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Bjälklag för 
bjälklag      
Ur leran bryter det nya biblioteket ut och 
upp.  Bjälklag för bjälklag läggs på och 
vecka 48 ska stommen vara rest.
– Till dess jobbar omkring 25 man, egna 
och entreprenörer. Inga hinder har dykt 
upp och vi håller tidsplanen, säger bygg-
chefen Lennart Hansen.
Infrastruktur i form av ventilationssyste-
met finns redan på plats, hisschakt och 
invändiga trappor likaså. 

Får Nader det 
lugnare nu?
Istället för att sitta i ett skramlande gam-
malt flygplan och undra om han kommer 
att överleva, eller väckas av jordbävning 
långt hemifrån, väljer Nader Ahmadi nu 
en lugnar tillvaro – som prefekt för V-
institutionen.

Sid. 4

Nitton nya 
professorer
Inte mindre än nitton nya professorer 
installerades vid Akademisk högtid den 
8 oktober. Sammanlag har HiG nu 34 
stycken som med gemensam kraft ska 
föra oss mot universitetsmålet.

Sid. 6-7
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Högskolans rykte

I morse läste jag rubriken 
”Högskolan bättre än sitt rykte” 
i Gefle Dagblad. Även om den 
tillhörande debattartikeln var 
positiv i sig, antyder rubriken 
att Högskolan skulle ha dåligt 
rykte. Stämmer det? Om man 
frågar våra studenter får man 
inte det intrycket. Student-
barometern 2003 gav snarast 
intrycket att studenterna var 
ganska tillfredsställda med 
Högskolan och med staden 
Gävle – årets studentstad 2003. 
Om man frågar invånarna i 
regionen är intrycket att det 
finns en positiv inställning till 
Högskolan – till och med en 
förvånansvärt positiv inställ-
ning med tanke på att begrep-
pet högskola ännu är ganska 
främmande för de flesta. Med 
näringsliv och samhälle i regio-
nen har vi också de bästa kon-
takter och ett förtroendefullt 
samarbete.

Var finns då det dåliga 
ryktet? Jo, det finns och det 
finner sin näring i konflikten 
om de regionala högskolornas 
roll. Alltsedan reformen 1977, 
som skapade ett gemensamt 
ideal för alla universitet och 
högskolor, enkelt uttryckt i or-
det forskningsanknytning, har 
den konflikten blomstrat. Den 
starka utvecklingen sedan 1990 
och det faktum att forsknings-
pengar, om än i blygsam om-
fattning, numera riktas också 
till alla regionala högskolor har 
bidragit till blomstringen. 

Högskolan i Gävle har rela-
tivt mycket statliga forsknings-
medel, beroende på att vi tagit 
över de två forskningsenheterna 
BMG, den tekniska byggforsk-
ningen i Gävle, och Belast-
ningsskadecentrum. Därför är 
det tacksamt att använda oss 
som jämförelseobjekt om man 
vill söka leda i bevis att det 
varit en stark utveckling vid de 
regionala högskolorna jämfört 
med de mer etablerade. Vi har 
också varit relativt framgångs-
rika när det gällt att rekrytera 
studenter genom att erbjuda 

bra miljöer vid Högskolan och 
i staden, genom bostadsgaran-
tier och genom att vi utvecklat 
speciella nischer inom utbild-
ningen.  

Många starka krafter i sam-
hället har hela tiden motsatt sig 
utvecklingen av de regionala 
högskolorna och signaler från 
sådana håll kommer med jäm-
na mellanrum, signaler som är 
riktade mot de regionala hög-
skolorna, men där Högskolan 
i Gävle då och då får framstå 
som en typisk representant för 
dessa högskolor.

Den senaste signalen av 
denna typ kommer från Ve-
tenskapsrådet, vars statistiska 
avdelning gjort en jämförande 
studie av kostnaden per produ-
cerad vetenskaplig artikel vid 
landets universitet och hög-
skolor. Denna kostnad har man 
fått fram genom att dividera de 
totala forskningsintäkterna år 
2001 med antalet artiklar som 
redovisas i den så kallade ISI-
databasen för åren 2000-2003. 
Denna databas bygger på ett 
stort antal, men långtifrån alla, 
tidskrifter med ett acceptabelt 
granskningssystem. Rapporten 
från Vetenskapsrådet har fått 
stort genomslag trots den up-

