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Händelserik 
sommar
När Högskolans personal gick på semes-
ter tog andra aktiviteter vid på Campus. 
5 000 personer lyssnade på Robert Wells 
Rhapsody in rock och biblioteksbygget 
satte igång.

Sid. 4-5      

Missvisande 
siffror 
När Vetenskapsrådet presenterade siff-
ror om samtliga lärosätens forskning 
hamnade HiG längst ned. Men siffrorna 
stämde inte.

Sid. 11

Avdramatisera 
högskolan
Högskolestudier måste avdramatiseras, 
hävdar P-institutionen. Deras eget sätt att 
göra detta är bland annat att informera på 
oväntade platser.

Sid. 3 
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Därför universitet 

Vi vid Högskolan i Gävle har 
den gemensamma ambitionen 
att Högskolan skall utvecklas 
till ett universitet. Styrelsen fat-
tade beslut om den ambitionen 
redan 1999 och alltsedan dess 
har arbetet med att etablera 
vetenskapsområden vid Hög-
skolan fortgått. Regionen och 
regionens näringsliv har ställt 
sig bakom och en universi-
tetsgrupp med landshövdingen 
som ordförande och med 
företrädare för landsting, kom-
muner, näringsliv, högskola och 
studentkår arbetar med att skapa 
opinion för ambitionen. 

Det finns en föreställning 
om att högskolorna är många 
och att universiteten är få. 
Det är inte riktigt. I realiteten 
finns det i Sverige i dag 32 
högskolor om vi undantar de 
konstnärliga. Av dessa är (eller 
blir från årsskiftet) 16 redan 
universitet. Ytterligare 5 har rätt 
till forskarutbildning inom ett 
eller flera vetenskapsområden 
medan en grupp på 11 inte har 
någon sådan egen rätt alls. Till 
den senare kategorin hör vår 
egen högskola.

Engagemanget i arbetet med 
att förverkliga ambitionen har 
varit stort. För att behålla och 
utveckla entusiasmen måste 
vi alla då och då fundera över 
frågan: “Varför universitet?” 
Argumenten är viktiga inte bara 
för att övertyga omvärlden utan 
också för att befästa vår egen 
övertygelse om att den väg vi 
valt är den rätta.

Ett av de allra viktigaste ar-
gumenten är att en universitets-
status, eller i varje fall en egen 
forskarutbildning inom något 
eller några områden, skulle ge 
bättre möjligheter för våra stu-
denter och för regionens ung-
domar. I den Studentbarometer 
2003 som genomfördes vid vår 
högskola svarade 13 procent 
av våra studenter att de var in-

tresserade av att fortsätta med 
forskarutbildning i mycket hög 
utsträckning medan ytterligare 
lika många var intresserade i 
hög utsträckning. I realiteten 
fortsätter 1 procen av våra stu-
denter till forskarutbildning. 
Motsvarande gäller för andra 
högskolor av vår typ utan egen 
forskarutbildning medan siff-
ran för landet som helhet är 7 
procent.

Kanske kan en egen forskar-
utbildning också bidra till en 
kvalitetshöjning genom att unga 
doktorander kan engageras i 
grundutbildningen och genom 
att lärosätet blir mer attraktivt 
vid rekrytering av lärare. Vi 
har ingen indikation på att det 
skulle vara så i praktiken, men 
det är argument som alltmer 
används i marknadsföringen 
till presumtiva studenter av de 
högskolor som redan vunnit 
universitetsstatus.

I ett avseende kan vi dock 
få problem i framtiden när det 
gäller att rekrytera lärare. Högt 
kompetenta lärare kommer att 
kräva goda möjligheter att meri-

tera sig, till exempel från lektor 
till professor. En förutsättning 
för det är att läraren kan få erfa-
renhet av handledning i forskar-
utbildningen, en förutsättning 
som blir svår att uppfylla utan 
egen forskarutbildning. Även 
en större forskningsvolym 
kommer att behövas för Hög-
skolan ska vara attraktiv för en 
ny generation lärare.

För den regionala utveck-
lingen skulle ett eget universitet 
betyda mycket. Vad är det som 
gjort Uppsala och Lund till stora 
industristäder? Vad är det som 
gjort att Linköping och Umeå 
haft en stark utveckling under 
de senaste decennierna? Det 
har kommit negativa rapporter 
från olika håll, där det hävdats 
att de regionala högskolornas 
betydelse närmast är en rege-
mentseffekt – en del arbetstill-
fällen har skapats men ingen 
nämnvärd utveckling har skett. 
I själva verket visar exemplen 
från Umeå och Linköping att 
det behövs kraftigare satsningar 
och över längre tid än vad som 
hittills stått till buds för högsko-
lor av vår typ.

För landet, slutligen, skulle 
universitetsstatusen ge möjlig-
heter att bättre utnyttja de natio-
nella, för att inte säga interna-
tionella, kompetenscentra som 
efterhand har förts till Högsko-
lan i Gävle – Byggd miljö och 
Belastningsskadecentrum. 

Vi lämnade under förra hös-
ten in ansökan om vetenskaps-
området Teknik och kommer i 
höst att ansöka om Humanis-
tiskt – samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde. Därmed är 
de första stegen tagna på vä-
gen mot universitetsstatusen. 
Arbetet har inneburit en stor 
kvalitetsutveckling. Oberoende 
av det politiska beslut som kom-
mer har vi kvar den liksom styr-
kan i våra argument och värdet 
av vårt utvecklingsarbete.

Rektor Leif Svensson

14:e årgången
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P-institutionen:

"Högskoleutbildning måste avdramatiseras"

Vår föreställning är att det 
i första hand är en specifi k ut-
bildning, ämne eller kurs som 
gör att studenten söker sig till 
Högskolan i Gävle. 

Ett av de starkaste varumär-
kena i världen är McDonalds, 
men trots det väljer den som 
vill ha entrecote att äta någon 
annanstans. Utifrån den förut-
sättningen är marknadsföring i 
form av högskolans varumärke 
inte tillräcklig. 

Lämpligt är att institutionerna 
ansvarar för marknadsföringen 
av ämnen och kurser så att den 
kan anpassas till respektive 
ämnes särart. Eventuellt skulle 
även programmen kunna förde-
las ut på institutionsnivå.

Marknadsföring, 
enligt oss, måste 
vara fl erdimen-
sionell. Olika medier 
och former når olika 
grupper och är också 
lämpade för olika in-
formation. Kraven på 
en öppen högskola 
ställer nya krav på 
marknadsföringen så 
att den når ut och att 
högskoleutbildning 
avdramatiseras och 
blir lika vardaglig 
som inköp hos den 
lokala ICA-handla-
ren. För en institution med både 
en prefekt och en professor vilka 
har ett förfl utet till sjöss faller det 
sig naturligt att annonsera på Väg-
verkets färjor.

Utöver den kompetens i mark-
nadsföring som fi nns inom ramen 
för institutionens ämnen har fl era 
i den administrativa personalen på 
institutionens kansli kurser i mark-
nadsföring i sina examina.

