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Genus ska 
genomsyra allt
Mona Eliasson började i mars sin tjänst 
vid HiG som landets första professor 
i genuspsykologi. Hon förutsätter att 
alla på institutionen är intresserade av 
genusfrågorna och ska försöka se till all 
undervisning genomsyras av dem. Själv 
ska hon vara ett stöd för kollegerna och 
tilltalas av den öppenhet hon mött sina 
första veckor på posten.

Sid 8 och 9

Tema genus och 
jämställdhet
Detta utökade Högaktuellt handlar nästan 
uteslutande om genus och jämställdhet. 
Praktik, forskning, projekt, rekrytering 
- överallt dyker dessa två begrepp upp 
vid HiG. Temanumret är ett försök att 
samla åtminstone det mesta på en och 
samma plats.

Med förhoppning om intressant läsning.
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exkl moms

Jämställdhet är en över-

levnadsfråga – att inte ha 

ett jämställt samhälle i alla 

avseenden är en lyx vi inte 

längre har råd med. 

Den 18/3 kom en rapport från 
TCO undertecknad av Roger 
Mörtvik, samhällspolitisk 
chef och Roland Spånt, chefs-
ekonom, där de bland annat 
skriver: 

”Priset för gammaldags 
uppfattningar om att män 
ska försörja familjen och 
kvinnor ta hand om barn 
och familj blir långsiktig 
ekonomisk stagnation. 
Länder med ålderdomliga 
uppfattningar om jäm-
ställdhet kommer att bli 
århundradets ekonomiska 
förlorare”.  

Tunga ord från tunga män. 
Samma dag kom också Agnes 

Wolds rapport om ”anrikning-
en” av kvinnor och män inom 
akademin som visar att det i 
bästa fall är dubbelt så svårt för 
kvinnor som för män att göra 
forskarkarriär. Inom många sek-
torer av akademin är det mycket 
större differenser än så. 

Undersökningen  bygger på 
statistik över hur många som 
börjar sina studier ett givet år, 
när de sedan doktorerar och hur 
genomslaget av detta skulle se 
ut på högre nivåer om utfallet 
var jämställt. 

Siffrorna kan inte annat än 
ses som ett skrämmande 
bevis på nationalekonomisk 
misshushållning.

VILKET ÄR SAMBANDET?

Vad är då sambandet mellan 
genus och jämställdhet? Jäm-
ställdhet är vad vi skulle uppnå 
om vi alla hade tillräckliga kun-
skaper om de mekanismer som 
styr de sega genustrukturerna, 
om vi kunde agera genusmed-

vetet i all vår verksamhet. Det 
finns numera stor konsensus om 
att vi alla önskar ett jämställt 
samhälle, de varningssignaler 
om till exempel könsrelaterat 
våld eller ungdomars könslad-
dade språkbruk som kommer 
allt oftare är ett tecken på att allt 
fler människor är beredda att ge 
upp ett traditionellt genustän-
kande och därför också ser kon-
sekvenserna av ett sådant. Men 
hur gör man i praktiken?

I det här numret har vi ställt 
frågan ”Hur arbetar ni med 
genus och jämställdhet inom 
din institution/avdelning?” Vi 
har också lyft blicken och ställt 
samma fråga till några viktiga 
organisationer i vår närmaste 
omgivning – ingen människa 
eller organisation är en ö och vi 
existerar i samverkan. 

Vi har också i Gävleborg 
många satsningar att vara stolta 
över. Inte bara har vår högskola 
ett stort förtroende nationellt att 
förvalta vad gäller jämställd-
hetsarbete, det finns goda exem-
pel på framgångsrika satsningar 
i regionen som tex JämRum och 
Equalprojektet Jämställdhet i 
Gävleborg som vi presenterar 
närmare i detta nummer.

ATT BLI GODA FÖREDÖMEN

Inom högskolevärlden har vi 
ett stort ansvar för samhällsut-
vecklingen i stort. Jämställdhet 
och mångfald finns inskrivet i 
samtliga styrdokument och vi 
måste arbeta för att bli goda fö-
redömen som jämställda arbets-
platser. Vi har också ett krav att 
brädda och öka rekryteringen 
till högre studier. Det är också 
bestickande att de flesta vi talat 
med trycker på betydelsen om 
större kunskaper om genus och 
jämställdhet. 

Eftersom det är här som 
kunskaper byggs, fördjupas 
och förmedlas är det av oerhört 
stor betydelse att vi arbetar med 
detta på ett grundläggande sätt. 

Vi behöver utbildas i genus-
praktik, vi behöver utveckla 
genuspedagogik. Vi måste inse 
att det som vi producerar – ut-
bildning – har genomslag för 
en lång tid. 

De unga människor som 
passerar oss kommer att 
verka i samhället och sätta 
sin prägel på det de när-
maste femtio åren. 

Det tål att tänka på.

Prorektor Gabriella Åmansson

Genus i praktiken
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"Tillsammans ska vi jobba för 

ett mer jämställt Gävleborg".

Så börjar Equal Partnerskap 

för jämställdhet sin beskriv-

ning av det tre-åriga projektet 

med syfte att bryta den köns-

segregerade arbetsmarkna-

den i länet.

Ett ojämställt län är ett hot mot 
både tillväxt och utveckling och 
könsuppdelningen i Gävleborg 
slår rakt igenom samhällets 
alla områden; arbetsmarknad, 
utbildning, arbetslöshet, ohälsa, 
utflyttning och rekrytering.

Partnerskapet består av 23 
olika partners från olika delar 
av samhället; näringslivet med 
bl.a.Sandvik AB, länsmyndig-
heter som högskolan, länsar-
betsnämnden, länsstyrelsen, 
landstinget, kommunerna i länet 
och intresseorganisationer.

Gävleborgs län ligger i den 
absoluta botten i SCB:s jäm-
ställdhetsindex och projektets 
alla aktiviteter inom olika om-
råden syftar till att åstadkomma 
en förändring. Utvecklingspart-
nerskap är en metod som Euro-
peiska sociala fonden vill pröva 
för att genom ökad delaktighet 
hos många förändra invanda 
mönster och strukturer.

WWW.EQUAXL.SE

Som deltagare i utvecklings-
partnerskapet och med ett starkt 
intresse för en ökad jämställdhet 
gläds jag åt de många aktivite-
terna i Equal-projektet som just 
nu äger rum i länet. Håll ögonen 
öppna för vad som händer här 
hos oss på högskolan och på 
<http://www.equalx.se>.

Equal skall bryta
segregeringen

”Jo, jag sitter med som 
högskolans representant i 
Jämrums styrgrupp,” brukar 
jag säga när frågor som rör 
jämställdhet kommer på tal. 
”Vaddå, vad är Jämrum”, har 
en vanlig fråga tillbaka varit.

Jämrum är ett jämställdhetscen-
trum för pedagoger i Gävleborgs 
län och ingår i ett projekt som 
finansieras av Länsstyrelsen 
och till viss del också av Gävle 
kommun. Det treåriga projektet 
startade 2002 och är en fortsätt-
ning på de jämställdhetsprojekt 
som bedrivits vid förskolor och 
skolor sedan 1996. Av dessa är 
arbetet vid förskolan Tittmyran 
det mest kända, även uppmärk-
samma av riksmedia. Syftet 
med nuvarande projekt är att 
öka kunskapen om genusstruk-
turer och att få fler pedagoger 
att vilja integrera jämställdhet i 
vardagsarbetet. 

KUNSKAPSSPRIDNING OCH STÖD

Jämrums främsta uppdrag är att 
genom utbildning, handledning 
och metodutveckling initiera 
och stödja jämställdhetsarbete 
så att fler verksamheter inom 
förskole- och skolområdet lever 
upp till de jämställdhetsmål som 
finns i styrdokument/läroplaner. 
Spridning av insamlad och do-

kumenterad erfarenhet är också 
en viktig uppgift. Jämrums 
lokaler ligger på Hamiltongatan 
3 (mellan gamla fängelset och 
slottet) och är öppet dagtid. 

Mitt uppdrag som ledamot i 
styrgruppen, som jag ser på det, 
är förutom att vara med och be-
sluta om frågor på övergripande 
nivå, att vara en bro mellan 
intressenter i kommunerna och 
högskolan. Det kan konkret 
innebära att initiera utveckling 
av relevanta kurser för pedago-
ger inom området, jämställdhet 
och genus och försöka inspirera 
studenter att vilja ta del av Jäm-
rums verksamhet för egen kun-
skapsutveckling. 

EXAMENSARBETEN

Det viktigaste arbetet just nu är 
att försöka verka aktivt för att 
många studenter skriver sina 
examensarbeten inom detta 
område. I länets kommuner 
finns det många skolor och 
förskolor som skulle välkomna 
att deras jämställdhetsarbete på 
detta vis kunde bli granskat och 

d ä r i g e n o m 
synliggjort. 

"Vaddå Jämrum?"

ELISABETH 
BJÖRKLUND

Resurscentrum 
till hjälp för företagare
Alla företagare är skyldiga 
att vidta åtgärder för att öka 
jämställdheten på arbets-
platsen. Men många saknar 
kanske både erfarenhet, 
kunskap och resurser för att 
göra detta. 

Till deras hjälp finns då Re-
surscentrum för jämställdhet, 
genus och teknik där målet är 
att fler kvinnor söker sig till och 
stannar inom tekniska utbild-
ningar och verksamheter.

En av de faktorer som på-
verkar detta är att det bedrivs 
forskning på området. En av 
uppgifterna för centret är att 

förmera denna forskning.
Resurscentret ska också sam-

la all information och kunskap 
som redan finns, varav, vilket 
detta temanummer av HA vi-
sar, en hel del skapas på HiG. 
Likaså kommer kontinuerligt 
nya erfarenheter att samlas som 
underlag för kommande arbete. 
Företagens behov och idéer ska 
styra. 