penbara kluvenheten i slutsat-
serna. För det första säger man 
att ett av skälen till undersök-
ningen är frågan: ”Hur utveck-
las publikationerna vid de små 
och medelstora högskolorna 
samt vid de nya universiteten?” 
För det andra säger man: ”De 
små högskolorna utan veten-
skapsområde har mycket få 
publiceringar och det finns 
därför inte anledning att gå 
närmare in på dessa data. Det 
kan även konstateras att forsk-
ningsresurserna i huvudsak till-
kommit under de senaste åren. 
Det är således allt för tidigt 
att jämföra pengar 2001 med 
publiceringar under perioden 
närmast efter. En tumregel i 
analyser av detta slag är att det 
tar sex till åtta år mellan insats 
och resultat. Produktiviteten 
för de mindre högskolorna kan 
således avläsas först om några 
år.” För det tredje rangordnar 
man ändå de mindre högsko-
lorna i rapporten (Gävle ham-
nar sist). För det fjärde läcker 
någon initierad mycket snabbt 
denna journalistiska godbit till 
press och radio. Man behöver 
inte vara särskilt fallen för 
konspirationsteori för att tro att 
detta i verkligheten är ett inslag 
i den nu mycket aktuella forsk-
ningspolitiska debatten.

Studera gärna rapporten från 
Vetenskapsrådet – den finns 
på rådets hemsidor. Läs gärna 
också professor Marcello Fer-
rada-Nolis kritiska artikel om 
rapporten i Gefle Dagblad den 
13 oktober.  

Den 8 oktober installerades 
19 professorer vid Högskolan 
och därmed har vi totalt 34 
professorer. Detta markerar en 
stark uppbyggnad av vår forsk-
ning, en utbyggnad som ger oss 
förutsättningar att om några 
år sätta starka avtryck även 
när det gäller kriterier av den 
typ Vetenskapsrådet använder. 
Under tiden skall vi fortsätta 
vår utveckling med friskt mod 
och inte låta oss nedslås av illa 
underbyggda rykten.

Leif Svensson
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Studentkåren: Ökat samarbete överbryggar murarna
Det har skrivits och talats 
mycket om murarna mellan 
högskolans olika institutioner 
och om nyttan och behovet hos 
arbetsmarknaden av en bred 
förståelse för olika synsätt. 
Här sitter vi på en guldgruva! 
Lyckas man överbrygga mu-
rarna är olika synsätt just vad 
man finner. Ett sätt att få ökad 
förståelse och mer inblick i an-
dra synsätt är tvärvetenskapliga 
kurser, ett annat är att möta an-
dra studenter och samtala.

INTE BARA INSTITUTIONERNA

Det är inte enbart mellan hög-
skolans institutioner som för-
delarna med ett ökat samarbete 
diskuteras. Samarbete har även 
visat sig viktigt för studentför-
eningarna och studentkåren. 
Exempel är sammanslagningen 
mellan Gtech och före detta 

Dag&Natt, liksom temat för 
årets styrelsegräl, samarbete. 
Ett gott exempel på samarbete 
mellan studentföreningar och 
studentkåren är utbildnings-
gruppen. Här har vi, de utbild-
ningsansvariga i studentkåren, 
Gavlecon, Gtech, geflepedago-
gerna, Cult&Co och hälsopeda-
gogerna träffats för att samtala, 
utbyta ideer och skratta. 

Tillsammans har vi diskute-
rat gemensamma svårigheter 
och möjliga lösningar, agerat 
bollplank för varandras ideer 
och på köpet fått en inblick i 
olika synsätt och utbildningar.

Utbildningsgruppen har 
genomfört en gemensam kvali-
tetskväll med temat kommuni-
kation och en intressant (om än 
ej vetenskaplig) undersökning 
av studenternas kunskaper och 
åsikter om dataregistrering till 

tentamen. Ett tack till alla som 
hjälpte till att kryssa enkäter.

NEGATIVT INSTÄLLDA

Enkäten delades ut mitt på da-
gen i Rävhallen den fjärde maj 
till förbipasserande studenter, 
vi sökte även upp studenter i 
korridoren och i kafeterian. 
Enkäten innehöll frågor om vad 
studenterna tycker om införan-
det av registreringen och hur 
informationen nått ut. 

Vi fick in 162 svar, av dessa 
var 30 positivt inställda till 
registreringen och 107 negativt 
inställda. Informationen hade 
främst nått studenterna genom 
affischer och vänner. En person 
hade fått information om regist-
reringen av tentavakten, och 33 
studenter hade inte fått någon 
information alls.

Eftersom dataregistreringen 

av tentamen innebär att studen-
ter måste registrera sig till en 
obligatorisk del i kursen anser 
vi i utbildningsgruppen att ruti-
nerna behöver omvärderas.

Vi hoppas att samarbetet 
mellan olika studieinriktningar 
kommer att fortsätta och ut-
vecklas under nästa läsår.