65 000 HUSHÅLL

Ett fl ertal kanaler för mark-
nadsföring har använts under 
åren. Generell annonsering i 
dagstidningar, från Norrköping 
i söder till Hudiksvall i norr och 
till Värmland i väster samt på 

Vägverkets färjor. Riktad an-
nonsering i fack- och specialtid-
skrifter såsom Värnpliktsnytt, 
Att undervisa – Specialpedago-
gisk tidskrift, Dyslexi – aktuellt 
om läs- och skrivsvårigheter, 
Lärarnas tidning och Uppsala 
studentkårs tidning ERGO. Ut-
skick till hushållen i Gävle, 
Sandviken, Tierp, Östhammar, 
Östervåla, Älvkarleby, Skut-
skär, Sala, Heby, Hofors, 
Storvik, Ockelbo, Söderhamn, 
Ludvika och 
Hudiksvall.

 I år skick-
ade vi till 
exempel ut 
information 
till 65 000 

hushåll samt gjorde riktade 
utskick till skolor och förskolor, 
direktadresserade utskick till 
tidigare studenter, tidigare upp-
dragsgivare och de som besökt 
oss vid bland annat mässor. 

Institutionen deltar i utställ-
ningar på mässor såsom Skol-
forum, Vård-Xpo och Nordiska 
skolledarkollegiet. Vi kommer den 
1-3 november att delta på Nordens 
största mötesplats för kompetens-
utveckling, Skolforum. Besök oss 
gärna i vår monter C11:28. Årets 
kampanj heter ”Stolthet, Identitet 
och Yrkeskompetens – i lärarens 
yrkesroll”. Vid våra mässor har 
vi även uppnått en stor delaktighet 
från samtliga ämnesavdelningar 
och anställda vid institutionen. 

Vid mässor och andra aktivite-
ter delar vi ut reklammaterial som 
institutionen har tagit fram, bland 
annat nyckelringar och påsar med 
institutionens namn.

"HÄLSA OCH LÄRANDE"

Institutionen har som verksam-
hetsidé att ”Utbildning främjar 
hälsa, välstånd och jämställd-
het” och utifrån den anordnade 
vi 2003 en  institutionsdag med 

öppet hus  på temat ”Hälsa och 
Lärande”.

Vi har marknadsfört enskilda 
kurser inom grundutbildningen, 
forskarutbilningskurser förlag-
da till Gävle i samarbete med 
andra högskolor och universitet, 
våra uppdragsutbildningar, våra 
ämnen och de generella exami-
na som de kan utgöra inriktning 
och huvudämne i.

MÄRKTA BLANKETTER

Marknadsföringen har följts 
upp då det varit möjligt. Gene-
rella utskick till hushållen har 
till exempel haft färgade eller 
på annat sätt märkta ansök-
ningsblanketter så att de kunnat 

kännas igen. På utskicket 2003 
fi ck vi ett 70-tal studenter som 
gick att direkt koppla till vårt 
utskick.

Vår fi losofi  har varit att nå ut 
med information om våra utbild-
ningar till alltifrån de som varken 
känner till oss eller har tänkt att 
studera till tidigare studenter hos 
oss och nuvarande studenter hos 
andra utbildningsanordnare. I 
marknadsföringen vill vi kom-
municera att våra utbildningar är 

påbyggnadsbara 
och har ett bestå-
ende värde, samt 
att vi har ett starkt 
jämställdhetsen-
gagemang.

M a r k n a d s -
föring av högre 
utbildning är ett 
globalt fenomen 
och den intres-
serade kan åter-
fi nna intressanta 
artiklar i tidskrif-
ter som Chro-
nicle of Higher 
Education och 
Journal of Hig-
her Education 
Policy and Ma-
nagement. Flera 
universitet har 
givit ut läsvärda 
rapporter om vad 

som styr blivande studenters val. 
Bland annat i The University of 
Melbourne där James, Baldwin 
och McInnis skrivit en rapport 
med titeln: ”Which University? 
The factors infl uencing the choices 
of prospective undergraduates”. 
De skriver bland annat: ”Only 
a minority of applicants appear 
to place such a strong emphasis 
on gaining a place in a particular 
university that they are prepared to 
forego their fi eld of study interests 
to accept a place of any kind at 
their target university.”

Reklam på ovanliga platser är ett av P-institutionens grepp för att 
öka studentunderlaget. Här prefekt Lennart Öhlund och professor 
Peter Gill ombord på Gräsöfärjan i Uppland. (Foto: Helena Fors)

LENNART ÖHLUND, 
PREFEKT - INSTITUTIONEN FÖR 

PEDAGOGIK, DIDAKTIK OCH 
PSYKOLOGI

Reklam på ovanliga platser är ett av P-institutionens grepp för att 
öka studentunderlaget. Här prefekt Lennart Öhlund och professor 
Peter Gill ombord på Gräsöfärjan i Uppland. (Foto: Helena Fors)
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Rapport från en byggarbetsplats 
Det började som en skakning 
i marken när arbetsfordonen 
drog igång motorerna. Gräs-
mattan, asfaltsgångarna och 
matjorden skalades av och 
lades i högar för sig. 
– För tio tolv år sen gjorde 
jag precis samma sak här på 
samma plats fast på I14, sa en 
traktorförare med husvagns-
stor skopa.

 

Knappt hade personalen log-
gat ut från nätet och eventuellt, 
men bara eventuellt, placerat 
den gångna terminens aktuarier 
längre bort från skrivbordet, 
innan det nya biblioteket börja-
de grävas fram ur lermassorna. 
Halva innergården beslagtogs, 
stängslades och grävdes upp 
och vägen mellan hus 61 och 99 
blev lite längre. 

BILADES ITU

Fontänen utanför biblioteks-
väggen bilades sönder och 
försvann liksom värmen och 
varmvattnet i vissa byggnader. 
Vatten- och avloppsledningar 
vägdes in med laser och göm-
des sedan under stabilise-
rande och skyddande grus. 
Med nästan två hundra pålar 
naglades byggnadens höjd 
över stabil berggrund fast innan 
byggkranen monterades upp för 
att portionera ut isoleringsmate-
rial, singel och betong. 

Natten till den 23 juli hände 
det sig i all tysthet att ett ström-
aggregat till mailservern gick 
sönder och sände en strömspik 
genom systemet som först ef-
fektivt och definitivt förstörde 
dominus, HiG:s mailserver. 
Spiken fortsatte därefter till den 
server som innehåller – numer 
innehöll – all metadata om inne-
hållet på de externa hårddiskar, 
”raider”, där specifik informa-
tion anknytande till dominus 
lagras. Hela mailsystemet fick 
infarkt.

Påföljande måndag inledde 
nätverksteknikern Anders 
Lördal en hård arbetsvecka. 
Under sex dygn arbetade han 
ett hundra timmar varefter han 
insåg att han snart förmodligen 
skulle ställa till mer problem än 
han löste. Felet kunde temporärt 
åtgärdas genom att han lånade 
Boxman-servern. Därefter tog 
han ledigt för att hämta krafter.

