU!- och Exjobbsdag för att 
visa studenter och företag möjligheterna till samarbete.  

anna jansson konTakTTorgeT

NU!-gruppen, från vänster, Anna Jansson, Åsa Carls-

kan användas vid anställning, 
befordran eller i samband med 
prövning inom ramen för olika 
pedagogiska meriteringssystem, 
exempelvis (ett system med) pe-
dagogisk karriärstege. Portföljen 
kan då tjäna som ett underlag för 
bedömning av exempelvis ansö-
kan om befordran. 

Meritportföljen utgör såle-
des dels ett verktyg för läraren 
att synliggöra och stimulera sin 
egen pedagogiska utveckling, 
dels ett underlag för andra att 
bedöma den.

Mer information
I mitten på december kommer 
foldern Att skriva en pedago-
gisk meritportfölj – för att 
stimulera pedagogisk utveck-
ling och för att dokumentera 
pedagogisk skicklighet att 
distribueras till Högskolans 
personal. Pedagogiska rådet 
kommer sedan att anordna 
soppluncher och seminarier 
för att informera mer. Port-
följen kommer också att ingå 
som ett moment i de behö-
righetsgivande högskolepe-
dagogiska kurserna vid HiG 
där deltagarna kommer att få 
hjälp med att börja skriva sin 
egen portfölj.

I skrivande stund är följande 
aktivitet inplanerad:

Seminarium den 25 janu-
ari kl. 10–12, sal 33:202, 
information om, samt be-
dömning av pedagogisk 
meritportfölj 

Denna och andra aktiviteter 
kommer att annonseras på in-
tranätet.

Har du några frågor eller fun-
deringar kring pedagogisk me-
ritportfölj? Kontakta gärna Sara 
Dahlström, sdo@hig.se, eller 
Göran Fransson, gfn@hig.se. 

•

"Mätguru"
HiG som det goda 
exemplet står det om 
i senaste numret av 
Elektroniktidningen. 
Högskolan i Gävle pre-
senteras som det bästa 
exemplet på högskolor 
med stor samverkan 
med det regionala nä-
ringslivet. 

Artikeln är en bred 
presentation av Niclas 
Keskitalo, sedan fem år 
delar sin tid som fors-
kare vid Ericsson Radio 
Systems med att vara 
adjungerad professor i 
elektronik vid HiG. Han 
har under de fem åren 
byggt upp ett avancerat 
forskningslabb för ra-
diomätteknik. Laborato-
riet används inte minst 
av de doktorander som 
går HiG:s och KTH:s 
gemensamma forskar-
skola.

Keskitalo själv be-
skrivs som mätguru 
redan i rubriken.

Workshop
HiG och KTH arrange-
rar den 22 januari 2008 
workshop i Globen i 
Stockholm.  Worksho-
pen arrangeras inom 
ramen för den gemen-
samma forskarsko-
lan. gemensamma fors-
karskola tillsammans 
med KTH.

HiG bäst i test
Högskolan i Gävle har 
av Naturvårdsverket 
utsetts till den svenska 
myndighet som har 
bäst miljöledningssys-
tem. Verket har jämfört 
179 myndigheter och 
HiG tilldelades högsta 
möjliga poäng.

Pedagogisk meritportfölj en hjälp  
vid den akademiska karriären

för att stimulera pedagogisk utveckling och dokumentera pedagogisk skicklighet

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ. . .

Pedagogiska rådet

BBC ringde Hygge
Londonflygplatsen Heathrow 
ska byggas om. Det föran-
ledde det brittiska mediafö-
retaget BBC att slå en signal 
till professor Staffan Hygge 
för en intervju.

Center. Där skulle intervjun ske 
genom Skype, med ljud ioch 
bild då BBC:s tekniska resur-
ser för telebildsändningar inte 
motsvarades av de som finns 
vid HiG. 