ANNA JOHANSSON 
UTBILDNINGSANSVARIG 
HÄLSOPEDAGOGERNA

MATTIAS HELLBERG 
UTBILDNINGSANSVARIG 

GAVLECON

BJÖRN   ENGSTRÖM             
UTBILDNINGSANSVARIG 

GEFLEPEDAGOGERNA

HANNA HJALMARSSON 

UTBILDNINGSANSVARIG 

GEFLE STUDENTKÅR

Stort exjobbskalas blir 
det i Valhall onsdagen 17 
november. Då arrangerar 
Kontakttorget tillsammans 
med kommunerna i regionen 
och lärare på högskolan en 
dag som uteslutande handlar 
om just examensarbeten och 
uppsatser. 

Syftet med dagen är dels att visa 
upp vilka möjligheter som finns 
att göra sitt exjobb på något 
företag i regionen och dels att 
informera om vad som egentli-
gen krävs av ett exjobb. 

För att få lite extra stuns på 
det hela ordnas seminarier för 
studenter där lärare i vissa fall 
tillsammans med ett företag 
berättar om mödan och nyttan 
med exjobbet. 

Drivhuset informerar om 
att skriva uppsats utifrån stu-

dentens egen unika idé och 
det blir också information om 
stipendier att söka när exjobbet 
är färdigt.

INTRESSANTA EXJOBB
Från kommunerna kommer 
företag att finnas på plats i Val-
hall med erbjudanden om olika 
exjobb. 

Det finns med andra ord stora 
möjligheter för studenterna att 
redan nu hitta ett intressant 
exjobb. Dagen riktar sig främst 
till de studenter som påbörjar 
sina exjobb efter årsskiftet. 

I skrivande stund är pro-
grammet inte fastlagt, men i 
läsande stund kan du titta in 
på Kontakttorgets hemsida: 
h t t p : / / w w w. h i g . s e / we b /
naringsliv.html.

Hitta intressanta exjobb Om att göra det omöjliga

Tre föreläsningar i ämnet 
"att lyckas med det omöj-
liga" ordnar Institutionen för 
ekonomi torsdagen den 18 
november.

De tre föreläsarna är alla kända 
för att ha trotsat hotfullheterna 
och givit sig i kast med över-
levnadens problem och kommit 
ut på andra sidan helskinnade, 
åtminstone delvis.

POLERNA LOCKAR
Ola Skinnarmo är kanske den 
mest kände av de tre. Han blev 
den förste svensk som åkte 
skidor till såväl Nordpolen som 
Sydpolen. 

Peter Degerfeldt har fungerat 
som ögat mellan äventyraren 
och betraktaren. Med hjälp av 
hans filmkamera kan man följa 
med till Mount Everest, men 

också fritt fall i såväl vanlig 
fallskärmshoppning som så 
kallad BASE-jumping, det vill 
säga när man hoppar från höga 
byggnader.

TÄLTADE PÅ SYDPOLEN
Den tredje föreläsaren är Ceci-
lia Malmström som inte nöjde 
sig med att bli första svenska 
kvinnan på Sydpolen, utan 
även passade på att tälta på 
Amundsen-Scott-basen i fyra 
månader. Detta skedde när hon 
deltog i det svensk-amerikanska 
sydpolsprojektet Amanda.

Cecilia är också universitets-
adjunkt i företagsekonomi.

När detta skrivs är de exakta 
detaljerna inte fastslagna men 
dagen kommer att hållas i Val-
hall och är ett samarbete mellan 
institutionen och Drivhuset.

MARIA ÅSTRAND SWENNEKE

KONTAKTTORGET
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V-institutionen fick ny chef

Nu byter han de slitsamma uppdragen 
mot ett prefektjobbet på V-institutionen

tetslektor i sociologi vid So-
cialhögskolan vid Stockholms 
universitet och avancerade 
snabbt till studierektor. Detta 
gav honom nya möjligheter.

– Jag var med och startade 
socionomutbildningen med 
mångkulturell inriktning. Vi 
var först i landet med en sådan 
inriktning, men nu har det 
spridit sig.

JAGAD RUNT JORDEN
Därefter fick han uppdraget att 
som studierektor för magister-
utbildningen bygga upp en ny 
m a g i s t e r u t -
bildning.

Om de so-
cialpolit iska 
frågorna drev 
honom ut ur 
sitt land för 
22 år sedan 
har de sedan 
1997 fortsatt 
att jaga honom runt jorden. Fast 
nu främst drivna av internatio-
nella organisationer som Sida 
och Unicef.

– Det började med att Unicef 
bad mig resa till Sarajevo för ett 
forskningsprojekt om barnens 
situation efter kriget och vilka 
åtgärder som behövdes för att 
alla barn skulle kunna lämna de 
stora institutionerna och leva i 
familjeliknande former. 

BARN I RUMÄNIEN
Det var i samma tid som media 
började uppmärksamma hur 
barn behandlades i Rumänien 
vilket ökade medvetenheten.