Finansiärer av projeketet är 
länsstyrelsen i Gävle, HiG och 
Sandviken kommun. 

Just nu pågår rekryteringen 
av projektledare och verksam-
heten kommer att vara förlagd 
till Sandbacka park i Sandvi-
ken.

LENA NORDESJÖ

dessa frågor. Projektets första 
del, identifikationen av fram-
tida potentiella ledare har nu 
startat med att universitet och 
högskolor ombetts att ta fram 
listor på var i organisationen 
kvinnorna finns. 

Kontaktperson för detta 
på HiG är Bengt Wirbäck. 
Projektets koordinator är 
Kerstin Lagerström, perso-
nalutvecklare vid Karolinska 
instititutet.

HiG har gått med i IDAS 
– ett projekt som skall ut-
veckla ett jämställt ledar-
skap inom akademin. 

IDAS står för Identification, 
Development, Advance-
ment och Support, termer 
lånade från Judy Sturnick, 
en amerikansk före detta 
universitetsrektor och kon-
sult som arbetat länge med 

Jämställt inom akademin
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När genusforskarskolan star-

tade fick HiG plötsligt möjlig-

het att utbilda forskare med 

hjälp av Umeå Universitet. 

Gabriella Åmansson berät-

tar hur det gick till.

På vårvintern 2000 när jag var 
nybliven prefekt på HS-institu-
tionen fick jag ett telefonsamtal 
från Umeå och frågan huruvida 
HiG skulle vara intresserade av 
att ingå som partner i den natio-
nella genusforskarskola man 
hade för avsikt att ansöka om. 

Detta var i samband med att 
departementet hade aviserat ett 
brett försök med 15 forskarsko-
lor i skilda ämnen enligt en kon-
struktion där varje forskarskola 
skulle ha ett värduniversitet 
och minst tre partnerhögskolor, 
företrädesvis utan egna veten-
skapsområden. (Förslaget finns 
att läsa i Forskning och förny-
else (Prop. 2000/2001:3))

Någon genusforskarskola 
ingick visserligen inte, men 
Umeå universitet planerade 
att lägga in om en sådan med 
utgångspunkt från en tidigare 
ansökan som redan fanns hos 
Riksbankens Jubileumsfond. I 
denna ansökan ingick fyra uni-
versitet med Umeå  Universitet 
som huvudman. Det gick inte 

alldeles friktionsfritt att flytta 
över ansökan från de övriga 
universiteten och istället knyta 
tre högskolor till sig. Det var 
dock den allmänna meningen 
att en genusforskarskola borde 
ingå i departementets satsning 
och tiden var alltför knapp för 
att ta fram ett helt nytt koncept. 
Umeås ansökan bifölls och den 
sextonde forskarskolan var ett 
faktum. Till partnerhögskolor 
utsågs högskolorna i Gävle, och 
Kalmar samt Mitthögskolan.

VARFÖR DÅ  
HÖGSKOLAN I GÄVLE? 

När man sökte efter partners 
till forskarkolan ville man 
självklart ha högskolor där det 
fanns ett dokumenterat intresse 
för genusforskning. Dessutom 
var det en fördel om högsko-
lan hade en genusforskare i 
chefsposition som kunde fung-
era både som ansvarig och som 
handledare när forskarskolan 
väl kom igång. Gävle kunde 
väl leva upp till dessa kriterier. 
Det är ett faktum att många 
kvinnoforskare på 90-talets 
början sökte sig till små och 
medelstora högskolor. Gävle 
var inget undantag – tvärtom. 
Pionjärer som Agnes Nobel och 
Louise Waldén hade tidigt knu-
tits hit – en aktiv forskargrupp 
fanns inom dåvarande SIB, 

Statens institut för byggforsk-
ning. Högskolan hade också 
en livaktig intresseförening om 
än ingen egen centrumbildning, 
Äppelblom & Runsten och flera 
framgångsrika jämställdhets-
projekt till exempel Q-NOT. 
Under mina 25 år som kvinno- 
och genusforskare har jag knutit 
många kontakter – det var till en 
början faktiskt inte särskilt svårt 
att hålla reda på de få forskare 
som fanns inom detta område, 
framför allt via dåvarande Cen-
trum för Kvinnorforskning vid 
Uppsala Universitet. Det var 
därför med stor glädje som jag 
svarade ja.

HUR MAN BYGGER EN 
FORSKARSKOLA

De nybildade forskarskolornas 
första uppdrag var att skriva 
en programförklaring. Detta 
gjordes av en arbetsgrupp ledd 
av prorektor Gunnel Gustafs-
son med deltagare från Umeå 
Universitet och från de tre 
partnerhögskolorna. Samtliga 
programförklaringar återfinns 
i rapporten Forskarskolor i 
Sverige – en sammanställning. 
Högskoleverket 2001:12 R. Ge-
nusforskarskolans programför-
klaring är också tillgänglig  på 
www.umu.se/genusforskning.)

Det var många praktiska 
frågor som måste lösas, t ex 

värdfakultet, budget, ansök-
ningsförfarande, volym osv. Att 
forskarskolan skulle vara tvär-
vetenskaplig utgjorde också en 
utmaning. Detta innebar att var-
je doktorand dels skulle tillhöra 
och till viss del finansieras av 
forskarskolan, dels tillhöra och 
finansieras av en ämnesinstitu-
tion vid Umeå universitet. 

För partnerhögskolornas 
doktorander tillkom dessutom 
ytterligare en institution på 
hemmaplan. Det var en grann-
laga uppgift att säkerställa att 
forskarskolan skulle kunna ge 
doktoranderna drägliga arbets-
villkor och se till att de inte kom 
i kläm mellan olika system och 
lokala regelverk. 1 april 2001 
fick forskarskolan sin första 
styrelse där jag ingår. Profes-
sor Britta Lundgren utsågs till 
föreståndare och docent Lena 
Eskilsson till koordinator. En 
bred intresseförfrågan skicka-
des under våren ut till samtliga 
institutioner i Umeå och vid 
partnerhögskolorna för att ta 
fram underlag för framtida 
utlysningar. En liknande förfrå-
gan skickades till tänkbara dok-
torander i hela landet. Denna 
process ledde till att utlysningar 
om 24 doktorandtjänster gick ut 
i juni 2001 och i januari 2002 
hade vi de första doktoranderna 
på plats efter ett omfattande 

Jaana Kur-
vinen, E-in-
stitutionen, 
är inne på 
sitt tredje år 
som dokto-
rand vid 
Genusfors-
karskolan. 
Hennes forskning handlar 
om kvinnor som lämnat en 
anställning i den offentliga 
sektorn för att istället starta 
eget företag inom samma 
bransch.

I en första delstudie ingår sju 
djupintervjuer som samtliga 
visar att kvinnorna valde entre-
prenösskapet för att få fortsätta 
att arbeta med det de ville och 
på det sätt de vill göra detta.

– Just nu är jag inne i slut-
fasen av delstudie Ett då jag 
har genomfört intervjuer med 
sju småföretagare och entre-
prenörer. Jag anser att de har 
genomfört en entreprenöriell 
handling då de tagit sig från 
en arena till en annan. Det är 

Jaana forskar om kvinnor som startar eget
intressant att se hur kvinnor 
med en yrkesbakgrund och 
anställning inom utbildning, 
vård och omsorg skapar sig 
identiteter som företagare inom 
de ramar som ges av de rådande 
samhällsstrukturerna. 

Det finns, menar Jaana, 
ett intresse av att studera och 
beskriva dessa kvinnors  iden-
titetsskapande i och med att de 
passerar åtminstone tre gränser 
då de blir företagare. 

– Gränserna består av gräns-

landet mellan offentlig och pri-
vat sektor, mellan anställning 
och företagande samt mellan 
stora och små organisationer. 

Företagarna skapar sig nya 
identiteter utifrån de nya för-
utsättningarna, säger hon, men 
också utifrån de värderingar och 
normer som följer med från det 
förflutna

Genusforskskolan:

Tillfälle för mindre högskolor utbilda forskare
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granskningsarbete. (I årsskrif-
ten som också finns på hemsi-
dan kan man bland annat läsa 
om samtliga doktorander och 
deras avhandlingsämnen.)

Högskolan i Gävle fick i 
denna första omgång två dok-
torander: Erika Björklund från  
P-institutionen i hälsopedago-
gik och Jaana Kurvinen från E-
institutionen i företagsekonomi 
(se artiklar längst ned på detta 
uppslag). Partnerhögskolornas 
doktorander har en handledare 
vid moderinstitutionen i Umeå 
och minst en handledare vid 
hemmainstitutionen som har 
möjlighet att delta i det hand-
ledarkollegium som genusfors-
karskolan står som värd för. 

I en senare antagningsom-
gång fick HiG ytterligare en 
doktorand antagen, Katarina 
Blume, P-institutionen, i psy-
kologi. 

BRA FÖR HIG

Självklart är det utomordentligt 
för en högskola som vår att se 
till att den kompetens-försörj-
ningskris som vi vet väntar 
inom tio år kan i viss mån av-
hjälpas med egenproducerade 
doktorer. 

Men att ingå i en forskarskola 
av detta slag innebär mycket 
mer än så. Partnerhögskolornas 
forskare ges möjlighet att hand-
leda och ingå i ett handledarkol-
legium, något som är oerhört 
viktigt för att stärka vår identitet 
som en forskande institution på 
väg mot universitet. Det finns 
goda möjligheter att utveckla 

forskarkurser i samarbete med 
forskarskolan, kurser som inte 
bara kan erbjudas forskarsko-
lans doktorander utan också 
andra intresserade innanför och 
utanför högskolan. 

Dessutom stärker forskarsko-
lans samtliga 34 doktorander 
även vår forskarmiljö och vi 
får tillfredsställelsen av att 
ha bidragit till den värdefulla 
kunskapsbank av nationell be-
tydelse som dessa doktoranders 
forskning kommer att bygga 
upp. Enskilda samarbetsprojekt 
som till exempel den hearing 
som anordnades vid högskolan 
i höstas med tio av forskarsko-
lans doktorander eller det ge-
nusmaraton som Mitthögskolan 
arrangerade och sände ut via 
telebild i februari, bidrar också 
till att sätta Gävle och genus-
forskningen på kartan.