Hygge intervjuades om bul-
lereffekter på människan. Han 
har tillsammans med ytterligare 
två forskare gjort en stor studie 
på barn boende intill ett gam-

malt flygfält utanför München. 
Flygfältet lades ned under un-
dersökningens gång. Under-
söktes gjordes även barn som 
bodde intill den nya flygplat-
sen. Studien visade signifikativ 
försämring förbättring av inlär-
ningasförmågorna hos den förra 
gruppen och försämrad förmåga 
hos den andra gruppen.

ove WaLL 

Reportern på BBC hade läst 
referenser till Hygge i New 
Scinetist och det handlade om 
bulleras inverkan på skolbarns 
inlärningsförmåga och minne. I 
alla hast byggdes ett kontor om 
till tillfälligt studio på Learning 
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Vid NT-nämndens sammanträde 2007-11-27 behandlades bland 
andra följande ärenden:

Verksamhet och budget för bå. 2008
Utveckling av Trädgårdsmästarprogrammet
Information om Högskolans framtidsgrupp och dess arbete 
Forsknings- och utbildningsstrategier
Forskarutbildningskurs inom kvantitativ metod/statistik
Utbildningsplaner för Ekonomi- och Maskiningenjörsprogram-
met, Industriell ekonomi, Geomatikprogrammet och Högskole-
utbildning inom teknik
Projektet ”Morgondagens ingenjör för X-läns näringsliv, MIX-
projektet”

Vid mötet den 4 december behandlades forsknings- och utbildnings-
strategier. Se vidare http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/
programkansliet/NT-namnden/NT-namnden.htm. Frågor besvaras 
av ordförande Bahram Moshfegh eller sekreterare Kjell Ekström.

Bland andra följande ärenden behandlades vid HVS-nämndens 
sammanträde den 29 november (ej justerat vid pressläggningen):

Diskussion kring högskolans forsknings- och utbildningsstrategi
Information om registrering i OPuS
Utvärdering av utbildningsprogram
Klassificering av huvudområde/ämne

Nästa sammanträde är den 29 januari och handlingar till samman-
trädet ska vara nämnden tillhanda senast tre veckor innan. Nämn-
dens hemsida: http:/www.hig.se/forskning/FoN.htm.

•
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Åttio tusen kronor bytte ägare

Klubbat 
i nämnden

Sex stipendiater delade på 
åttio tusen kronor vid ETE-
mässan den 28 november.

Det största stipendiet om 
25 000 kronor kom från Mel-
lansvenska Handelskammaren 
och gick till Henrik Löfgren för 
hans uppsats om hur en banks 
lokalkontor arbetar med och för 
en hållbar utveckling. Föremå-
let för uppsatsen var Swedbanks 
kontor i Hofors. 

Redan belönad
SIF Gävleborg delade ut tre sti-
pendier om vardera 10 000 kro-
nor till Magnus Flodin, Birgitta 
Olsson och Kristina Jonsson. 
Deras uppsatser handlade om 
i tur och ordning en metod att 
kunna förutse programkrascher 
i datormiljö, certifiering som 
konkurrensmedel och om ba-
lansgången mellan it-säkerhet 
och användbarhet. Magnus Flo-
dins arbete har redan tidigare 
prisbelönats av Jusek som utsåg 
honom till Best Runner-up ny-
ligen

Swedbanks stipendium till 

Årets ekonom om �0 000 kro-
nor tilldelades Liza Juhlin.

�� 000 kronor var Mats V 
Hanssons analys "Vikten av 
kunskap för återvinning" som 

rör Gästrike Återvinnares atti-
tydundersökning. Donator var i 
det fallet Stiftelsen Gästrikere-
gionens Miljö.

ove WaLL

Henrik Löfgren fick 25 000 kronor, blommor och diplom  för sin uppsats om 
ett mindre bankkontors miljöarbete.

Tillgängligheten är A och O
Högskolan i Gävle ska, lik-
som andra statliga myndig-
heter, gå före i arbetet med 
att skapa en tillgänglig verk-
samhet och arbetsplats.  Alla 
myndigheter är skyldiga att 
förbättra tillgängligheten för 
personer med funktionshin-
der.  Det handlar om att göra 
verksamhet, lokaler, infor-
mation och kommunikation 
tillgängliga. 

Att göra högskolan tillgänglig 
innebär att ta bort de hinder som 
finns. Sedan februari 2006 finns 
en särskild tillgänglighetsplan 
för Högskolan som anger ra-
mar och riktlinjer. Planen syftar 
också till att öka medvetenheten 
och ge insikt om tillgänglighets-
frågornas betydelse samt att för-
bättra bemötandet. 