Året därpå fick han i uppdrag 
att undersöka socialtjänsten 
i Bosnien-Herzegovina och i 
Republica Srpska. Ytterligare 
två år senare studerade han 

flyktingbarnfamiljernas situa-
tion i Kosovo.

– All denna forskning myn-
nade i en praktik, jag kom med 
förslag på lösningar.

Detta gällde alltså sociolo-
gisk forskning. Men samtidigt 
som man på Socialhögskolan 
utvecklade en internationell en-
het kom andra projekt som hade 
med undervisning att göra.

– Jag initierade 1999 ett pro-
jekt där jag och några kollegor 
undervisade i socialt arbete och 
socialpolitik i Vietnam vilket 

u t my n n a d e 
i ett student- 
och lärareut-
byte genom 
L i n n e a u s -
Palme.

UNDERVISADE 
I KINA

Senare un-
d e r v i s a d e 
Nader vid ett 

universitet i södra Kina – även 
där med utbyten som följd.

Officiella besök ända uppe 
på regeringsnivå är på gång och 
det är Naders förhoppning att 
delegationerna även kommer 
till HiG.

– Jag har diskuterat med per-
sonalen om att utveckla våra 
internationella kontakter så...

I övrigt har han dragit igång 
liknande projekt i Tazjikistan, 
där han förra året besökte lan-
det fyra gånger för en studie på 
uppdrag av landets presidents 
kansli och finansierat av Uni-
cef.

– Där handlade det om väl-
färdsstrukturen i landet. 

ALLA SKULLE STÄLLA UPP
Presidentkansliet försåg mig 
med ett brev så att jag hade fri 

tillgång till alla ministerier och 
alla ministrar skulle ställa upp 
om jag behövde intervjuer.

Till detta kan läggas att han 
det senaste året varit av EU 
kallad expert som rådgivare för 
Moscow State Social Univer-
sity. Uppgiften var att förbättra 
deras sociala utbildningar och 
skapa nya kurser.

Slutligen kan nämnas ett 
projekt i samarbete med Umeå 
universitet som handlar om 
utbildning av socionomer på 
magisternivå i Murmansk på 
Kolahalvön.

– Där har jag varit nationell 
samordnare i ett konsortium 
mellan Stockholm och Umeå 
universitet. Ett slags bistånds-
projekt.

UTBILDNING SOM BISTÅND
Och här kommer Högskolan i 
Gävle in.

– Regeringen har för några 
år sedan fattat ett principbeslut 
om att mycket av biståndet 
till övriga världen ska bestå i 
utbildning. Här spelar natur-
ligtvis universiteten en viktig 
roll och då hoppas jag att mina 
erfarenheter även ska gynna 
HiG. Jag försöker att flytta all 
min internationella verksamhet 
till Högskolan i Gävle.

EN ANNAN VÄRLD
Samtidigt som människor i 
andra länder får nya perspektiv 
genom sådana här samarbeten 
händer samma sak med de 
svenska deltagarna.

– Det är så lätt att gå här 
hemma och förblindas av det 
man gör, det blir rutin. Men när 
man ser vad man kan och vad 
man gör i ett annat perspektiv 
då värdesätter man det på ett 
helt annat sätt.

Efter flera år som forskare 
med socialt slitsamma en-
samuppdrag i länder som 
Tadzjikistan, Laos, Vietnam 
och Kina, tänker Nader 
Ahmadi, V-insitutionens nye 
prefekt, lämna över stafett-
pinnen till andra.
Institutionens personal ligger 
bra till.

Nader är född och uppvuxen i 
Teheran, läste fysik och mate-
matik i gymnasiet och fortsatte 
till universitetet där han läste 
till civilingenjör när religiösa 
fundamentalister övertog styret 
1979. Man lät stänga universi-
teten när Nader hade ett halvår 
kvar på sin utbildning. Efter 
några års kamp inom den poli-
tiska oppositionen lämnade han 
1982 tillsammans med sin då-
varande fru och en bebis landet 
illegalt och tog sig till Sverige.

– Efter det var ingen av oss 
sugen på att fortsätta att arbeta 
med teknik och vi bestämde 
istället att ägna oss åt sam-
hällsvetenskap och sociologi, 
berättar han.

INGEN TANKE PÅ LÄRARJOBB
Med samma självklarhet som 
han tidigare ägnat sig åt natur 
och teknik började han att läsa 
svenska och kom så småningom 
in på Sociologen vid Uppsala 
universitet där han disputerade 
1995.

– Då hade jag redan arbetat 
som lärare på institutionen i ett 
år. Jag som inte haft en tanke 
på att bli lärare, utan tänkte 
forskning, fann läraryrket på 
universitetet roligt och trivdes 
väldigt bra. 