När detta skrivs står där en ny 
server, två till är på väg. 

I början av augusti tog ett 
annat bygge fart, en scen med 

dimensioner som ett ordinärt 
stadshotell fast med fler gäster 
och större band. 

BROADWAYANSKA MÅTT

Robert Wells Rhapsody in rock 
hade valt Högskolans innergård 
för sin konsert. Fast konsert och 
konsert – Rhapsody in rock är 
ett allkonstverk om man be-
tänker stilmässig bredd, antal 
artister och musiker, som Jill 
Johansson, Charlotte Perelli och 
Tito Beltran och special guest 
star Paul Carrack, en show av 
broadwayanska mått som slår 
det mesta som skapats i landet. 
Allt från klassiskt via Franz 
Liszt till Queen till stillsamma 
rockballader, jazz på liten sätt-
ning, schlager och övertygande 
skämtsamheter med Johan 
Wahlström, Mikael Thornving 
och Johan Ulvesson från Parla-
mentet, för tillfället väl inlästa 
på Gävles debattämnen. 

5 000 BESÖKARE

Närmare fem tusen sittande be-
sökare gjorde tillsammans med 
den stora ensemblem att en stor 
succé blev en ännu större succé. 
Det var faktiskt i Gävle och 
med Gävleborgs symfonior-
kester detta med Rhapsody… 
startade för femton år sedan. 
Detta gjorde det hela speciellt 
för Wells, och för alla som stått 
i hundra meter långa köer för 
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OVE WALL

att komma in. Men även för 
alla som satt utanför stängslet. 
Showen varade i bortåt fyra 
timmar. I slutminuterna spelade 
byggkranen sitt livs roll som 
bärare av en del av Eje Berg-
lund storslagna fyrverkeri som 
gjorde dag av natt.

KONTAKTEN BRUTEN

Knappt hade det kvarvarande 
ekot absorberats av väggarna 
innan det var dags för nästa 
bygge då hälften av återstående 
mark togs i anspråk av ett två 
tusen kvadratmeter stort tält för 
Svensk Ortopedisk Förenings 
60:e årsmöte kombinerat med 
mässa med drygt tusen delta-
gare. En mycket nöjd mötesan-
svarig, Ann-Margret Josefsson, 
låter efteråt meddela att hon är 

djupt imponerad av Högskolan 
personal och den service som 
mötte dem under fyra dagar.

Då var kontakten mellan 
redaktionen och Oden slutligen 
bruten av ett ännu bastantare 
stängsel och ett större antal bilar 
som förbrukade de sista resterna 
av gräsmattan.

En vecka senare började 
det mesta normaliseras, par-
keringsvakterna återkom till 
Kungsbäck, Campusrestau-
rangen öppnade, nya studenter 
anlände och förmodligen bars 
en del kollegieblock tillbaka 
till skrivbordet, där de tidigare 
legat, som stöd för minnet.

Bilden ovan: på ett par dagar i 
början av juni förvandlades cam-
pus gröna gräsmatta till byggar-
betsplats. 

Bilden t. v: Taket på hus 51 gav 
god översikt över såväl byggarbete 
och stämtält. Bilden tagen dagarna 
innan tältet fylldes med människor.

T. h: Nästan 5 000 människor kom 
för att se och höra Robert Wells 
Rhapsody in rock från en scen så 
mäktig att Oden framstod som litet. 
Rapsodin firade femton och det var 
faktiskt i Gävle det hela började 
i mitten åttiotalet innan hela cir-
kusen drog ut i Sverige och vidare 
ut i världen.
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Ny professor på Belastningsskadecentrum:

Svend Erik Mathiassen vill ta 
forskningen till verkstadsgolvet

Svend Erik Mathiassen är 
hängiven orienterare – vann 
nyligen Skånes distriktsmäs-
terskap – lyssnar gärna på 
rockn’roll och opera och har 
just utsetts till gästprofessor 
vid Belastningsskadecen-
trum, BSC, i Umeå. Han tar 
det övergripande ansvaret 
för forskningen efter profes-
sor Håkan Johansson som 
oväntat avled i början av året. 

Svend Erik är också femtio år, 
dansk till ursprunget och pryder 
sitt vänstra öra med ett litet 
smycke. 

Högaktuellt träffar honom 
under en mellanlandning på 
Arlanda. Han tillbringar varan-
nan vecka i Umeå, varannan i 
Lund där han arbetar i ett in-
hyrt kontor på Lund Tekniska 
Högskola.

– Det är bra om jag kan 
vara där nere också för att 
upprätthålla ögonkontakten 
med mina sydsvenska, danska 
och holländska kolleger. 

 Sedan Håkan Johanssons 
frånfälle har BSC diskuterat 
intensivt vem som kunde vara 
den rätta efterträdaren. Att man 
lyckades rekrytera Svend Erik 
betecknar BSC:s administrative 
chef Mats Djupsjöbacka som 
oerhörd glädjande. Svend Erik 
har under hela forskarkarriären 
arbetat med belastningsskador, 
ända sedan han doktorerade 
vid Arbetsmiljöinstitutet och 
Karolinska Institutet för drygt 
femton år sedan. Därefter har 
han bland annat innehaft en pro-
fessur i produktionsergonomi 

vid Malmö högskola och han är 
docent i yrkes- och miljömedi-
cin vid Lunds universitet.

Vid BSC blir han forsk-
nings- och utvecklingschef för 
en institution med världsrykte, 
som i Sverige är ledande på 
sitt område. Här har man sedan 
starten belyst muskelsmärtor 
som uppstått av belastnings- 
och förslitningsskador, i alla 
möjliga vinklar. Den grundläg-
gande hypotesen, som Svend 
Erik betecknar som BSC:
s flaggskepp, är grovt sett att 
något som kallas muskelspolar 
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(av dess form) tillsammans med 
bland annat ledbanden fungerar 
som sensorer för muskelspän-
ning, kroppsdelsposition och 
rörelser. När musklerna utsätts 
för många små likadana rö-
relser, eller för psykisk stress, 
råkar systemet i olag, moto-
riken försämras, och vissa 
muskler kan bli överbelastade. 
Resultatet blir till slut kronisk 
värk, myalgi, vilken med tiden 
tycks sprida sig till angränsande 
muskler. 

STÄMMA OM INSTRUMENTET

Men BSC har inte nöjt sig med 
att försöka ta reda på dessa 
samband mellan hur nerver och 
muskler fungerar. 

Även hur man kommer 
tillrätta med problemen har 
beforskats. Idrott och styrketrä-
ning är troligen inte rätt metod. 
Det handlar istället om övningar 
för att få tillbaka musklernas 
positionssinne, att så att säga 
stämma instrumentet på nytt.

Vita fläckar i hypotesen 
finns, vilka BSC vill arbeta 
vidare med, och därtill lägger 
Svend Erik Mathiassen att det 
krävs forskning om hur det ar-
bete skapas som så småningom 
åstadkommer lidandet hos drab-
bade människor.