Den grundläggande värde-
ring som gäller för Högskolans 
tillgänglighetsarbete är att: 

Alla studenter, anställda 
och andra medborgare ska ha 
samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter vid Högskolan 
i Gävle oavsett funktionshin-
der eller ej. Alla anställda och 
studenter ska bemöta varandra 
med ömsesidig respekt oavsett 
funktionshinder eller ej. 

 Inventering och analys
För närvarande pågår ett arbete 
med att inventera den fysiska 
miljön. Inventeringen ska synlig-
göra problemområden och ge ett 
underlag som klargör vilka åtgär-
der som behöver vidtas. Parallellt 
med detta genomförs en tillgäng-
lighetsanalys av vår webbplats. 
Det arbetet ska ligga till grund 
för det framtida förändringsar-
betet med webbplatsen. Andra 
områden som kommer att ses 
över är information (utformning 
av informationsmaterial, språk, 
layout, format etc), kommunika-
tion (exempelvis taltjänst, teletal 

och texttelefon) och upphandling 
(tillgänglighet för datorutrust-
ning, programvaror med mera). 
En ambition för tillgänglighets-
arbetet är att de åtgärder som 
lyfts fram ska vara genomförda 
senast under år 2010. 

Du kan läsa mer om Hög-
skolans tillgänglighetsarbete i 
tillgänglighetsplanen. Den hit-
tar du på vår webbplats under 
rubriken "Styrdokument". 

Du kan också kontakta någon 
av de ansvariga för de olika till-
gänglighetsområdena:

Lokaler med god tillgänglighet: Ulf Forsell (026-
648950, ufl@hig.se) eller Håkan Englund  (026-648811,  
hed@hig.se)
Tillgänglig kommunikation och information: Johan 
Ahlgren (026-648560, jonahn@hig.se) eller beträffande 
webben Veronica Liljeroth (026-648634, veronica@hig.
se)
Upphandling: Johny Bylerius (026-648694, jbs@hig.se)
Verksamhet: Susanne Axner (026-648641, sae@hig.se 
samt respektive institution 026-648500)
Övergripande tillgänglighetsfrågor: Gert Dahlkvist 
(026-648420, gdt@hig.se)

Kontaktpersoner

Högtidligt irländskt

Vid St Patrick’s College i Du-
blin, en del av Dublin City Uni-
versity, promoverades den 10 
november Maria Westvall, bil-
den, tjänstledig lärare i musik 
vid HiG.

Hennes avhandling ‘Webs of 
Musical Significance - A study 
of Student Teachers’ Musical 
Socialisation in Ireland and 
Sweden’ handlar om irländska 
och svenska lärarstudenters er-
farenheter av musik och musik-
undervisning. Lärarstudenternas 
upplevelser och erfarenheter 
visar sig vara mångfacetterade. 
Dessa upplevelser samverkar 

och påverkar värderingar, atti-
tyder och agerande i relation till 
musicerande och musikunder-
visning på ett sammansatt sätt.

Maria har under sin forskar-
utbildning samtidigt arbetat 
som undervisande lärare vid 
lärarutbildningar både i Sverige 
och Irland och har därför kunnat 
studera ämnet för avhandlingen 
på flera plan. Avhandlingens 
tema och resultat berör såväl 
grundskolans som lärarutbild-
ningarnas innehåll och utform-
ning av musikundervisning.

Promoveringen var av den 
högtidligare sorten vilket bilden 
ovan säkert visar.

Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier 

Högskolan i Gävle, bjuder in till konferens 29–30 
maj 2008 i samarbete med Gävle Kommun, Wij 
Trädgårdar och Ockelbo Kommun.

Konferensen är öppen för forskare, anställda inom kommun 
och landsting, personer inom olika organisationer och myn-
digheter som arbetar med hälsofrågor, komplementärmedi-
cinare och alla övriga intresserade.