Han började som universi-

"Det finns 
mycket som vi 
kan ge till om-
världen."
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– Som ett exempel: vi kan 
ha synpunkter på brister i vårt 
välfärdssystem. Men när vi 
diskuterar systemet med våra 
kolleger i Vietnam och ser hur 
de kan använda det, hur en helt 
annan värld öppnar sig för dem 
då ser man värden i det egna 
systemet.

– Det finns mycket som vi 
kan ge till omvärlden. Vår 
socialpolitik är välkänd och 
efterfrågad på många håll i 
världen.

Nader är noga med att det 
inte rör sig om någon sorts 
imperialistisk export av ett 
system.

– De vet mest om sina egna 
länder, jag kan bara berätta 
om våra metoder och logiken 
bakom systemet.

RESTE ÅTTA MÅNADER
Nyligen räknade han ut att han 
var på resande fot åtta månader 
förra året.

– Det är länder långt borta, 
av ekonomiska skäl reser vi 
oftast ensamma, det är en svår 
situation när man inte kan 
språket och inte har någon nära 
person att prata med.

Ibland händer också otäcka 
saker, som när han en morgon 
klockan sex i Tadzjikistan 
vaknade av ett häftigt ljud och 
skakningar och var nära att 
falla ur sängen.

– Jag trodde att det utbrutit 
inbördeskrig. Men det visade 
sig vara en kraftig jordbävning. 
Det var hemskt. 

Eller att flyga inrikesflyg i 
Laos med ett gammalt, skakigt 
och bullrigt propellerplan från 
femtiotalets Sovjet utan att vara 
övertygad om att man kommer 
fram.

KUL MEN PÅFRESTANDE
Indien, Thailand, Kambodja 
– korta besök och upp till en 
månad.

– Det är kul men också på-
frestande. Hade jag inte varit 
ensamstående hade det inte 
gått.

Och som prefekt säger han 
sig inte ha så mycket tid att resa 
omkring själv.

– Jag vill att mina medarbe-
tare ska göra det.

DET BEHÖVS EXPERTER
Han planerar en liten interna-
tionell enhet på institutionen 
som kan följa de här frågorna, 
planera kurser och komma med 
förslag.

– Sida gör massor med 
upphandlingar på det här om-
rådet och det behövs experter 
på att skriva ansökningar. 
Internationalisering är bra för 
Högskolan, bra för Högskolans 
ekonomi. Och det är bra för de 
här länderna vilket så klart är 
huvudmotivet.

Institutionen för vårdveten-
skap och sociologi har fått en 

entreprenör till prefekt. San-
nolikt kommer personalen att 
märka det.

Nader Ahmadi tänker även 
satsa på forskningen, funderar 
på att tillsätta en forsknings-
ledare. En sådan kan fungera 
som stimulans och stöd för hela 
institutionen.

– Det ska vara en person som 
fått mycket forskningsmedel 
och som vet hur man formu-
lerar en ansökan. Själv ska 
jag sammaställa en lista över 
de fonder där pengar finns att 
söka. Vi ska satsa på forskning 
på riktigt.

Sedan han började sin tjänst 
den första september har han 
även bokat in 65 möten på 
minst en timme vardera.

– Jag vill träffa alla i perso-
nalen, få reda på vilka de är och 
vilka ambitioner de har. 

Förra året var Nader Ahmadi på resande fot i åtta månader. Han arbetade med olika projekt i en mängd länder. "Det är kul men påfrestande" säger han. 
Som prefekt för Institutionen för vårdvetenskap och sociologi vill han höja kompetensnivån bland de anställda. Och kanske kan de ta över resandet... 

OVE WALL
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Nitton nya professorer installerades vid Akademisk högtid 2004
Akademiska högtiden som fi rades den 8 oktober var något bantad vad gäller 
gästernas antal än senast det begav sig. Men den var inte mindre högtidlig. 
Inte mindre än nitton nya professorer installerades. Nedan kan ni se vilka. 
Två av dem, Lars Bengtsson och Mona Eliasson fi ck tillfälle att berätta om 
sina specialområden, men alla ska få tillfälle att hjälpa till med arbetet mot 
universitetsstatus. 
Den närmare två timmar långa ceremonin innehöll förutom installationer också 
musik av studentorkestern, tal, stipendieutdelningar, sång av Gefl e Drängar 
innan två fanbärande studenter ledde utmarchen ur Valhall och vidare mot 
Campusrestaurangen där festmiddagen intogs till underhållning av bland an-
nat Folkteatern i Gävleborg.