FRAMTIDEN

I Högskoleverkets utvärdering 
fick genusforskarskolan ge-
nomgående mycket högt betyg. 
Under 2004 kommer flertalet av 
våra doktorander att ha mittse-
minarium, några närmar sig re-
dan disputation. Vi har fortsatt 
att anta nya doktorander och vi 
planerar nu att inrätta ett antal 
postdoc-tjänster. 

I nästa antagningsomgång är 
förhoppningen att HiG skall få 
ytterligare två doktorander och 
en intresseförfrågan är i da-
garna på väg till institutionerna. 
Genusforskarskolan är här för 
att stanna.

GABRIELLA ÅMANSSON

Hälsa, ge-
nus, makt-
ordning och 
förkropps-
ligande är 
h u v u d b e -
grepp i Erika 
Björklunds 
forskning. Hälsoprojekten 
är ofta fulla med stereotypa 
könsuppfattningar, hävdar 
hon. 

– Plikten att tillfriskna efter 
sjukdom idag har förändrats till 
en plikt att låta bli att bli sjuk, 
och istället fortfara att vara frisk, 
säger hon. 

En metod som används för 
att försöka påverka människors 
livsstilar så att de ska hålla sig 
friska är så kallade pedagogiska 
hälsointerventioner, det vill 
säga hälsoprojekt. Eftersom 
hälsans objekt är kroppen, 
alltså att hälsa handlar om 
kropp, kommer kroppen att vara 

huvudsakligt fokus även i häl-
soprojekt, vare sig de handlar 
om kost, stress eller någonting 
annat. Det är troligt att det finns 
underförstådda budskap i de här 
projekten, budskap som handlar 
om normativa uppfattningar om 
kropp, utseende och beteende, 
som kommer fram i pratet om 
den hälsosamma kroppen. 

– Vidare så är det troligt att de 
här normativa uppfattningarna 
är genusifierade, det vill säga 
bemängda med föreställningar 

om vad som är manligt och 
kvinnligt, och stereotypa, och 
att de därigenom producerar, 
eller snarare reproducerar, 
begränsande könsstereotyper. 
Därför kan det anses viktigt att 
undersöka om och hur sådana 
effekter skapas. 

Erika undersöker hur man 
konstruerar kön och hälsa/
ohälsa i projekten, samt om 
och hur prat om hälsosamma 
och ohälsosamma praktiker för-
kroppsligas.

Erika forskar om könsrollsbefästande pedagogiker

Kvinnliga filosofer på 1800-
talet hör inte talas om sig 
mycket. Vilka de var och vad 
de bidrog med undersöker 
universitetslektor Anna-Ka-
rin Malmström-Ehrling på 
HS-institutionen.

Anna-Karin Malmström-Ehr-
ling arbetar på två forsknings-
projekt med genusperspektiv. 
Det ena, ”Kvinnliga filosofer 
- 1800-talet”, undersöker kvin-
nors bidrag till filosofin under 
1800-talet i Europa och är en 
fortsättning på hennes tidigare 
projekt om kvinnliga filosofer 
från medeltid till upplysning, 
ett projekt som resulterade i an-
tologin Kvinnliga filosofer från 
medeltid till upplysning, (Natur 
och kultur, 1998). 

Avsikten är alltså, liksom i 
den tidigare boken, att komplet-
tera filosofins manliga kanon 
med ett antal intressanta kvinn-
liga filosofer. 

Dessa presenteras genom 
en biografisk beskrivning och 
en analys av deras filosofiska 
insats samt översättningar av 
originaltexter.

Det andra projektet driver 
hon tillsammans med arkitek-
ten och filosofie doktor Gärd 
Folkesdotter. Projektets titel är 
”Offentliga platser, konst och 
genus - En regional studie”. 

Där undersöks genuspräg-
lingen av konsten i det yttre 
rummet, det vill säga på gator, 
torg och andra offentliga plat-
ser. Studien är avgränsad till 
Gävleborgs län och perioden 
1920-2000. 

Här undersöks i vilken grad 
kvinnan respektive mannen 
synliggörs och i vilka former 
kvinnlighet, manlighet och re-
lationer mellan kvinna och man 
framställs? 

– Det är slående, säger 
Anna-Karin, att synliggörandet 
av mannen i förhållande till 
synliggörandet av kvinnan i 
konsten snarast förstärkts under 
perioden. Det är också anmärk-
ningsvärt  att den dominerande 
tropen för manlighet är ”den 
arbetande mannen”, och för 
kvinnlighet ”den nakna, passiva 
kvinnan” och ”den vårdande 
kvinnan/modern”. 

Mäns arbetsliv har i hög grad 
synliggjorts, medan kvinnors 
arbetsliv nästan helt osynligjorts 
och detta gäller även under den 
senare delen av perioden. 

Traditionella genuskonstruk-
tioner och genuskontrakt visar 
sig vara seglivade, trots en jäm-
ställdhetsideologi som sedan 
60-talet varit tongivande och 
trots en omhuldad föreställning 
om konsten som ifrågasättande 
och nyskapande. 

Mannen arbetar 
– kvinnan är passiv
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Sveriges första professor i 

genuspsykologi heter Mona 

Eliasson. Hon tillträdde sin 

tjänst vid Högskolan i Gävle 

första mars och vill försöka 

medverka till att genusper-

spektivet genomsyrar all 

verksamhet, inte bara utbild-

ningen vid Institutionen för 

Humaniora och samhällsve-

tenskap.

Mona Eliasson tycker sig ha 
kommit rätt. Även om hon i 
vissa fall kan finnas men inte 
synas i sitt enorma rum under 
takbjälkarna i hus 51. 

– Jag tror att det varit en gam-
mal undervisningssal, säger hon 
och ser sig om. 

Golvytan torde ligga på drygt 
hundra kvadratmeter. Den ena 
delen ett mindre klassrum, den 
andra härbärgerande nästan tju-
go stora flyttkartonger böcker 
och papper.

– Jag har rensat men det är 
svårt. Man läser dem inte från 
pärm till pärm igen men behö-
ver då och då slå upp saker.

I burspråket i mitten, framför 
ett stort halvmånefönster med 
utsikt över Åkermans kulle och 
de sista resterna av I14, har hon 
sitt skrivbord.

Mona blev alltså landets 
första professor i genuspsy-
kologi och tillträdde tjänsten 
den första mars. Stilfullt nog 
började det egentliga arbetet 
på Internationella kvinnodagen 
den åttonde mars.

Lite överraskande är hon 
inte någon stark anhängare av 
begreppet “genusforskning”. 
Hon hävdar att det lätt kan ge 
upphov till missuppfattningen 
av något slags socialt/kulturellt 
i motsats till “biologisk”. Det 
går inte att dra en klar gräns an-

nat än analytiskt. Hon går ändå 
med på att använda det då det 
idag betyder mer än tidigare. 

– Begreppen lever ju sina 
egna liv och jag kan ju inte ringa 
till Dagens Nyheter och säga att 
“hallå, ni kan inte använda “ge-
nus” som ni gör!”.

Och det kan ju alltid ge an-
ledning till diskussioner, som 

hon säger. 
Likaså känner hon sig manad 

att klargöra begreppet feminis-
tisk forskning, vilket inte är 
forskning om feminismen utan 
en beskrivning av hur själva 
forskningen går till, att man 
anlägger ett feministiskt teore-
tiskt perspektiv på det man nu 
undersöker.

– Det handlar till exempel 
om hur man väljer ämnen och 
hur man värderar sina resultat. 
Feministisk teori går att anlägga 
på allt. 

– Jag undervisade i Kanada 
för nio år sedan, en helt vanlig 
socialpsykologikurs. Jag sade 
från början till studenterna att 
jag anlägger feministiska per-

– Jag ska försöka att få med genusperspektiv på alla håll och kanter och jag tror att Gävle bestämt är rätt ställe att 
göra det i, säger Mona Eliasson, landets första professor i genuspsykologi.

Till HiG efter många år i Uppsala:

"Jag är inte van vid den här öppenheten"
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Högaktuellt 
ställde frågan:
"Hur jobbar ni 
konkret med genus 
och jämställdhet 
på din avdelning/
institution?"

    

spektiv på både undervisningen 
och forskningen. “Om ni und-
rar”. Sedan var ju fritt fram för 
dem att fråga, och det behövde 
man inte uppmana dem till! 

– Men det enklaste är nog att 
kalla det genus, då behöver man 
inte förklara... 

Begreppen är relativt nya och 
har omdefinierats då och då. 
Mona Eliasson var på 19(1980 
-talet med om att starta Cen-
trum för kvinnliga forskare som 
senare blev en egen enhet vid 
Uppsala universitet. Då under 
namnet Centrum för kvinno-
forskning. Det var på den tiden 
kvinnor forskare om kvinnor. 
(Enheten är idag ersatt av Cen-
trum för genusforskning.) 

BETEENDEFORSKNING

Monas avhandling från 1976 
har titeln Effekter av LSD. När 
jag frågar om den möts jag av 
ett hjärtligt och ljudligt skratt. 

– Det var ju inte så att vi 
var särskilt intresserade av 
LSD! Från början var jag ex-
perimentalist och intresserad 
av hur olika psykofarmaka 
påverkar beteendet. Psykofar-
maka började komma i slutet av 
sextiotalet och det fanns väldigt 
lite kunskap om hur det påver-
kade beteenden. Under sex år i 
Boston arbetade Mona med att 
undersöka sådana beteendeför-
ändringar på råttor. 