Genom en generös tilldelning av konferensbidrag från Ek-
hagastiftelsen kan vi nu erbjuda konferensdeltagande till en 
starkt reducerad kostnad. Deltagaravgift: 1 900 kr exklusive 
moms, studerande 900 kr inklusive moms. I priset ingår för- 
och eftermiddagskaffe och lunch båda dagarna samt kvälls-
arrangemang med middag dag 1. Deltagarantalet är begrän-
sat. Program och anmälan: http://www.hig.se/helna

19 december, kl. 18.00, Estraden. Utdelning av 
Gävle kommuns stipendium till lärare. Odd Fel-
lowlogen nr 160 delar även ut sitt stipendium sam-
tidigt.

25 januari kl. 10–12, sal 33:202. Seminarium. In-
formation om, samt bedömning av pedagogisk me-
ritportfölj. Läs mer på sidan 9 i detta nummer.

28 januari, Hofors. PUX samverkansråd.

29 januari, Läkerol Arena. HiG matchvärd, hockey 
Brynäs–Frölunda. Fritt inträde för all personal.
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Ing-Marie Persson – 
pratar med chimpanser 
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Och nere i årets sista hörn några cybertips:
Vissa länkar är förkortade med hjälp av http://tinyurl.com/
Minigolf med julstämning:
http://christmas-minigolf.freeonlinegames.com/
Världens största gatumålning? 
http://tinyurl.com/2ul2ou
Fantastisk föreläsning om Identitet v. 2.0 (eller konsten att an-
vända overhead:
http://identity20.com/media/OSCON2005/

Om tydlighet handlade det när 
Ing-Marie Person berättade 
om sitt liv i en schimpansflock 
vid två föreläsningar vid HiG. 
Hon har lärt sig schimpanser-
nas språk, de förstår henne 
och hon är numera Europas 
enda mänskliga schimpans-
flockledare.

– Jag måste vara oerhört tydlig 
med mina känslor när jag är 
med dem, annars skulle det inte 
fungera, berättade hon.
Ing-Marie Persson är Europas 
enda mänskliga flockledare. 
Hennes "familj" är chimpans-

flocken i Furuvik. Alfahannen 
heter Santino och är stark som 
fyra fullvuxna män och har en-
ligt Ing-Marie ett humör som 
kan verka avskräckande på det 
mesta. Men besökare i Furuvik 
har sett att han inte brukar göra 
något utan Ing-Maries medgi-
vande.

Om detta speciella ledarskap 
berättade hon för personal vid 
HiG i slutet av november.

Ing-Marie är även deras sjuk-
vårdare och behndlar honan 
Pennys diabetes dagligen. Om 
det skulle behövas har schim-
panserna fått "personnummer". 

– Då kan de skrivas in på 
sjukhuset i Gävle. Där har de en 
liten avdelning. 

Ing-Marie arbetar även inter-
nationellt för världens schim-
panser.

ove WaLL

Sju miljoner till  
bullerforskning

Professorerna Staffan Hygge 
och Anders Kjellberg har till-
sammans med doktoranderna 
Patric Sörqvist och Robert 
Ljung fått sammanlagt 6,9 mil-
joner kronor för fortsatt för-
djupningsforskning om bullers 
påverkan på kognitionen. Grup-
pen vill ta reda på varför olika 
sorters buller har olika inverkan 
på olika funktioner hos oss. Den 
specifika miljö Hygge ska ägna 
sig åt är kontorslandskap.

Framtidsgruppen  
bjuder in personalen

Framtidsgruppens arbete fort-
sätter och den tar gärna emot 
förslag från alla anställda och 
gärna via gruppens hemsida 
http://intranet.hig.se/web/fram-
tidsgruppen.html.

Personal inom förvaltningen, 
UFK och bibliotektet inbjuds 
till träff den 17 januari. Det sker 
i sal 33:203 klockan 13:00. För 
förvaltningens personal följs 
mötet av information om aktu-
ella frågor.

Ing-Marie Persson, legitimerad flockledare som brinner för sitt uppdrag.

Vissa förutsägelser kan göra utan att ha läst en enda 
forskningsrapport. Några klara exempel:

Det är fler låginkomsttagare än höginkomsttagare 
som köper lotter och som följdaktligen förlorar 
mer pengar.
Människor med problem kallar oftare andra för 
dumskallar.
Det är fler människor som säger "God Jul" än som 
får en.

Högaktuellt tar nu paus. Nästan nummer utkommer i 
februari. Trevlig Helg på riktigt!
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