Anders 
Kjellberg

Hooshang
Majdi

Claes 
Beckman

Christina 
Gustafsson

Sture
Mützell

Lars
Bengtsson

Ove
Söderström

David
Westerlund

bild 
saknas



HÖG AK TU ELLT6 HÖG AK TU ELLT 7 

Nitton nya professorer installerades vid Akademisk högtid 2004

Hooshang
Majdi

Stefan
Seipel

Lennart
Hovelius

Mona 
Eliasson

Mona 
Kihlgren

Svend Erik
Mathiassen

Matz
Lenner

Sture
Mützell

Ove
Källtorp

Hans-Erik
Uhlin

Dan
Lundberg

Anders
Östman

bild 
saknas

Harry
Nyström

bild 
saknas
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Lennart Öhlund:

Vetenskapsrådets rapport är alltför ensidig

”Av Sveriges alla lärosäten 
publicerar Högskolan i Gävle 
minst antal artiklar i inter-
nationella tidskrifter. De få 
artiklar som publiceras är 
också landets dyraste.” (GD 
2004-09-16, sidan 4).

Osökt leder GD:s rubrik oss 
till exemplet med de två perso-
nerna som fick en halv miljon 
vardera för att köpa bil för. Den 
ene köpte tre Toyota och den 
andre en Porsche. Sedan infann 
sig frågan: Vem fick mest bil 
för pengarna? Den ene fick up-
penbart fler, men fick den mer?

INTE ENBART ARTIKLAR

Rapporten från VR redovisar 
förmodligen samtliga publika-
tioner, inte enbart vetenskapliga 
artiklar utan även meeting-abst-
ract, letter, correction, editorial 
material, book review osv. 

Tyvärr innehåller rapporten 
ingen sedvanlig metodbeskriv-
ning och inga uppgifter om 
vilka sökord som använts. 

Inte heller har VR, enligt 
uppgift därifrån, någon origi-
naldatabas med referenser på 
de alster som räknats till varje 
lärosäte. 

UTÖKAD SÖKNING

Nåväl, en sökning i SSCI, 
A&HCI och SCI-Expanded 
på; "univ gavle", "gavle univ", 
"univ coll gavle" och "hogsko-
lan gavle" ger 18 publikationer 
för 2001 istället för de 15 som 
vetenskapsrådet hittade. No-

tera att ingen av dessa kommer 
från Institutet för bostads- och 
urbanforskning som tillhör 
Uppsala universitet, men ligger 
i Gävle och publicerar sig un-
der namnet: Uppsala Univ, Inst 
Housing & Urban Res, Gavle. 
Motsvarande sökning för Da-
larna ger 27 istället för de 30 
Vetenskapsrådet redovisar.

RELATIONEN VIKTIGARE

Vetenskapsrådet anger (tyvärr 
utan referens) att antalet publi-
cerade artiklar i internationella 
tidskrifter är ett grundläggande 
mått på forskningsproduk-
tionens utveckling och att ett 
annat mått är kvaliteten hos de 
tidskrifter där artiklarna publi-
cerats. I vetenskapssamhället 
är snarare relationen mellan 
antal publicerade artiklar och 
antalet gånger dessa citerats ett 
vedertaget mått och det är också 
detta mått som Social Science 
Citation Index använder. Att 
endast använda antal artiklar 
som mått är som att vid rättning 
av en skriftlig tentamen enbart 
notera om studenten besvarat 
frågan, utan att ta hänsyn till 
vad studenten svarat.

DETTA ÄR VIKTIGT

En jämförelse utifrån de 18 
publikationerna från Gävle 
och de 27 från Dalarna visar 
att Gävles publikationer citeras 
i genomsnitt 3,1 gånger från 
publicering 2001 till mitten av 
september 2004. Motsvarande 

siffra för Dalarnas publikationer 
är 2,2 gånger. Tre (17 procent) 
av publikationerna från Gävle 
och nio (33 procent) från Da-
larna saknar citeringar. 

Är det då viktigt om det är 
15 eller 18 publikationer 
och om dessa citeras eller 
inte? 
Absolut. För att kunna vidta 

relevanta åtgärder måste dessa 
siffror grundas på korrekta 
fakta. 

Det vore också förödande om 
åtgärder ensidigt sattes in på att 
öka antalet publikationer utan 
intresse för kvalitén på dessa. 

Vi behöver bygga upp en 
egen korrekt databas med våra 
publikationer där vetenskapliga 
artiklar kan urskiljas och som 
också innehåller antal citering-
ar. Utifrån fakta bör vi sedan 
vidta eventuella åtgärder. 

ENSIDIGT INTRESSE

Vi bör inte anamma Veten-
skapsrådet ensidiga intresse 
för mängden publikationer utan 
vi bör intressera oss för att vår 
forskning ska ge ett signifikant 
bidrag till framväxten av ny 
kunskap.

Efter att ha läst rapporten 
från VR är frågan om inte de 
medel som de nu fördelar istäl-
let bör fördelas direkt till uni-
versitet och högskolor. Med ett 
sådant system skulle en större 
andel av Sveriges forsknings-
resurser tillfalla forskarna och 
mindre gå till administration. 