– Då handlader det om in-
lärda beteenden. När jag senare 
kom tillbaka till Sverige anställ-
des jag vid på Biomedicinska 
Centrum i Uppsala. Där var alla 
medicinare och ingen psykolog. 
De kunde inte så mycket om be-
teenden. Vi tittade på hur LSD 
styrde vissa transmittorsubstan-
ser i hjärnan som i sin tur styrde 
beteenden men denna gång inte 
inlärda beteenden utan sexuella 
reflexartade beteenden som är 
medfödda och livsviktiga.

– Med kunskapen om hur 
vissa substanser påverkar 
sexuellt beteende kan man välja 
preparat för att minska risken 
för störningar. 

Därav valet av ämne till av-
handlingen. Nu var Mona inte 
medicinare så hon kunde inte 
fortsätta med detta med mindre 
än att hon läste medicin bara för 

att få papper på att hon behärs-
kade det hon redan dagligen 
höll på med. Därför kommer 
här spårbytet.

– Eftersom jag har varit femi-
nist sedan jag var sjutton år, en 
ganska bortskämd flicka liksom 
min syster, var jag tvungen att 
göra något som kunde förena 
mina intressen som var dels att 
förändra och förbättra för kvin-
nor, dels att kunna använda de 
kunskaper jag hade förvärvat. 

AVGRÄNSAD HÄNDELSE

Hon började studera kvinnor i 
klimakteriet och unga flickors 
identitetsutveckling i samband 
med att de får sin första mens, 
en viktig biologisk händelse 
som skiljer sig från alla andra 
biologiska förändringar i sam-
band med puberteten. Man kan 
inte säga att man fick bröst den 
sjunde maj. Det kan man med 
menstruationen och det gör 
förändringen mycket lättare 
att komma åt som en tydligt 
avgränsad händelse. 

– Vi upptäckte en tydlig för-
ändring av flickornas självbild. 
De som inte fått sin mens ska-
pade väldigt könsneutrala bilder 
av sig själva medan de som fått 
mensen ritade väldigt kurviga 
bilder med typiska kvinnliga 
attribut. Det här är väldig intres-
sant kunskap för föräldrar men 
också för andra som har med 
ungdomar att göra. För att inte 
nämna ungdomarna själva!

– Det var riktigt skoj att 
arbeta med fjortonåriga tjejer. 
Vi kunde inte som i USA be 
dem berätta om sig själva utan 
möttes omedelbart av misstänk-
samhet. Man kan inte bara ta en 
metod från någon annanstans 
utan måste anpassa den till rå-
dande förhållanden. Därför fick 
de skriva eller rita istället.

MÅNGVETENSKAPLIGT

Metod blev en fråga på nytt 
när hon fick en fråga från Sve-
riges kvinnojourer om varför 
det fanns så lite forskning kring 
våld mot kvinnor. 

– Eftersom jag var chef för 
Kvinnoforskning i Uppsala 
tyckte jag att jag hade en skyl-
dighet att undersöka saken och 
fick pengar från Folksam. Un-

der ett års tid hade vi semiarier 
med folk från filosofi, sociologi, 
psykologi förstås, juridik, histo-
ria och alla möjliga discipliner. 

Man bjöd också in aktiva 
inom kvinnojourerna som sak-
nade kunskap men hade massvis 
med erfarenhet. Det utmynnade 
i att man 1988 sökte pengar 
för ett stort mångvetenskapligt 
program. 

– Men vi fick inga för det var 
inte ett prioriterat område...

Mona fortsatte dock på egen 
hand och fick sedermera ett 
regeringsuppdrag att göra en 
kunskapsöversikt vilket blev 
boken Mäns våld mot kvinnor 
(1999). 

SKYDDAD IDENTITET

Just nu arbetar Mona Elias-
son tillsammans med en kol-
lega kring kvinnor med skyddad 
identitet. Här är problemet inte 
att få dem att berätta, utan att 
man inte får kontakt med dem 
på annat sätt än via en förmed-
lande länk.

– Det finns några få personer 
i landet, knutna till stattemyn-
digheten, som har tillgång till 
ett register. Det var en av dessa 
personer som tog kontakt med 
kvinnojoursgruppen på orten 
och sa att man inte visste något 
om problemet. Man bad om 
hjälp att lära sig mer.

– Nu är jag och ytterligare en 
forskare, Katarina Weinehall, 
juridiska institutionen vid Umeå 
universitet, på gång med detta. 
Vi har ingen aning om vilka de 
här kvinnorna är och vet inte 
heller var de bor eller hur de ser 
ut. Vi får hjälp av registerperso-
nalen på olika håll att brevledes 
kontakta kvinnorna och därefter 
får de själva ta kontakt med oss 
om de vill. Även då är de helt 
anonyma.

– En liten fara här är att man 
som forskare kan klanta till det 
och oavsiktligt riva upp gamla 
sår. Kvinnorna befinner sig i ett 
oerhört utsatt läge och skulle 
något sådant inträffa kan kvin-
norna när som helst ringa prak-
tikerna, eller träffa dem, för att 
få hjälp och råd eller vad de kan 
behöva.

Hur känns bytet från Uppsala 
till Gävle?

– Jag tycker det är väldigt 
spännande. Jag har mött en 
öppenhet här som jag inte alls 
är van vid i Uppsala. Jag har 
nio års erfarenhet av undervis-
ningen i USA och Kanada och 
tycker att Uppsala är onödigt 
insnöat på många sätt. Gammalt 
och bra är inte samma sak. Här 
känns det nytt och fräscht.

Hur kommer vi att märka att 
du kommit hit?

– Jag har inte diskuterat det 
med någon, men jag förutsätter 
att alla är intresserade av att 
integrera genusperspektiv på 
alla håll och kanter. Det sade i 
alla fall studenterna efter min 
provföreläsning. 

– Får vi inte in detta med 
genus så får vi ofullständig 
kunskap. Då släpper vi ut 
studenter med en skev bild av 
saker och ting. Jag tror att det 
finns bra möjligheter till detta 
här i Gävle. 

– Som lärare måste man läsa 
in sig på området och då kan 
man behöva lite hjälp och stöd. 

OVE WALL
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OVE WALL

Genusvetenskaplig forskning 

har ägt rum inom kvinnoforsk-

ning sedan 1970-talet. Idag 

har fältet breddats till att 

omfatta forskning om män 

och maskuliniteter. Helena 

Wahlström är litteraturvetare 

och feminist och forskar om 

maskuliniteter i Nordameri-

kansk litteratur.

När genusperspektiv i forsk-
ningen introducerades var det 
framför allt inom humaniora 
och samhällsvetenskap, och det 
gjordes av kvinnor som fors-
kade om kvinnor: kvinnors his-
toria, familjesituation, arbete, 
och framställningar av kvinnor 
i litteratur och film. Inom ra-
men för den forskningen för-
enklades ibland ”mannen” till 
en individuell representant för 
patriarkatet.  Sedan 1980-talets 
mitt bedrivs forskning om män 
och maskuliniteter som en del 
av genusvetenskapen. 

De anglosaxiska länderna 
är ledande inom området, men 
Norden ligger också långt 
framme. Här finns bl a NIKK 
(Nordisk institutt för kvinde- 
och kjönnsforskning) som redan 
i mitten av 1990-talet höll som-

maruniversitet om forskning om 
män och maskuliniteter. 

– Ett av målen för forskning-
en om män och maskuliniteter 
är att visa på mäns olika positio-
ner inom patriarkatet – alla män 
har till exempel inte samma 
(upplevelser av) makt. Ett ut-
talat mål hos många ”mansfors-
kare” är också att ifrågasätta 
rådande mansideal. 

Att män tar plats inom ge-
nusforskningen möts ibland av 
skepsis hos kvinnliga feminis-
tiska forskare. 

– Det finns inom akademin 
alltid en rädsla för ett manligt 
övertagande. Farhågorna är 
inte helt oberättigade, men det 
är ju viktigt att forskningsfäl-
tet breddas om feministisk/
genusvetenskap verkligen ska 
kunna bidra till att bekämpa 
inom- och utomakademisk sex-
ism. Många tror fortfarande att 
genus = kvinnor, och det är ju 
en allvarlig missuppfattning. 
Samtidigt är det viktigt att inte 
”tappa bort” feminismen som 
grundval för genusvetenskapen. 
Idag kan studenter läsa min kurs 
”Mansforskning A” vid Upp-
sala universitet, eller ”Män i 
Västvärlden” här vid HiG utan 
att ha läst feministiska studier 
eller genusvetenskap innan. 
Där klargör jag alltid genusve-

tandets historia, det är centralt 
för en förståelse av ämnets 
utveckling.

Helena Wahlström dispu-
terade 1997 på en avhandling 
om hur kvinnor ser på män i  
frigörelseromaner i 1970-talets 
USA. I samband med avhand-
lingsarbetet växte intresset för 
såväl feministisk kulturteori, 
som för maskulinitetsstudier.  
Sedan disputationen har hon 
bland annat skrivit om kvinnlig 
pikareskroman och om fram-
ställningar av manlighet hos 
den svarta amerikanska förfat-
taren Gloria Naylor. 

I ett pågående projekt om 
familjen i samtida angloame-
rikanska texter – av bl a Paul 
Auster, John Irving, och Jayne 
Anne Phillips – vill hon fort-
sätta att kombinera perspektiv 
från feministisk forskning och 
maskulinitetsstudier.  

– Feministisk litteraturforsk-
ning har fokuserat moderskap, 
ofta mor-dotter-dyaden, och 
maskulinitetsforskningen har 
på senare tid genererat en hel 
del vetenskap omkring fader-
skap, framför allt förhållandet 
mellan söner och fäder. Men 
det blir ofta väldigt ”enkönat.” 
Jag tycker det är mer spännande 

Lennart Öhlund, prefekt P-
institutionen:
– Institutionens årliga verk-
samhetsplan och verksamhets-
berättelse tar upp och följer 
upp konkreta åtgärder för att 
åstadkomma en genusneutral 
verksamhet. Vartannat år del-
tar vi i högtidlighållandet av 
internationella kvinnodagen då 
omgivande samhälle bjuds in. 
Samtliga medarbetare uppma-
nas att årligen delta i kompe-
tensutveckling inom genusom-
rådet. Institutionens medarbe-

tare är aktiva när det gäller att 
i media delta i genusdebatten 
både när det gäller utbildningar 
och i samhället i övrigt.