– Vi måste fråga oss vems 
beslut som skapar de här pro-
blemen och det finns många 
möjliga svar. Tänk dig en 
produktionstekniker som får i 
uppdrag att skapa ett nytt pro-
duktionssystem med si och så 
många anställda och med vissa 
ekonomiska villkor och krav på 
viss produktionskapacitet.

– Han eller hon vet allt om 
ekonomiska optimeringsme-
toder, produktflöden, work in 
progress och tekniska lösningar 
och väldigt lite om konsekven-
serna för dem som ska utföra 
jobbet. 

SVÅRARE SKAPA VARIATION

Outsourcing är enligt Svend 
Erik ytterligare ett väldigt bra 
exempel på managementini-
tiativ som har enorma ergono-
miska konsekvenser.

– Ta till exempel en modern 
bilmonteringsfabrik. Tidigare 
var allt från konstruktionsav-
delningen till matsalen och 

städningen samma företag. 
Idag är bara kärnproduktionen 
kvar inom företaget, alla stöd-
funktioner är outsourcade. Det 
gör att man har väldigt små 
möjligheter till arbetsrotation 
om man får problem med det 
enahanda monteringsarbetet. 

– Tidigare fanns inte dessa 
vattentäta skott, och svenska och 
nordiska företag satte hänsynen 
till människan högt. Världen 
tittade på, Norden var ledande. 
Idag är denna humanistiska, 
sociala tanke nästan försvunnen 
och det är mycket oroväckande. 
Många företag har tagits över 
av utländska ägare som har ett 
annat tänkande om människan i 
arbetslivet. 

– Hur BSC:s belastnings-
skademodell kan tillämpas i 
detta moderna arbetsliv måste 
vi jobba mer med.

Just variation i arbetet är 
Svend Erik Mathiassens käpp-
häst. Alla är eniga om att mo-
notona arbeten ska bort, det står 
till och med i lagen, men hur 
ska man få variation, och vilken 
sorts variation bör man ha. 

– En komplicerande faktor 
är att olika människor ser ut 
att utföra cykliskt arbete på 
olika sätt. Det verkar finnas in-
dividuella skillnader i hur man 
använder kroppen, som kanske 
grundar sig på den motoriska 
inlärningen man fick som barn, 
eller rentav på genetiska fak-
torer.

– Det är väldigt lite forskning 
gjord på allt detta. Bland annat 
beroende på osäkerhet om hur 
variation ska mätas. Det har jag 
hållit på med en del och det vill 
jag gärna fortsätta med. 

INTE BARA ARBETETS FEL

Svend Erik understryker dock 
att även om arbetet är en mycket 
viktig orsak till myalgi, är det 
inte den enda.

– I några yrken har det blivit 
så att arbete och fritid flyter 
ihop. Vi kan ofta lika gärna 
jobba hemma en stund på kväl-
len, mobilen är alltid på och när 
man kollar den privata e-posten 
kollar man snabbt också jobb-
posten och svarar på något för 
att ha det gjort.

– För några är den situatio-
nen säkert attraktiv, men andra 
känner sig stressade av att 

måsta vara ”på” för jämnan. I 
vilket fall måste vi tänka mer 
på ”livsforskning” än enbart 
”arbetslivsforskning”. 

Då förstår man att den tvärve-
tenskaplighet som alltid rått på 
BSC är helt nödvändig.

Hur ska man komma tillrätta 
med allt detta? Så mycket är 
enligt Svend Erik säkert, att 
informationskampanjer inte är 
tillräckliga för att minska de 
uppskattningsvis 2 procenten 
av Sveriges BNP som ska-
dorna beräknas kosta varje år. 
Inte heller räcker det med att 
skicka någon från avdelningen 
på kurs.

– Det vet man hur det är. Kul 
att resa bort några dagar, men 
när man kommer tillbaka är det 
svårt att få gehör för nya idéer 
om man ens kan förmedla dem 
vidare till dem som verkligen 
bestämmer. 

HIPPT MED TILLVÄXT

Mer forskning behövs således. 
Men även där har det blivit 
svårare.

– Riktad grundforskning var 
mer i ropet för tio år sedan. 
Idag har anslagstrenden svängt. 
Finansiärerna vill ha snabba 
resultat och snabba lösningar 
av specifika problem, vilket gör 
att forskningen ofta får karaktär 
av utvecklingsprojekt där ve-
tenskapliga teser inte prövas. 
Det gör det svårare att jobba 
långsiktigt. Just nu är trenden 
väldigt tydlig att man ska visa 
att någonting faktiskt händer 
i arbetslivet. Det är ju rimligt 
då det finns ett stort behov av 
faktisk förändring, men det är 
helt fel att för den sakens skull 
strypa den riktade grundforsk-
ningen. Det är den som ska ge 
idéerna och förklaringarna till 
vad man kan göra på företagen.

– Allting som genererar 
tillväxt och gör att Sveriges 
näringsliv tjänar mer pengar 
och ökar sin konkurrenskraft är 
hippt idag.

– Jag säger inte att BSC ska 
hålla på med egentlig grund-
forskning, som på grund av ren 
nyfikenhet ger sig på frågor vars 
svar kanske kommer att kunna 
tillämpas någongång. Men vi 
ska gräva djupt i frågor som 
har en tydlig utgångspunkt i 
arbetslivet.   

Flaggskeppet, modellen för hur 
belastningsskadorna uppstår, 
gäller fortfarande och mycket 
talar för att den stämmer. Men 
BSC:s forskning har varit väl-
digt laboratoriebunden. Nu är 
det dags, säger Svend Erik, att 
modellen också prövas mot ar-
betslivet för att se vilka belast-
ningar där som leder till skada 
och vilka som inte gör det, och 
för att utveckla bra metoder förr 
att få skadade tillbaka i arbete så 
gott det går.

– Modellen genererar massor 
av frågor som vi ska arbeta vi-
dare med. För närvarande är vi 
ett trettiotal anställda med olika 
kompetenser. I och med att en 
del av våra samarbetspengar tar 
slut kommer vi antagligen att 
bli några färre. Så nu måste vi 
bestämma oss för vilka frågor vi 
är bäst lämpade att svara på och 
försöka att göra det. 

TIDIGARE EN OMÖJLIGHET

Svend Erik Mathiassen 
är förutom professor även 
gift och far till två barn. 
Första barnet är idag åtta år. 
Han har länge sjungit i kör 
och är särskilt stolt över sin 
medverkan i en av Danmarks 
bästa ungdomskörer, Odense 
Universitets kammarkör.

Till detta spelar han tvärflöjt 
men tonar ner de eventuella 
förväntningar på professiona-
litet det kan tänkas föda. Alla 
akademiker verkar älska musik 
och Svend Erik faller in under 
den växande grupp professorer 
som helst lyssnar på rockn’roll. 
Men han lyssnar också gärna på 
opera vilket för tjugo år sedan 
väl var en omöjlig blandning. 
På det hela taget beskriver 
det en ambitiös, fördomsfri 
och engagerad människa. 
BSC ska fortsättningsvis drivas 
av honom samt tre personer till 
med olika ansvar.