Förra månadens uppmärksammade rapport från Vetenskapsrådet har mötts av en hel del kritik. Rapporten 
visade dels att Högskolan i Gävle hade färst publicerade vetenskapliga artiklar, dels var dessa dyrast att 
publicera jämfört med andra lärosäten i landet. Detta fick Lennart Öhlund, prefekt vid Institutionen för peda-
gogik, didaktik och psykologi att gå vidare med en egen undersökning som publicerades i institutionens egna 
U-bladet i oktober.

Med hänvisning till sakens betydelse publiceras artikeln även här i Högaktuellt.

Ett rimligt krav är för övrigt 
att Vetenskapsrådet redovisar 
vad de medel de delat ut lett 
fram till i form av riktiga ve-
tenskapliga artiklar, hur dessa 
citerats och vad varje sådan 
artikel och citering kostat.

LENNRT ÖHLUND

PREFEKT 
INSTITUTIONEN FÖR 

PEDAGOGIK, DIDAKTIK OCH 
PSYKOLOGI

SE ÄVEN REKTOR LEIF 
SVENSSON LEDARE PÅ 
SIDAN 2 I DETTA NUMMER, 
SAMT PROFESSOR MAR-
CELLO FERRADA-NOLIS 
DEBATTARTIKEL I GEFLE 
DAGBLAD DEN 13 OKTO-
BER, HTTP://WWW.GD.SE.

Alltid öppet 
för debatt

Högaktuellts sidor är alltid 
öppna för debatt. Om du 
väljer att debattera i lokala 
media når du flera läsare.  
Skriver du i Högaktuellt 
når du flera av dina kol-
leger då många anställda 
vid HiG bor utanför lokala 
medias spridningsområde.

Det kanske bör uppre-
pas att du får vara ano-
nym. Och ju tidigare  ma-
nus, desto säkrare plats. 

RED
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KONTAKTPERSON:

Majken Rahm: 
090-106060 
majken.rahm@hig.se 

Hemsida: 
http://www.bsc.hig.se/
whiplash/default.asp.

Konferensen hålls på Hög-
skolan i Gävle den 28-29 
november.

LÄS VIDARE
De båda arbetena finns för 
nedladdning via Learning 
Centers hemsida:

h t t p : / / w w w. h i g . s e /
learningscenter/erfbank/
filer/uppsats_sara.pdf

h t t p : / / w w w. h i g . s e /
learningcenter/erfbank/
filer/rapport_sara.pdf

Varför avbryter 
studenter studierna?

Tidsbrist, i viss kombination med tekniskt krångel, var den 
huvudsakliga orsaken till att studenter valde att hoppa av 
distansstudierna vid HiG förra året. Detta enligt en rapport 
som Sara Dahlström gjort. Rapporten är en komplettering 
och fördjupning till hennes just slutförda magisteruppsats i 
pedagogik.

Ett av syftena med uppsatsen 
var att hitta faktorer som en-
ligt lärare och studenter kan 
utmärka en "framgångsrik" 
distansutbildning, i betydelsen 
av prestationsgrad. Det visade 
sig att man nådde högst presta-
tionsgrad när kurserna ingick i 
något utbildningsprogram och 
att studenten således läste mot 
en examen. Alltså var slutpo-
ängen avgörande.

STÖRRE ERFARENHET

Studenterna i dessa kurser hade 
mer erfarenhet av högskole-
/universitetsstudier och tycks 
också ha fått mer stöd från 
“peppande” lärare, kurskamra-
ter och vänner/familj.

Fysiska träffar förekom 
också i större utsträckning på 
de "framgångsrika" kurserna. 
Vidare visar undersökningen 
att vissa nyckelfaktorer skilde 
lärare i "framgångsrika" 
kurser från lärare i mindre 
"framgångsrika" kurser. Den 
förra gruppen ansåg exempel-
vis i större utsträckning att 
information har betydelse för 
om studenten ska lyckas med 
studierna eller inte.

TID OCH TEKNIK BRAST

Rapporten om varför studenter 
hoppar av studierna, som var 
klar i våras, visade att den 
främsta orsaken till avhoppen 
var tidsbrist, i viss mån i kom-
bination med tekniskt krångel.

Uppsatsen och rapporten 

ger oss anledning att fundera 
över hur vi kan förbättra vår 
distansutbildning och hur vi 
kan förhålla oss till det faktum 
att tidsbrist är en stor anled-
ning till att distansstudenter 
hoppar av.

DISKUSSION

Är du intresserad av att delta i 
en diskussion kring detta, kom-
mer Learning Center tillsam-
mans med Pedagogiska rådet att 
anordna ett seminarium i höst. 
Mer information om seminariet 
kommer via personalmailen.

SARA 
DAHLSTRÖM

Nytt hopp till alla 
med whiplashtrauma

Forskarna kan idag peka på 
vilka skador som uppkommer 
och vilka reaktioner de kan ge 
i kropp och nervsystem. 