Lena Moberg, bibliotekschef:
– Biblioteket följer HiG:s 
övergripande jämställdhets-
policy och jämställdhetsplan. 
Jämställdhetsfrågor diskuteras 
i bibliotekets LSG. Könsfördel-
ningen bland personalen följer 
könsfördelningen bland biblio-
tekarier i riket. Lönekartlägg-
ningen visar en jämn spridning 

bland både kvinnor och män. 
Självklart köper biblioteket in 
böcker och tidskrifter i ämnet. 
genusvetenskap. 

Anders Berggren, Kontakt-
torget:
– Vi försöker vi nog anlägga 
ett genus- och jämställdhets-
perspektiv på det mesta vi gör 
på Kontakttorget. Det kan röra 
sig om bildval i broschyrer, om 
val av personer till olika pro-
jekt och program - exempelvis 
mentorskapsprogrammet, om 

föredragshållare till seminarier, 
inslag och artiklar i vårt nyhets-
brev etc. För att hålla ögonen på 
att ord verkligen blir handling 
finns en jämställdhetsansvarig 
på Kontakttorget (Annika Wik-
ström). Idag arbetar fyra kvin-
nor och fem män här.

Mona Åkerman, chef IT-en-
heten:
– På IT-enheten försöker vi upp-
muntra pappaledigheter (går rätt 
bra) och vid anställning försöka 
utjämna den sneda könsfördel-

Helena Wahlström, forskare:

Maskulinitet i nordamerikansk litteratur
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Anders Hydén intresserade 

sig på åttiotalet för hur män-

niskors identiteter i vissa 

sammanhang påverkas med 

syftet att förändra karaktären. 

Det förekommer bland annat 

inom Hasselakollektivet. Men 

slumpen gjorde att hans fält-

studier istället kom att bedrias 

i Indien. 

Under halv annat år följde 
han människor i den hindiskt/
bhuddistiska trosinriktningen 
Bhagwaan Ashram trots var-
ningar från kolleger om att 
han skulle möta slutenhet och 
problem med finansiering. Han 
mötte varken det ena eller det 
andra och stannade i femton 
månader. Däremot lärde han 
sig, tvärt emot de flestas upp-
fattning, att många av sektens 
deltagare tog tämligen lätt och 
personligt på sin lärlingsutbild-
ning under den oinskränkte 
mästaren. De kunde ägna sig åt 
både dryckenskap och sexuella  
vidlyftigheter tillsammans med 
de kvinnliga lärjungarna. 

– I vissa fall tror jag till och 
med att det var det som lockat 
dit lärjungarna. Men de medite-
rade dagligen.

Några år senare fortsatte han 
med att studera hur familje-
struktur och livsstilar föränd-
rats i indiska Banglore sedan 
västerländsk ekonomi slutligen 
lyckats ta sig in på en annars 
helt traditionell marknad. Pro-
jektet har finansierats av HSFR, 
Humanistisk-Samhällsveten-
skapliga Forskningsrådet.

Här har Anders mött ett yt-
terligt patriarkalt samhälle där 
mannen bestämmer allt. Men 
också ett samhälle där vissa 
kvinnor kan framhålla att "alla 
män är värdelösa", utan att ris-
kera än ytterligare diskussion. 

Det kan tilläggas att de flesta 
Anders mött för studien kom-
mer från övre medelklassen, för 
övrigt ett begrepp vars existens 
förnekades av hans indiska in-
formanter.

I det senaste forskningspro-
jektet som är en uppföljning av 
studiet av den ekonomiska för-
ändringens följder, har Anders 
gjort en studie av självbild och 
könsbunden karriär hos övre 
medelklass i Indien. Han har 
bland annat funnit att status är 
mer värt än pengar. Paradoxalt 
nog har manliga och kvinnliga 
professorer i Indien lika mycket 
betalt, eller litet då en avsevärd 
del av ersättningen  består i pri-
vilegier av olika slag och en stor 

frihet att hantera sin arbetstid.
Indien må för en västerlän-

ning te sig svårförståeligt. Men 
som en informant sa om Anders 
hemland:

– Ni lever i ett bra land, men 
någon Ghandi har ni inte lyck-
ats skapa.

Alltså inget perfekt land. 
Men vi anlägger genusperspek-
tiv på olika sätt. Anders forsk-
ning och kurser är två. Märkligt 
nog arbetar han på den minst 
jämställda institutionen, av en 
personal på 72 personer är 60 
kvinnor. Och studenterna är 
nästa alla kvinnor.

– Jag upplever att studenterna 
på programmet för vårdveten-
skap och sociologi är mindre 
intresserade av att föra in genus 
i studierna. Det kan bero på att 
genusperspektivet är mindre 
applicerbart på vårdyrken än 
inom tekniken. 

– Men det kan även bero på 
att medelåldern på studenterna 
är 34 år. Då har de skaffat familj 
och avverkat ett halv arbetsliv, 
för det mesta på en kvinno-
dominerad arbetsplats. Då är 
chanserna inte stora att intresset 
väckts.

OVE WALL

ningen (går sämre) men vi har 
ändå utökat skaran kvinnor med 
100% från 2 till 4.

Johanna Ridal, projektledare 
Learning Center:
– Vi har tagit hänsyn till jäm-
ställdheten vid rekrytering av 
personalgruppen, vilket lett till 
att arbetsgruppen består av tre 
kvinnor och tre män. Det blir 
dock en övervikt på kvinnor när 
även jag räknas in, då är vi fyra 
kvinnor.  Ett syfte med projek-
tet Learning Center är att öka 

antalet flexibla utbildningar för 
att nå grupper som annars inte 
väljer utbildning av olika skäl.  
Ett viktigt område är att hitta 
former för att jämna ut fördel-
ningen mellan kvinnor och män 
i distansutbildningarna. Inom 
distansutbildningen är majo-
riteten av de studerande kvin-
nor. Differensen mellan antalet 
kvinnor och män är större än i 
reguljär campusutbildning. 

Gert Dahlkvist, studerande-

administrativ chef:
– All statistik som avdel-
ningen producerar ska vara 
könsuppdelad. Information 
vid våra avdelningsmöten om 
jämställdhetsfrågor via vår 
representant i Jämställdhetsrå-
det. Vid nyanställningar anges 
i förekommande fall särskilt 
att vi gärna ser personer från 
underrepresenterat kön som sö-
kande. Vid Studenthälsan finns 
en studentpräst vars verksamhet 
är inriktad på manliga studenter. 
Hänsyn till jämställdhets- och 

genusaspekter tas också i sam-
band med trycksaksproduktion, 
d v s vilka bilder som expone-
ras. I det ingenjörsprojekt som f 
n bedrivs, “Projekt Rekrytering 
till ingenjörsutbildningar”, 
ska ett fortsatt arbete ske med 
att intressera kvinnor för in-
genjörsutbildningar samt att 

Anders Hydén, forskare:

Om könsbunden karriär i Indien
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Hur arbetar Gefle Studentkår 

frågor kring genus. Arbetar vi 

med detta? Om inte, hur kan 

vi göra det? Och hur märker 

studenterna att HiG arbetar 

med genusfrågor? 

Gefle Studentkår har fått många 
frågor om vår sammansättning 
i presidiet där tre tjejer innehar 
ordförandeposterna. Många vill 
göra det till ett problem – men 
varför skulle det vara det? Det 
måste ändå vara det vi gör som 
ska bedömas – inte vilket kön 
vi tillhör. Vidare ska man se till 
hela studentkåren, dit räknas 
kårstyrelsen, då blir fördel-
ningen jämnare. 

TRADITION UTAN FÖRNEDRING

Inom jämtställdhetsdebatten 
diskuteras även de traditioner 
som finns inom studentvärlden; 
nollningen och arrangemang av 
herr- och dammiddagar som 
kan ses som kränkande för res-
pektive kön. 

Vid dessa arrangemang blir 
det tydligt hur samhället är 
uppbyggt där det förväntas att 
tjejerna ska strippa och att kil-
larna ska servera utan skjorta. 
Gefle Studentkår arbetar för att 
dessa arrangemang ska vara tra-
ditioner vid Högskolan i Gävle, 
men utan förnedring. 

Gefle Studentkår anser att 
högskolan ska arbeta med 
jämställdhetsfrågorna ur ett 
jämlikhetsperspektiv och be-
handla dessa frågor i helhet då 
vi anser att jämställdhet är en 
del av jämlikhet. 

Att arbeta med genusfrågor 
kan ses som ett verktyg för 
att belysa, beskriva och analy-
sera relationer mellan könen. 
Genusperspektivet i undervis-
ningen kan vara att granska 
läroplaner och kurslitteratur ur 
likabehandlingsperspektiv och 
ändra på sådant som motverkar 
likabehandling. Dessa åtgärder 
kan föras in i likabehandlings-
planen som enligt Lagen om li-
kabehandling av studenter, som 
kom i mars 2002, ska finnas vid 
en högskola.

VIKTIGT ATT LAGARNA EFTERLEVS

Högskolan har en plan för 
likabehandling av studenter. 
Dock så antogs den 2002 av 
Högskolestyrelsen och lagen 
säger att en plan ska tas varje 
år. Det finns många planer, 
men om de inte uppdateras eller 
efterlevs ligger de enbart och 
samlar damm. 

En plan ska vara känd inom 
organisationen och alla ska ha 
tillgång till den. På HiG:s hem-
sida hamnar du på en fellänk när 
du ska läsa om sexuella trakas-
serier. Så får det inte vara.