OVE WALL
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HiG certifierad i 
miljöns namn...

Nu är miljöcertifieringen klar. 
En påtagligt nöjd rektor kunde 
fredagen den 3 september 
inför en skara anställda med 
bubblande dryck i händerna 
ta emot det symboliska bevi-
set för en lyckad utveckling.

Arbetet inleddes 2001 med 
högskolestyrelsens beslut om 
att satsa på en miljöcertifie-
ring. Därefter har många, med 

vicerektor Kaisu Sammalisto 
(bilden ovan) i spetsen, lett ut-
bildningar och revisioner, letat 
miljöfaror och knäckt idéer för 
skapa en högskola som är bra 
för miljön.

Miljötänkandet ska genom-
syra allt från pappersanvänd-
ning till ökad medvetenhet om 
följder på vissa handlanden och 
beslut.

– Det är inte på det rent mate-
riella planet vinsten för miljön 
är störst, utan hur vi delegerar 
kunskapen till våra studenter. 
Meningen är att de ska bli med-
vetna och helt enkel ta för mil-
jön kloka beslut, säger Kaisu.

– Nu kommer det att finnas 
en kontinuerlig granskning av 
de kurser som ges, dels för att 
se vad de faktiskt innehåller, 
dels om det går att komplettera 
innehållet.

Detta gör resultatet av arbetet 
svårt eller omöjligt att mäta 
men det kan räcka med att man 
vet att verktygen fungerar posi-
tivt, menar hon vidare.

– Men om tjugo år kanske...
Även det är en vinst.
Certifikat och gratulation 

överräcktes av Martin Dahlin 
från företaget SEMKO-DE-

KRA som är 
ackrediterat 
av SWEDAC, 
den centrala 
myndigheten 
med upp-
gifterna att 
verka som 
n a t i o n e l l t 
a c k r e d i t e -
r i n g s o rg a n 
samt att an-
svara för kon-
t r o l l f r å g o r 
enligt lagen 
om teknisk 
k o n t r o l l . 
S W E D A C 
kompetens-
prövar före-
tag som ska 
utföra analys, 
p r o v n i n g , 
kalibrering, 
certifiering, 
kontroll och 
besiktning. 

Rektor Leif Svensson tog emot certifikatet av Martin 
Dahlin, SEMKO-DEKRA id en enkel ceremoni utanför 
Valhall den 3 september. OWL

Bantad högtid
i oktober

... och ett utmärkt exempel 
på tillämpning

Hitta ett gammalt hus, riv det, 
ta hem virket, bygg ett nytt hus 
och övernatta!

Det är i stort sett vad studenter-
na som läser byggnadsplanering 
får gör under introduktionskur-
sen.

I år rev man en byggnad i när-
heten av Dalgränsen. Allt virke 
transporterades till Högskolan 
där bygget startade morgonen 

den 10 september. Brädor 
rensades från spik och gamla 
handsmidda spikar rätades ut 
för återanvändning. Till kväl-
len skulle huset vara färdigt, 
då skulle nämligen hela klassen 
sova över på plats. Byggandet 
sker utan ritningar, studenterna 
får diskutera hur det ska se ut. 
Och lära sig av de egna miss-
tagen.

OWL

En dag har studenterna på sig att bygga huset. Inga ritningar finns och 
ingen arbetsfördelning. Bygget är ett socialt experiment där alla får lära 
sig av allas misstag. Även det i sig ett slags återanvändning.

Forskarskolorna 
utvecklades bra
De sexton nationella fors-
karskolor som inrättades 2001 
har visat sig vara en riktigt 
bra idé. 

Skolorna formades som 
samarbeten mellan universitet 
och högskolor och gav på så 
sätt lärosäten utan examina-
tionsrätt möjlighet att utbilda 
doktorander.

En nylighen genomförd 
intervjuundersökning visar 
att avhoppen är få, de flesta 
doktoranderna har trygg finan-
siering, kontakterna med andra 
doktorander är täta, kursutbudet 
är stort. Enligt målen ska minst 
392 doktorer ha utbildats innan 
utgången av 2007, skriver HSV 
i ett pressmeddelande.

Årets akademiska högtid 
räknar till inte mindre än 19 
professorsutnämningar, varav 
tre kvinnor. Den efterföjande 
middagen är dock mindre, med 
speciellt inbjudna gäster, än se-
nast det begav sig. Det var 2002 
och 600 gäster mötte upp i en 
kombinerad personalfest. Förra 
året hölls ingen högtid då inga 
professorer fanns att utses. 

Därmed hinner man inte med 
samtliga traditionella installa-
tionstal. Även 13 nya doktorer 
ska presenteras och stipendier 
delas ut.

Till själva högtiden i Vahall 
är dock alla välkomna, tiden 
är 17.30 och datumet är den 8 
oktober. 



HÖGAKTUELLT8 HÖGAKTUELLT 9 

Maud Söderlund disputerade 
nyligen vid Åbo Akademi i 
Finland. Hon såg då några 
skillnader på genomförandet 
jämfört med en svensk dis-
putaion. Om dessa berättar 
hon själv:

Eftersom jag nyligen avlagt 
en doktorsexamen i hälsove-
tenskap vid Åbo Akademi, 
Samhälls- och vårdvetenskap-
liga fakulteten, Institutionen för 
vårdvetenskap i Vasa, vill jag 
dela med mig av de ritualer som 
efterföljs där. De ger nämligen 
en inramning och ett avslut i 
högtidsstämning till disputa-
tionsakten. Jag börjar med en 
introduktion. 

Åbo Akademi grundades re-
dan 1640 av greve Per Brahe.1 

Den Samhälls- och vårdve-
tenskapliga fakulteten och 
Institutionen för vårdvetenskap 
tillkom långt senare. Verksam-
heten i Vasa inleddes 1974 då 
den pedagogiska fakulteten 
grundades. Men redan 1987 
förlades utbildningsverksam-
heten i vårdvetenskap vid Åbo 
Akademi till Vasa. Denna har 
sedan utvecklats till en institu-
tion inom den Samhälls- och 
vårdvetenskapliga fakulteten.

För att bli antagen till fors-
karutbildning vid Åbo Akademi 
idag krävs en pro gradu-av-
handling. Den utgör grund för 
forskarutbildningen. Den mot-
svarar närmast en magisterexa-
men i Sverige men skall omfatta 
minst 160 studieveckor, sv. (1 
sv är 1 poäng).2 Ett av kraven 
för att erlägga den är att tala, 
skriva och förstå vetenskaplig 
text på minst tre språk, svenska 
vilket är det officiella språket 
vid universitetet, engelska och 
ett valfritt tredje språk. Fors-
karutbildning i vårdvetenskap 
omfattar studier i vårdvetenskap 
(40 sv) samt utarbetandet av en 
avhandling; sammanlagt 100 sv 
för licentiatexamen och 160 sv 
för doktorsexamen, vilken be-
nämns doktor  i hälsovetenska-

per. Examen i hälsovetenskaper 
kan avläggas endast med vård-
vetenskap som huvudämne. 
Ämnet vårdvetenskap betraktas 
som en humanvetenskap med 
fokus på vårdandet. Därtill 
ges vid institutionen forskar-
utbildning inom två deldisci-
pliner, vårdadministration och 
vårddidaktik.3 

Institutionen samlar forskarstu-
derande och postdoktorer från 
hela Norden.