Vi är födda i en värld som vi 
rättar oss snabbt efter den och 
faller in i ett mönster. Vi kan 
alla bidra till att främja jäm-
likhet både inom och utanför 
högskolan. Det handlar om att 
aktivt välja att göra annorlunda 

och vara medveten om att det 
finns skillnader. Du måste börja 
med dig själv!

Studentkåren:

Man måste börja med sig själv

skapa nätverk för kvinnliga 
studerande.

HS-institutionen:
Vid HS bedrivs kurser i ge-
nusvetenskap, och även andra 
kurser där genusperspektivet 
har en central plats, t ex lärar-

utbildningens värdegrundskurs. 
Inom alla ämnen förekommer 
C/D-uppsatser med genusper-
spektiv. Många av de anställda 
bedriver också forskning med 
genusperspektiv. Vi kartläg-
ger också personalen vid HS 
avseende på könsfördelning, 
lönesättning, arbetstid och 
föräldraledighet, med målet att 
motverka diskriminering.

Kristina Haesert, samord-
nare, Internationella sekre-

 tariatet:
– Vi arbetar inte aktivt med 
dessa frågor. Vi är tre anställda, 
alla kvinnor. Under våren har vi 
en manlig vikarie.

Bengt Eriksson, prefekt, TB-
institutionen:
– Vi tog under 2003 en ny jäm-
ställdhetsplan som ska hjälpa 
oss med detta arbete. Denna 
är mycket väl utarbetad (vi har 
fått beröm från bl a prorektor 
om vår plan). Arbetet med att 
ta fram vår jämställdhetsplan 

utfördes av en arbetsgrupp på 
institutionen som bestod av tre 
män och tre kvinnor.

Stöd till studenter
I drygt fyra år 

har Liza Bratt 

arbetet med 

att jämna ut 

könski l lna-

derna bland 

studenterna. 

Liksom sjukköterskeprogram-
met har en bedövande övervikt 
av kvinnor har ingenjörspro-
grammen en lika bedövande 
övervikt av män.

– Detta innebär ofta problem 
när man ska ut i yrkeslivet och 
det försöker vi att möta genom 
att låta män i kvinnodominerade 
yrkeutbildningar, och tvärt om, 
träffas för att förbereda sig och 
lära sig att hantera vissa sita-
tioner, att våga stå för sin åsikt 
samt vara med och påverka 
utbildningens innehåll. 

I QNOT (Kvinnor i natur-
vetenskap och teknik) får de 
kvinnliga studenterna första året 
bygga nätverk, andra året gå en 
personlig ledarskapsutbildning 
och det tredje året välja en 
kvinnlig mentor som följer dem 
sista året i utbildningen.

Ungefär motsvarande gäller 
för männen som läser till sjuk-
sköterskor eller de i de pedago-
giska utbildningarna.

Liza håller också i rekryter-
ingen av kvinnor till tekniska 
utbildningar. Det sker genom 
en sommarhögskola där tjejerna 
från årskurs 8 i grundskolan un-
der några veckor kan prova på 
hur det är att studera teknik. De 
får göra labbar och diskutera hur 
det är att läsa till ingenjör under 
ledning av studenter från fyra av 
våra ingenjörsutbildningar. 

OWL

KARIN ANDERSSON

VICE KÅRORDFÖRANDE 
GEFLE STUDENTKÅR

�
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En hel del forskning med 

anknytning till genus och 

jämställdhet bedrivs vid 

Högskolan i Gävle. Högaktu-

ellt bad om exempel dessa är 

de svar som kom:

MORGONBRIS BETYDELSE

Eva Ekstrand, HS-institutio-
nen, gör inför sin kommande 
avhandling en studie av det 
socialdemokratiska kvinnoför-
bundets tidskrift Morgonbris 
som trycktes under 1930-talet. 
Hon undersöker tidskriftens 
betydelse för några av tidens 
kvinnopolitiska frågor, näm-
ligen konsumetkampanjen 
Fabrikernas bästa för hemmets 
behov, och den samtida kam-
panjen för Husmorssemester.

HUR MÄNNEN FRAMSTÄLLS

Hur framställs maskulinitet 
av nordamerikanska författare 
som Paul Auster, John Irwing, 
Jayne Anne Phillips och Gloria 
Naylor? Det analyserar Helena 
Wahlström, HS-institutionen. 
Helena har tidigare även skrivit 
om förhållandet mellan femi-
nistisk teori och maskulinitets-
forskning. Hennes avhandling 
(1997) handlade om kvinn-
liga författares framställning 
av manlighet i 1970-talets så 

kallade frigörelseromaner. (Läs 
mer på sidan 8)

BRIST PÅ LÄSINTRESSE

Lars Brink, HS-institutionen, 
försöker i sin del i ett treårigt 
projekt tillsammans med andra 
forskare, bland annat att hitta 
förklaringar till pojkars brist 
på läsintresse. Forskningen 
anknyter delvis till kollegan lit-
teraturvetaren Marika Andaes, 

Carina Löfgren, särskilt sak-

kunnig för jämställdhetsfrå-

gor vid Länsstyrelsen i Gäv-

leborg, har vad som för en 

utomstående kan ses som ett 

mycket stort ansvarsområde. 

Uppdraget finns formulerat 

dels i regleringsbrevet:

"Länsstyrelsen skall bidra till 
ökad jämställdhet i länet genom 
att i all sin verksamhet belysa, 
analysera och beakta kvinnors 
och mäns villkor i förhållande 
till de jämställdhetspolitiska 
målen, samt genom att i sam-
verkan med centrala aktörer i 
länet stödja arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering. Särskilt 
fokus skall under året läggas på 

områdena Regional utveckling, 
Social tillsyn, Kommunikatio-
ner, Hållbar samhällsplanering 
och boende. Länsstyrelsens 
sakkunnige för frågor om jäm-
ställdhet skall vara ett konsul-
tativt stöd i detta arbete."
Dels formuleras det i Läns-
styrelsens övergripande mål 
för 2004:

"Under året skall  metoder 
och modeller utvecklas för 
att länsstyrelsens samtliga 
verksamhetsområden ska 
genomsyras av ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Detta 
ska säkerställa att läns-
styrelsens förhållningssätt 
gentemot omvärlden präg-
las av kunskaper och insik-
ter om jämställdhet."

Hur arbetar du rent praktiskt 
med dessa stora frågor?

– I mångt och mycket är det 
behovsstyrt det vill säga företag 
och arbetsplatser tar kontakt  när 
man behöver hjälp till exempel 
att skriva jämställdhetsplaner. 
En viktig del är att arbeta med 
och stötta de särskilda projekt 
inom området som finns i länet 
exempelvis Equal-projektet 
Jämställdhet i Gävleborg och 
JämRum. Det finns naturligtvis 
andra personer i organisationen 
som har jämställdhet som en 
del i sitt uppdrag till exempel 
inom våra fokusområden men i 
mångt och mycket är jämställd-
hetsuppdraget fortfarande ett GABRIELLA ÅMANSSON

Carina Löfgren:

Länsstyrelsen ska vara ett stöd

ensamjobb.
– Fram till 2003 arbetade jag 

också med ett stort utvecklings-
projekt inom länstyrelsen, Ge-
nuX. Målet för projektet  var att 
”höja kunskapen om jämställd-
het hos all personal, säkerställa 
att jämställdhet integreras i vår 
organisation, i våra interna kon-
takter och beslut”.

Läs mera om GenuX-projektet 
– rapporten ”Det tar bara lite 
längre tid än jag trodde” Jäm-
ställdhetsprocesser i organisa-
tionsutveckling" finns att ladda 
ner från länsstyrelsens hemsida 
<http://www.lst.se>.

Vad vill du gå vidare med?
– En oerhört viktig del av 

mitt arbete är att förvalta den 
kunskapen och de erfarenheter 
som har tagits fram i de projekt 
vi genomför eller stödjer. Pro-
jekt tar slut och måste därför 
skapa mervärde som lever kvar 
även när projektet är avslutat. 
Vad jag skulle vilja se i förläng-
ningen är en jämställdhetsgrupp 
på länsnivå som tar avstamp 
i det aktiva kontaktnät som 
finns inom vårt Equal-projekt 
och inom JämRum. Det skulle 
innebära ett fungerande platt-
form fär länet och ett stort stöd 
i mitt arbete.

Carina Löfgren vid länsstyrelsen har tydliga regler att uppfylla.

Forts nästa sida
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Uppsala universitet och som 
också ingår i projektet, text-
teoretiska studier medan Lars 
Brinks studier mer vilar på re-
ceptionsteoretiska grunder.

PSYKOLOGER FÖRHÅLLER SIG

Katarina Blume som är dok-
torand på P-institutionen och 
nyligen inskriven vid Genus-
forskarskolan vid Umeå uni-
versitet har som ansats för sin 
doktoravhandling att undersöka 
hur kliniskt verksamma psyko-
loger förstår och förhåller sig 
till kön/genus i sitt arbete.

HUR HANTERA CANCER

Docent Fereshteh Ahmadi 
Lewin vid Institutionen för 
Vårdvetenskap och sociologi 
tar i ett fyraårigt projekt reda 
på vilka strategier patienter an-
vänder för att förhålla sig till sin 
cancer. Bland annat vill hon se 
om patienterna använder sig av 
religiös eller ickereligiös and-
lig, även kallad vardagsmystisk, 
copingstrategi. En viktig aspekt 
av undersökning är att studera 
skillnaden mellan kvinnors 
och mäns strategier. Undersök-
ningen är den första i sitt slag 
i Sverige. Finansiär är FAS, 
Forskningsrådet för arbetslivs- 
och socialvetenskap.