En doktorsavhandling under-
kastas offentlig granskning, vil-
ken fastställs efter fakultetsrå-
dets tillstånd till disputationen. 
Dessförinnan har av fakultetsrå-
det två utsedda förgranskare läst 
och kommenterat avhandlingen 
och författaren har haft tillfälle 
att bemöta förgranskarnas ut-
låtande. En förgranskare har 
minst docentkompetens, en 
granskar i huvudsak metod 
och en substans även om av-
handlingen i dess helhet ges ett 
omdöme.

Disputationen följer de av 
Åbo Akademis fastställda in-

struktioner och inleds med re-
spondentens lectio praecursoria, 
vilket är ett föredrag i anslutning 
till avhandlingen och som dels 
skall omfatta forskningsområ-
det, dels det forskningsarbetet 
och dels den forskningsmetod 
som har använts för avhand-
lingen. Så vidtar opponentens 

a l l m ä n n a 
kommentarer, 
dennes detalj-
granskning och 
respondentens 
försvar samt 
o p p o n e n t e n s 
s l u t o m d ö m e . 
O p p o n e n t e n 
avger också ett 
motiverat skrift-
ligt utlåtande 
om avhand-

lingen och försvaret av denna 
till fakultetsrådet.4 Även detta 
utlåtande delges respondenten 
som har möjlighet att bemöta 
detsamma. Avhandlingen och 
försvaret bedöms därefter av 
fakultetsrådet, varför represen-
tanter för fakultetsrådet är när-
varande vid disputationen.

Vid Institutionen för vårdve-
tenskap i Vasa tar de redan dis-
puterade emot den nya doktorn 
med en portal av de värjor som 
erhålls vid den efter disputatio-
nen anordnade promoveringen. 
Värjan skall bistå den nyblivna 
doktorn i dennes försvar för 
vetenskapen. Efter disputatio-
nen anordnar respondenten en 
mottagning som inledning till 

den karonka; festtåget som leds 
av respondenten eller dennes 
toastmaster. Festtåget avslutas 
med en middag. Den hålls till 
opponentens ära. 

Två betydelsefulla val i li-
vet har givit mig möjlighet att 
bedriva mina studier vid två av 
Nordens äldsta universitet enär 
jag tidigare har disputerat vid 
Uppsala universitet.5

MAUD SÖDERLUND

Maud Söderlunds avhandling 
har titeln “Som drabbad av en 
orkan. Anhörigas tillvaro när en 
närstående drabbas av demens.” 
ISBN 951-765-187-2. 

Maud Söderlund:

Finsk disputation en riktig högtid

Den svenska 
akademien har att 
lära av den finska, 
hävdar Maud 
Söderlund som 
disputerat vid Åbo 
Akademi. Ritua-
lerna skänkte en 
högtidlig inram-
ning åt ceremonin. 
Nedan samtalar 
hon med opponen-
ten Margaretha 
Grafström.

Fotnoter:

1 Se http://www.abo.fi/aa/
broschyren/valkommen.pdf
2 Min pro gradu avhandling i 
vårdvetenskap har av Högsko-
leverket bedömts jämförbar 
med en svensk magisterexamen 
i vårdvetenskap.
3 Se http://www.abo.fi/aa/
broschyren/svf.pdf. Institutio-
nen för vårdvetenskap har nu 
flyttat till FAB Academill den 
så kallade Kvarnen, Strand-
gatan 2, i en strävan att samla 
alla fakulteter och institutioner 
under samma tak, se http:
//www.vasa.abo.fi/vasa/.
4 De vitsord som kan avges är: 
approbatur, lubenter approba-
tur, non sine laude approbatur, 
cum laude approbatur, magna 
cum laude approbatur, eximia 
cum laude approbatur och 
laudatur.
5 Ämnet är pedagogik och 
avhandlingens titel är “En 
mänsklig atmosfär”. Trygghet, 
samhörighet och gemenskap 
– God vård ur ett patientper-
spektiv". 
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Susanne ser över hjälpmedlen

Har du en student som på 
grund av funktionshinder 
behöver hjälp eller stöd av 
något slag? Då borde du slå 
en signal till Susanne Axner, 
hon är till för sådana saker.

Enligt lag har alla studenter 
rätt till studier på lika villkor. 
Att man har nedsatt hörsel eller 
syn, är dyslektiker eller rörelse-
hindrad eller har något annat 
handikapp ska inte sätta käppar 
i hjulet för studierna.

I somras projektanställdes 
Susanne Axner för att samordna 
alla insatser om sådant stöd. 

– Först ska jag se vilka 
insatser som redan finns att 
tillgå. Det finns till exempel en 
studio med datorer med talsyn-
tes under biblioteket. Men jag 
ska också ge information till 
institutionerna om vilka andra 
hjälpmedel som finns eller som 
kan anskaffas.

Susanne räknar grovt med 
att omkring 70 procent av de 
studenter som sökt upp henne 
är dyslektiker.

– Dessa kan få hjälp på olika 
sätt. Förutom datorer med tal-
syntes kan de få kurslitteratur 
inläst och man kan också tänka 
sig att de får längre tid på sig 
vid tentor. Vidare kanske man 
kan tänka sig att de får ett större 
underlag inför föreläsningar.

Susanne påpekar också att det 
kan vara viktigt att lärarna skri-
ver extra tydligt på tavlan.

– Jag ser fram emot många 
kontakter på institutionerna. 
Det är ofta där man först träffar 
studenter med speciella behov 
och på så sätt kan fungera som 
en länk till mig.

När detta skrivs i slutet av au-
gusti har hon haft kontakt med 
två tre studenter per dag, men 
kan tänka sig ännu fler.

– Och personalen är givetvis 
hjärtligt välkomna att kontakta 
mig via mail (sae@hig.se) eller 
telefon (8641).

Halvtidstjänsten är oftast 
förlagd till början av veckorna. 
Projekttiden sträcker sig för 
närvarande fram till årsskiftet.

OVE WALL

Susanne Axner ska under hösten inventera vilka hjälpmedel som finns för 
studenter med funktionshinder. Hon ser fram emot många kontakter, även 
bland lärarna.

Penta Plus – till vilken nytta?
Högskolan i Gävle ingår 
sedan drygt ett år i ett 
samarbete med de fem 
högskolor och universitet 
som har verksamhet kring 
Bergslagen. Dessa är för-
utom HiG, Högskolan Da-
larna, Mälardalens hög-
skola, Örebro universitet 
och Karlstad universitet. 