GENUSSEMINARET

Seminariet för genusforskning 
har funnits vid Institutionen för 
humaniora och samhällsveten-
skap sedan höstterminen 1998. 
Det har från början varit ämne-
söverskridande och öppet för 
högskolans lärare/forskare, stu-
denter och övriga intresserade. 
Genusseminariet är ett forum 
för diskussion av forsknings-
projekt, avhandlingsavsnitt 
med genusinriktning och ak-
tuella genusfrågor. Det är även 
öppet för ventilering av C- och 
D-uppsatser med genusperspek-
tiv. Under åren har ett relativt 
stort antal föreläsare inbjudits 
att presentera ny forskning. 
Dessa har dels varit högskolans 
egna forskare, dels gästförelä-
sare från andra universitet eller 
motsvarande. Ordförande för 

genusseminariet är Anna-Karin 
Malmström och Agneta Ney.

VÅLDSBETEENDEN

Professorn i pedagogik Peter 
Gill har applicerat social in-
lärningsteori på utveckling av 
könsspecifika våldsbeteenden. 
Utövat våld skiljer sig mellan 
könen. Men hans forskning vi-
sar att personliga karraktärsdrag 
betyder mindre för att förklara 
denna skillnad mellan manligt 
och kvinnligt våld än social 
inlärning. 

INTE FEL MED REKLAM

Margareta Rönnberg, univer-
sitetslektor och medieforskare, 
hävdar i boken TV-reklamen 
– vår tids myter (Filmförlaget 
2003) att ”sanningar” som 
att dokusåpor, Barbiedockor, 
Action Mandockor och starkt 
könsvinklad reklam befäster ri-
gida könsroller hos barn, är fel. 
Tvärtom hjälper till exempel 
reklamen barnen att ta ställning 
mot de stereotypa bilder som 
serveras. På samma sätt fostrar 
Barbiedockor feminister. Forsk-
ningen visar vidare att kvinnor 
i högre grad har auktoritativa 
roller i reklamfilmer än män 
som istället gestaltas som en 
driftskuckuar.

FRÅN MEDELTIDEN

Agneta Neys genusforskning 
är i huvudsak inriktad på fö-
reställningar om kvinnligt och 
manligt under nordisk och euro-
peisk medeltid. En ny bok med 
detta tema är under utgivning: 
Drottningar och sköldmör. 
Gränsöverskridande kvinnor i 
medeltida myt och verklighet. 
Ca 400-1400. Den berättar om 
kvinnor som i olika samman-
hang bröt mot det medeltida 
samhällets mest grundläggande 
kulturella koder – att upprätt-
hålla den socialt inlärda åtskill-
naden mellan könen. Samban-
det mellan myt och politik lyfts 
fram i boken på så vis att myten 
ses som ett redskap för att skapa 
eller förstärka politisk identitet 
och för att lättare få politiska 
handlingar accepterade. Ag-

neta Ney frågar sig i vilket syfte 
medeltida författare skrev om 
gränsöverskridande kvinnor. 
Finns kanske anledning att rikta 
ljuset mot författarnas egen 
samtid? Varför tycks det som 
om det fanns ett behov av att 
återberätta historier om dessa 
kvinnor? Gav kanske mytiskt 
stoff från en annan kultur res-
pektive tid relief åt samtida fe-
nomen? Ett antologibidrag som 
också belyser detta är ”Myter, 
ideologi och ogifta kvinnor. 
Mö-traditionen i fornnordisk 
myt och verklighet”, i Maka-
lösa kvinnor. Könsöverskridare 
i myt och veklighet (2002).

Metodiskt är det fruktbart 
att iaktta det som bryter mot 
normer och värderingar i ett 
historiskt perspektiv. Som en 
sidovinst vid studiet av kvinnor 
som bryter mot normer speglas 
även innebörden av begreppet 
manlighet. Maskulinitets-
forskning är en annan gren av 
Agneta Neys genusstudier, 
främst frågor om vikingatida 
och medeltida manligt ideal, se 
till exempel ”Vapen och verbalt 
vett. Om genusidentitet i den 
norröna litteraturen.” i textkom-
pendiet Manligt och omanligt i 
ett historiskt perspektiv (1998).
Ett pågående projekt, ”Bortom 
heder och ära. Människor i mar-
ginalen i nordisk medeltid”, stu-
derar medeltida föreställningar 
om rumslighet och genus.

GENUS HELT IGENOM

Historieämnet vid HiG har 
genusperspektiv genomgående 
såväl i kurslitteraturen som i 
tema och specialkurser. Uni-
versitetslektorn i historia Bengt 
Nilsson är knuten till Genusve-
tenskapens kurser samt även till 
HiG:s internutbildning. I den 
värdegrundkurs som han drivit 
igenom för alla blivande lärar-
studenter vid HiG finns mycket 
omfattande inslag av genus-
perspektiv. Kursen grundas på 
skönlitteratur, föreläsningar, 
seminarier och studenternas 
egna erfarenheter. Det genom-
gående perspektivet är inriktat 
på genus, klass och etnicitet. 

KVINNOR SER PÅ KVINNOR

Om kvinnor på ledande positio-
ner och deras syn på chefsskap 
och kvinnor, skriver Annika 
Wikström i sin kommande ma-
gisteruppsats. Annika har just 
avslutat sin kandidatuppsats 
om kvinnors villkor som före-
tagare. 

LIVSKUNSKAP

Lisbeth Claeson, fil. mag. och 
universitetsadjunkt vid HiG 
samt doktorand vid Lärarhög-
skolan i Stockholm, utforskar 
i sin avhandling aspekter på 
livskunskap och erfarenheter 
som allvarligt fysiskt sjuka 
kvinnor ”konstruerar”. Centralt 
är kvinnors erfarenheter efter 
att ha fått besked om att vara 
allvarligt sjuka. Kan dessa kvin-
nor ha glädje av ett informellt 
lärande? Lisbeths pedagogiska 
kunskapsintresse om vad kvin-
norna lär sig, omfattar också 
vilka förutsättningar som ska-
pas i samhället för detta. Inom 
sjukvårdens verksamhet finns 
begreppen makt och påverkan 
verksamt, det är offentlig på-
verkan i samhället av allvarligt 
sjuka kvinnors informella lä-
rande som är problemområdet.

Materialinsamling har skett 
med några kvinnors berättelser 
genom samtalsintervju. Analys 
av forskningsmaterialet sker 
med hermeneutisk texttolkning. 
Avhandlingens titel är Existen-
tiell pedagogik - allvarligt fy-
siskt sjuka kvinnors informella 
lärande och meningsskapande.

Anders Hydén har bearbetat 
ett HSFR-finansierat projekt 
där han gjorde 15 månaders 
fältarbete i södra Indien. Hela 
studien har genusperspketiv. 
(Läs mer på sidan 9.)

�

Forskning - forts:
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– Män och kvinnor kan 
påverkas olika av samma 
slags arbete. Det måste 
man ta hänsyn till när 
arbetsmiljön undersöks.

Det säger doktoranden Ulrika 
Aasa vid Belastningsskade-
centrum som arbetar med 
ett stort forskningsprojekt 
där manlig och kvinnlig 
ambulanspersonal ingår.
Ambulanssjukvården har vänt 
sig till BSC för att få  hjälp med 
att undersöka arbetsmiljön. 

Personalen vill ha tips 
på lämplig träning, men
forskarna har sagt att först måste 
arbetsmiljön undersökas för att 
hitta sambanden med hälsan. En 
enkätundersökning bland 1500 
slumpvis utvalda i kåren, varav 
300 kvinnor, visar att 25 pro-
cent anser att kraven i yrket är 
höga under utryckning och inte 
mindre än 70 procent  oroar sig 
för att utsättas för hot eller våld.

   Så långt svarar män och 
kvinnor ungefär lika, skillna-
derna handlar om hur arbetet 
påverkar kroppen. Män får i 
högre grad sömn-  och magbe-

Avhandling visar:

Ambulanssjukvård ger könsskilda arbetsskador

svär. Kvinnor drabbas istället 
av huvudvärk. Vidare har fler 
kvinnor än män ont i nacke 
och skuldra medan männen 
istället får ont i ländryggen.

   Vid fältstudier på en ambu-
lansstation har konstaterats att 
personalen har högre puls när 
de kommer till arbetet än när 
de går hem.

 På vissa stationer de-
lar man arbetet rakt av 
och är stolta över denna
form av jämställdhet. Man bär 
båren nedtill varannan gång. 

– Men om mannen är två meter 
och kvinnan betydligt kortare blir
belastningen på henne enorm 
när hon går nederst. Då kan man 
diskutera om det är jämställt.
   Ulrika Aasa och hennes kol-
leger hävdar bestämt att det är 
viktigt att redan från början 
analysera män och kvinnor var 
för sig för att kunna upptäcka 
eventuella könsskillnader.

– Om inte kan undersök-
ningarna bli både missvis-
ande och diskriminerande.

Är alumniverksamhet något 
att satsa på? Den frågan 
kommer Kontakttorget att 
under söka detta år.

Att bedriva alumniverksam-
het innebär att högskolan 
medvetet satsar på att bygga 
upp och underhålla kontak-
terna med sina före detta stu-
denter (alumner) efter att de 
tagit examen och kommit ut 
i arbetslivet. Flera högskolor 
och universitet i Sverige har 
framgångsrika alumninätverk 
med tiotusentals medlemmar. 
Kontakttorget kommer att titta 
på hur olika alumninätverk ser 

ut i Sverige. Redan har vi haft 
kontakt med bland annat Linkö-
pings universitet och Högskolan 
Dalarna som i grunden har en 
likartad syn på syftet med alum-
ninätverk men har valt olika me-
toder för arbetet. Genom att höra 
hur andra arbetar kan vi sedan 
själva välja det arbetssätt som 
passar Högskolan i Gävle bäst. 

KOLLOSSALT NÄTVERK

Genom HiG Alumni skulle våra 
före detta studenter få tillgång 
till ett kolossalt stort nätverk 
– både socialt och professio-
nellt. 
På ett enkelt sätt skulle de få 

möjlighet att hålla kontakten 
med sin gamla högskola, sin 
institution och de studentor-
ganisationer de en gång var 
medlem i. 