Samarbetet sker i formen 
av ett projekt som har 
benämningen Penta Plus. 
Syftet med Penta Plus är att 
skapa utvecklingsarenor för 
olika aktörer inom akademi, 
näringsliv och offentlig 
sektor. Samarbetsorganisa-
tionen ska verka för regional 
tillväxt genom att skapa 
innovationsprocesser, skapa 
synergier för medverkande 

högskolor och universitet samt 
bedriva vissa samverkanspro-
jekt.

Ola Roman är programdi-
rektör i Penta Plus med kontor 
i Kopparberg i en gammal berg-
mansgård, en mötesplats för 
alla inblandade. Arbetet styrs 
av styrgruppen som består av in-
volverade rektorer. I programrå-
det ingår samverkansansvariga 
vid de olika högskolorna och 
universiteten. Fyra stycken bas-
projekt pågår, tanken med dessa 
är att hitta samarbetsformer och 
utvecklingsmöjligheter inom 
några viktiga områden. Dessa 
projekt berör kontakter med 
lärcentra, arbetet med att öka 
uppdragsutbildning, EU-forsk-
ningsprogram och entreprenör-
skap. Inom dessa områden finns 
arbetsgrupper med deltagare 

från de olika högskolorna och 
universiteten. Dessutom arbe-
tar man väldigt tätt ihop kring 
utvecklingen av mäklandet av 
ex-jobb och uppsatser.

DELA DYRA RESURSER

Vilken är då nyttan med Penta 
Plus? Förutom att det efter 
behov arrangeras mötesplatser 
mellan de olika lärosätena som 
skapar intressanta erfarenhets-
utbyten och kontakter kan Penta 
Plus vara en pusselbit i att stär-
ka och komplettera varandras 
verksamheter. Detta innebär 
till exempel att vi har fler sam-
verkansmöjligheter att erbjuda 
näringslivet i våra regioner, 
men även att du som forskare 
eller lärare kan få bättre service 
för att hitta intressanta företag 

inom ett större geografiskt 
område. Som exempel kan 
nämnas att Högskolan Da-
larna diskuterar exjobb för 
studenter inom programmet 
för design- och träteknik 
med träföretag i Dalarna. 
Inom forskning och utbild-
ning finns ökade chanser 
att i vissa fall samordna 
och kanske dela på dyra 
resurser och verksamheter 
för att tillsammans vara ett 
slagkraftigt alternativ mot 
etablerade universitet, na-
tionellt och internationellt 
vad gäller till exempel att 
söka EU-medel eller att 
marknadsföra uppdragsut-
bildningar. 

ANNA JANSSON

KONTAKTTORGET
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Skogsfolk möttes på HiG:

Hur mycket skog finns det egentligen? 
– Naturvårdsarbetet har 
hamnat snett. Man försöker 
att återskapa en "naturlig 
natur" som aldrig funnits. 

Detta sade Sten Nilsson, pro-
fessor vid det internationella 
forskningsinstitutet IIASA i 
Österrike i sitt föredrag vid 
den nationella konferensen 
Skogen, industrin och framti-
den som hölls vid HiG den 13 
september.

Han menade att den svenska 
skogen allt sedan begynnelse 
är påverkad av människan och 
den "miljöhänsyn" som idag 
tas är ett hinder för ett effektivt 
skogsbruk.

SAKNAS SKOGSPOLITIK?

Konferensen som samlade drygt 
hundra deltagare var ett samar-
rangemang mellan LO-distrik-
tet och Högskolan i Gävle och 
industrirepresentanter tycktes 
eniga med övriga deltagare 
om att landets idag saknar en 
trovärdig skogspolitik.

Ulrika Messing, statsråd och 
skogsminister, höll inte riktigt 

med i sitt inledningsanförande. 
Hon menade att uttaget ur sko-
gen, avverkningen, är viktig för 
både industrin, hamnarna och 
annan näringsverksamhet. Men 
att bevara skog är också viktigt.

INGET MOTSATSFÖRHÅLLANDE 

– Vi i Sverige har en unik rela-
tion till skog, den har både ett 
kulturellt och ett socialt värde. 
Det är svårt att sätta siffror på 
detta, men bra miljömål ger 
hög kvalitet på skogen och hög 
kvalitet ska känneteckna den 
svenska skogsproduktionen.

Hon satte också in turism i 
sammanhanget då hon påpeka-
de att turisterna inte kommer till 
Sverige för att sola och bada.

Enligt Ulrika Messing finns 
inget motsatsförhållande mel-
lan dessa synvinklar.

– Bra miljömål ger bra kva-
litet på skogen och detta ska 
utmärka den svenska skogspro-
duktionen.

Trots att hon anser att den 
svenska skogspolitiken är 
lyckad, pekade hon på några 
saker som behöver förbättras. 

Då många har ärvt sin skog kan 
det behövas mer utbildning i 
hur den ska skötas. Ytterligare 
problem kan vara att fler bor 
långt ifrån sin skog idag jämfört 
med tidigare.

– Vi bör också försöka be-
gränsa importen av illegalt 
trä (exempelvis från regnsko-
garna).

UTREDNING TILLSATT

Regeringen har tillsatt en utre-
dare med uppgift att ta reda på 
utvecklingen och resultatet av 
de senaste tio årens politiska 
arbete på området.

Någon EU-gemensam skogs-
politik vill hon inte se. Därtill 
är de olika ländernas syn på 
skogen alltför olika.

Regeringens önskemål att trä-
byggnationen ska öka och den 
gamla regeln om att träbyggna-
der får vara högst tre våningen 
är idag borta.

– Vidareförädling av träpro-
dukter kan vi också bli bättre 
på, avslutade Ulrika Messing.

Oenighet utbröt om hur 
mycket råvara som finns till-

gänglig i Sverige.
Länsjägmästaren Jan Hed-

lund pekade på att framåt 2015 
kan avverkningarna i regionen 
öka 15–20 procent. Natur-
skyddsföreningens Anders De-
lin menade istället att industrin 
har överavverkat i decennier. 

Längst gick professor Peter 
Lohmander, Statens Lantbruks-
universitet, SLU, som menade 
att den av alla hyllade uppbygg-
naden av våra skogar, med en 
fördubbling av virkesförrådet 
på 75 år, är en felinvestering. 
Alla ekonomiska kalkyler säger 
att vi borde minska förrådet och 
utnyttja virket till fler industrier 
och därmed skapa fler jobb och 
tjäna mer pengar, menade han

Tage Klingberg vid E-insti-
tutionen var arrangör för HiG. 
Han betecknade konferensen 
som väldigt intressant.

– Inte minst då vi kunde se 
att både fack och industriföre-
trädare var eniga om det mesta 
som fördes fram. 

OVE WALL

Förvånande siffror stämde inte

“Högskolan i Gävle är sämst 
i landet på forskning” lät 
Radio Gävleborg meddela i 
ett nyhetsinslag i mitten av 
september.

Man hade låtit Vetenskapsrå-
det, VR, göra en jämförelse 
mellan alla lärosäten i landet. 
Ämnet var antalet publicerade 
forskningsartiklar de senaste 
fyra åren samt hur mycket varje 
artikel kostat i genomsnitt.

Undersökningen fick stort ge-
nomslag. Det fanns egentligen 
bara ett krux. Detta meddelades 
dagen därpå av Vetenskapsrådet 
självt. 

– Högskolorna är inte tänkta 
för att producera forskningsre-
sultat av internationell klass. 
De ska fungera som någon 
form av serviceinstitutioner för 
sina respektive regioner, sa Ulf 
Sandström, VR, till TT.

– Ett mycket tveksamt forsk-
ningspolitiskt uttalande, säger 
Christer Sjöström, vicerektor  
för forskningen vid HiG.

Ulf Sandström menade vida-
re att det inte går att dra några 
forskningspolitiska slutsatser av 
jämförelsen.

Vid många regionala hög-
skolor sker forskning som inte 
ger avtryck i de internationella 

vetenskapliga tidskrifterna. 
Dessa innehåller inte artiklar 
på svenska, forskningsresultat 
publicerade i böcker, eller 
forskningsresultat inom hu-
maniora samt en avsevärd del 
samhällsvetenskaplig forsk-
ning. Christer Sjöström lägger 
till ytterligare aspekter.

– Forskningspengar är av 
olika art och det är inte säkert 
att forskningsresultat är ämnade 
för publicering i artikelformat. 
Det kan till och med finnas 
villkor som säger motsatsen, 
till exempel när det handlar 
om forskning för att öka EU:s 
konkurrenskraft.

VR:s siffror stämmer inte 
heller överens med HiGs egna.

– Vår egen statistik visar på 
42 granskade artiklar under 
2003. VR har hittat 19.

Redan den siffran sänker 
drastiskt den kostnad för varje 
publicerad artikel som under-
sökningen pekat på och som ut-
sett HiG till den kostsammaste 
artikelproducenten.

– Något kan vi lära, säger 
Christer Sjöström. Men det 
går inte att jämföra äpplen 
med päron och det är väldigt 
förvånande att Vetenskapsrådet 
ändå gör det.

OVE WALL
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Seminarier i Sandbacka Hur handleda 
doktorander?

Tisdagen den 26 oktober håller  
Vicky Lewis, professor från 
Education at the Open Univer-
sity i England, en workshop om 
handledning av doktorander. 
Antalet deltagare kommer 
preliminärt att begränsas till 10 
st från HiG och 10 st från Hög-
skolan i Dalarna. Workshopen 
pågår mellan 9.00 och 14.30 i 
sal 11:215.

Känner du dej rasslig? 
Kedjor rasslar. 

Du är en länk i många 
sammankopplade kedjor.
För att inte Sverige ska 
slira när snön kommer.

Ingen kedja är starkare än 
sin svagaste länk.

Den enda länk du kan 
göra starkare är din.

 
Känner du dej krasslig?

Krasse växer.
Du kan växa på många 

ledder.
Inget träd växer till 

himlen.
Kanske diametern be-

kymrar, men längden på 
leendet är viktigast.

 
Känner du dej vissen?
Allt vissnar på hösten.

Försök att vissna som ett 
björk-, ask- eller lönnlöv. 

Hö till mull, halm till 
gull.

Börja redan nu vårda dina 
frön till våren, planer, 

drömmar, rentav visioner.
 

Känner du dej i 
toppform?

Det går över.
Form är färskvara.

Lättjan kommer tröttheten 
till hjälp.

Börja tävla. Den svåraste 
motståndaren är du själv.

 
Skönheten sitter 

i betraktarens öga!

HÅKAN ENGLUND

Det går 
över...

Slå en hink hos Kristian
Att "slå en hink" betyder för 
många att ... slå en hink.  
Men inte för golfentusiaster. 
Intill Högskolan, nedanför 
Åkermans kulle, har möjlig-
heten att fördjupa sig i ämnet 
uppstått.

Här öppnade dansken Kristian 
Egeberg (bilden) och skotten Ja-
mes Kilpatrick Kungsbäck Golf 
Range den sista juli. Utan med-
lemsskap kan vem som helst där 
till högst överkomligt pris testa 
golf eller bättra på svingen. Var-
ken bollar eller klubbor behövs, 
sådant finns där.

Hobby blev jobb

Både Kristian och James har 
arbetat som företagskonsulter i 
flera år men tröttnat på resandet. 
Golf var deras hobby och är nu 
deras yrke. 

– Det här lär vi inte gå runt på, 
men kul är det.

Öppet tolv timmar om dagen 
sju dagar i veckan. Snöstorm 
betraktas som en värdig sä-
songsavslutning.

1/10, 13:15 – 15:00. Indu-
strial IT. Tomas Lagerberg, 
Senior Scientist Automation 
Systems på ABB berättar om 
ABB:s syn på industriell IT 
och hur de arbetar med indu-
striell IT inom ABB. Föreläs-
ningen innefattar bl a historik 
och utveckling av branschen 
och av ABB som företag, vil-
ken teknik som – och hur den 
– används idag.
7/10, 08:15 – 10:00. 
Success story. Annette 
Mjöhagen, Sandvik Systems 
Development och Heinz Götz-
Werner, Sandvik Coromant 
berättar om säljverktyget; hur 
det bidrar till Sandvik Coro-
mants affärer, produktgenom-
förande och implementation.

Info och stöd ska 

minska tröskeln
Med hjälp av Högskolebroar 
och Lärcentrum på Campus ska 
i höst tröskeln till akademiska 
studier sänkas.

Högskolebroarna finns hit-
tills på sex platser i kommunen, 
exempelvis Vuxenutbildningen 
och Datorteket. Tanken med 
dessa är att genom information 
och stöd minska "tröskeln" för 
studieovana att söka sig till 
högskolan.

Lärcentrum på Campus är ett 
projekt som ägs av den kom-
munala vuxenutbildningen och 
som ska ge studenter möjlighet 
att där läsa kurser som ges även 
vid andra högskolor.

21/10 08:15 – 10:00. Inter-
aktion & användargräns-
snitt. Eva Carling, verksam 
inom människa/dator-samspel 
samt gränssnittsdesign, vid 
Högskolan i Gävle föreläser.
11/11, 08:15 – 10:00. Det 
ska vara kul att jobba an-
nars kan det kvitta. Lars 
Lundgren, universitetsadjunkt 
i psykologi vid Högskolan i 
Gävle är föreläsare.
2/12, 08:15 – 10:00. Lärda 
datorer. Inlärning och 
produktion sker parallellt 
och datorn kan utnyttja sina 
erfarenheter. Anders Johans-
son, forskare, diskret mate-
matik och sannolikhetslära. 
Högskolan i Gävle håller i 
seminariet.

The wisdom of 
Homer Simpson:

"When will I learn? 
The answer to life’s 

problems aren’t 
at the bottom of a 

bottle, they’re on TV!"

B SVERIGE

Porto 
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