För att ge en bild av vad en 
aktiv och medveten alumniverk-
samhet skulle kunna resultera i 
listas här några exempel. Dessa 
kan givetvis byggas ut med 
flera:

• en aktuell och informativ 
webbsida
• regelbundna återträffar
• ett levande register över 
alumnerna
• en alumnitidning som kom-
mer ut några gånger per år

Exempel på hur en regist-
rerad alumn skulle kunna 
använda sig av nätverket:

• söka efter gamla kurs-
kamrater
• hitta information om 
återträffar, kurser, semina-
rier, aktuell forskning m m
• kunna påverka, utvär-
dera och utveckla sin gamla 
utbildning

Vi ser fram mot ett spän-
nande arbete under året med 
HiG Alumni och hoppas att 
detta blir något som högsko-
lan väljer att satsa på inför 
framtiden.

KONTAKTTORGET

Kontakttorget undersöker alumniverksamhet

Män och kvinnor påverkas olika av samma slags arbete, visar Ulrika Aasas 
forskning. Detta måste man ta hänsyn till i arbetsmiljöundersökningar, an-
nars blir undersökningarna diskriminerande. menar hon.

LEIF STENBERG
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Kristin Lidström,  serietecknarprogrammet, tar en funderare på forskning...

Bengt Schüllerqvist (bilden) 

valdes nyligen till ordförande 

för det nationella Nätverket 

för ämnesdidaktik. 

Nätverket är ämnesöverskri-
dande och möttes av positiv 
nyfikenhet bland utländska 
deltagare vid Nationella kon-
ferensen för Ämnesdidaktik 
som hölls i Göteborg 2002 då 
nätverket startade. Det fyller 
flera funktioner.

– Tidigare har didaktikerna 
träffats ämnesvis och det har 
inneburit en relativt svag röst i 
skoldebatten. När vi organiserat 
oss tillsammans blir den rösten 

Största nätveket för ämnesdidaktik klart
betydligt högre, säger Bengt, 
som också är chef för lärarut-
bildningarna vid HiG.

Ytterligare positiva effekter 
är att man har ett formum för 
utbyte av idéer. Många meto-
der kan användas i flera sam-
manhang. Även ämnenas olika 
begreppsvärldar får nu större 
möjligheter att homogeniseras.

Idén om nätverket föddes 
ursprungligen bland didaktiker 
i Gävle. 

För nästan trettio år sedan 
arbetade jag som sekreterare 
på Sandvik AB Gimoverken. 
Man kan inte säga att jäm-
ställdhetsfrågor stod högt på 

dagordningen då. 

Numera går Sandvik AB 
Sverige i täten vad gäller att 
föra fram jämställdhetsaspekten 
bland annat i policydokument 
och personalpolitik och genom 
initiativ som Göransonska 
skolan – tekniskt gymnasium 
och friskola i Sandviken där 
målet är att inte mer än 50% 
av eleverna skall vara pojkar 
och där man arbetar aktivt med 
pedagogik och innehåll för att 

behålla intresserade och begå-
vade flickor. 

Jag har talat med personaldi-
rektören Carina Malmgren-He-
ander och Kurt Lindström, som 
är ledare för jämställdhetsgrup-
pen om Sandviks jämställd-
hetsarbete. Man ville särskilt 
lyfta fram en konferens ”Open 
Mind” som hölls för ett 80-tal 
chefer 2003. Inbjudna gäster var 
Sofia Ivarsson, genusforskare 
vid Försvarshögskolan och Gö-
ran Lindberg, länspolismästare 
i Uppsala. Konferensen resulte-
rade i ett antal ställningstagan-
den som skall vara vägledande 
för jämställdhetsarbetet:

l inga tjänster tillsätts för-

rän det finns sökande av båda 
könen
l jämställdhetsarbetet blir 

en punkt vid alla målsamtal

l en genuskartläggning 
tvärs igenom organisationen på 
alla nivåer skall genomföras 

GABRIELLA ÅMANSSON

Några citat från konferensen:

”En tanke med konferensen var att få deltagarna på en nå-
gorlunda lika kunskapsnivå för att kunna fortsätta arbetet med 
jämställdhet.”

”På sikt kan man tänka sig att en persons förmåga att driva 
en jämställd organisation blir en faktor när man utvärderar 
ledarskap”

”Efter en kartläggning ser vi var vi skall börja någonstans. 
Vi får också större möjlighet att få upp allas ögon så att de ser 
vad det här handlar om”.

Tillbaka på Sandvik:

Situationen har förändrats
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Många besökare när Silvanum invigdes

Vad som gott sker, sker sakta. 

I tio års tid har det funderats 

på vad som skulle hända med 

gamla skogsmuseet Silva-

num. Nu vet vi. Invigningen 

skedde lördag 21 februari, 

den var oerhört välbesökt 

och alla tycktes glada över 

lösningen.

Nu samsas HiG:s program för 
Design och träteknik med sta-
dens Konstcentrum i ljusa loka-
ler. Byggnaden inordnades av 
kommunalrådet Carina Blank i 
samma kulturella dignitet som 
Sjömanskyrkan, Gasklockorna 
och det gamla cellfängelset 
"Hotell Hamilton".

Rektor Leif Svensson förflyt-
tade sig framåt i tiden, till när 
HiG är förvandlat till univer-
sitet.

– Ett sådant behöver en pas-
sande miljö kring sig. Att vi får 
Konstcentrum i vår omedelbara 
närhet är ett lyft för Högskolan.

Konstcentrums chef Pia Kri-
stoffersson var lika glad. Hon 
har fått lämna en bakgata lite 
avsides i centrum för ett natur-
ligt gångstråk runt det vackraste 
Gävle har att bjuda på, Gavleån 
och Boulognerskogen.

Kort sagt en lösning som 
gagnar alla.

Ett par hundra människor 
deltog i invigningsceremonin 
och fick tillfälle att se både en 
konstutställning och en desig-
nutställning och många gjorde 
även studiebesök i Design och 
trätekniks lokaler liksom i verk-
staden i källarplanet.

Samma dag passade HiG på 
att ha öppet hus och denna blev 
minst lika välbesökt. Förutom 
att kunna ta en rundvandring 
i lokalerna kunde man få 
initierad information om olika 
studieprogram.

Silvanum är ett av Gävles många 
kvalitetsbyggen, menade kommu-
nalrådet Carina Blank i sitt invig-
ningstal. Här finns många ovanliga 
detaljer inbyggda som skapar en 
både flexibel och spännande miljö 
för såväl Konstcentrum som för 
utbildningsprogrammet Design och 
träteknik. Ovan entrésalen med 
café och bassäng, t. h. bildsalen 
med glasvägg, nederst t. v. trappan 
till verkstaden och där bredvid de-
talj från studenternas utställning.

OVE WALL
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Förtydligande...
I förra numret av Högaktu-
ellt stod att "Enligt lag har 
studenter rätt till att av olika 
orsaker få obligatorisk kurs-
litteratur inläst".

Och så är det ju inte. Dä-
remot har vissa studenter, 
nämligen läshandikappade, 
rätt till sådan inläsning.

Jonas Gardell besöker HiG 
vid Religionsdagen den 30 
mars och talar utifrån sin bok 
Om Gud.

Dror Feiler, aktuell med 
utställningen Snövit och san-
ningens vansinne, som Israels 
ambassadör gick hårt åt i 
januari, kommer likaså för 
att ge sin syn på konflikten 
Israel/Palestina. Feiler spelar 
även melodier komponerade 
efter forskning i judisk böne-
tradition.

Via videokonferens kon-

taktas  en utbildningsort i 
Madrid.

Vidare berättar Ockebo-
konstnären Tony Warren om 
Nichiren Shoshu, en gren 
av bhuddismen medan skå-
despelare från Folkteatern 
framför texter med livsfrå-
geanknytning av bland andra 
Shakespeare.

Deltagande är gratis och 
öppet för allmänheten, plat-
sen Valhall. Programmet 
finns i sin helhet på HiG:s 
hemsida.

Kuwaitambassadör föreläste på HiG
Högskolan i Gävle besöktes 
nyligen av Kuwaits sverigeam-
bassadör, Mr Mohamad Ahmad 
Al-Mijirin Al-Roumi och hans 
hustru Nadia F.A. Al-Mojil 
(bilden). Amabassadören talade 
inför studenter om Kuwait igår, 
idag och i framtiden.

Vill du veta vad Åland har 
att erbjuda utöver ålandsbå-
tar och vacker natur skall du 
besöka Rävhallen kl. 9.00-
15.00 den 31 mars. 

Representanter från föl-
jande finns med under dagen 
och vill träffa både lärare och 
studenter:

• Arbeta & Bo på Åland
• Näringsavdelningen vid 
Ålands landskapsstyrelse

• Ålands handelskammare
• Ålands handelskontor i 

Religionsdag med Jonas Gardell Lär dig mer om Åland

Stockholm
• Ålands utvecklings AB
• Ålands Teknologi Cen-

trum
• Teknikbyn, Kvarteret 

Tiden
• Högskolan på Åland
Dagen till ära bjuds det på 

ålandspannkaka på Campus 
och biblioteket dukar upp 
ett bokbord med ålandsank-
nytning.

KONTAKTTORGET
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Just när mars månads vackraste 
vårdag försvunnit bakom midnatt 
var det dags för Högskolans minst 
högtidliga tradition, korvgrillning-
en nere vid Kungsbäcken.
Ett knappt tiotal grillare hade 
lämnat sina trygga varma kontor 
för att i regnkläder eller tjock vin-
terjacka och kraftiga skor bränna 
några korvar till bruset av den 
knappt upptinade bäckforsen.
Prefekt Lennart Öhlund, för dagen 

Maestro of the reservkorvs, ägnade 
tiden åt att fundera ut ett bättre 
knep för att pricka rätt dag. Nästa 
år.
Förbundna ögon föreslogs.