Fältet ligger därmed öppet 
för att på ett konstruktivt sätt 
börja behandla en av de allra 
vanligaste skadorna vid tra-
fikolyckor.

BESKRIVER FÖLJDERNA

Belastningsskadecentrum vid 
Högskolan i Gävle arrangerar 
konferensen i oktober. Ett 20-
tal forskare från Tyskland, 
Italien, Danmark, Norge, Island 
och Sverige deltar. De kommer 
i första hand att beskriva följ-
der av de skador som uppstår 
i nacke.

Orsaken till att Belast-
ningsskadecentrum arrangerar 
konferensen är att anledningen 
till whiplashskadades långva-
riga smärta kan berätta viktiga 
saker om nervsystemets funk-
tion även vid andra typer av 
långvariga skador som t.ex. 
belastningsskador.

Belastningsskadecentrums 
senaste forskningsrön – som tas 
fram tillsammans med ledande 
institut runt om i världen – om 
hur kroppen reagerar på smärta 
och stressreaktioner vid be-
lastningsskador kan idag även 
förklara varför olika skador ger 
vissa symtom. Kunskapen är ny 
och central för att kunna förstå 
skadornas följder även vid whi-
plashtrauman.

 Resultaten kan komma att 

bli omtumlande för vården av 
de skadade. Många drabbade 
blir idag inte trodda och får 
därför vare sig riktig behand-
ling eller rätt ersättning i för-
säkringssammanhang. 

NYA MÖJLIGHETER ÖPPNAS

Genom att vissa skador som 
uppstår vid whiplashtrauman 
nu kan diagnostiseras, att de 
kroppsliga skadorna är påtag-
liga och kunskapen om sym-
tomen god öppnas möjligheter 
för att drabbade ska kunna få ett 
nytt bemötande.

Konferensen vänder sig 
i första hand till läkare och 
sjukgymnaster, men även till 
försäkringskassor och försäk-
ringsbolag, tillsynsmyndighe-
ter av försäkringsfrågor och 
patientföreningar.

MAJKEN RAHM

UTBILDNINGSHANDLÄGGARE

Belastningsskadecentrum vid HiG presenterar i november 
nya rön om varför whiplashskador uppstår. Detta öppnar nya 
möjligheter för att konstruktivt kunna behandla en av de allra 
vanligaste skadorna vid trafikolyckor. Samtidigt öppnar forsk-
ningsresultatet för att patienter ska få ett nytt bemötande från 
läkare och försäkringskassa. 
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Inspirationsföreläsning:

Benny Haag i rollen som sig själv
Det var inspiration av den 
högre skolan när skådespe-
laren Benny Haag under två 
timmar delade med sig av sin 
livsvisdom i Valhall i början av 
oktober.

Det handlade om att välja 
själv, att vända en hjärntumör, 
ett misslyckande på Drama-
ten och en mycket påtaglig 
alkoholism till sin fördel.

Benny Haag behärskade med 
otvungen hållning scenen när 
han besökte HiG. Men det var 
nog en chimär. En skådespelare 
vet vad som krävs för att skapa 
rätt atmosfär, eller pedagogisk 
framgång om man så vill och 
han kontrasterade stark när han 
gav sig i kast med en av livets 
största frågor:

Hur överlever man när om-
ständigheterna inte tycks jobba 
så hårt för det?

SIG SJÄLV SOM INSATS

Som demonstrationsmaterial 
använde han sig själv och his-
torien började när han var liten, 
när bokstäverna i skolboks-
texten upphörde att ha något 
samband med varandra, när 
han trillade omkull på Johan-
neshovs isstadion och skälldes 
ut av sin far.

Läkaren konstaterade hjärn-
tumör.

– Det var misslyckande ett. 
Jag blev inte hockeyspelare.

Behovet av en ny karriärsats-
ning drev honom till skådespe-
leri och så småningom serien 
Xerxes 1988 som blev en succé. 
En ny väg stakades ut. 

– Kungliga Dramatiska Tea-
terns chef Lars Löfgren ringde 
och erbjöd mig jobb. Jag sva-
rade ja direkt.

Ett flertal uppsättningar se-
nare, bland annat med Ingmar 

Bergman som regissör, kom 
recensioner som en chock. Den 
hävdade att föreställningen var 
bra, ända tills Benny Haag kom 
in på scenen. 

Med tragikomik beskriver 
han mötet med teaterchefen 
som bad honom ta ledigt ett 
halvår.

– Det var misslyckande num-
mer två.

ONDSKAN PÅ EGEN HAND

Under tiden gör han en enmans-
föreställning av Jan Guillous 
Ondskan.

– Den spelades 714 gånger på 
Dramaten. Det är rekord. Och 
vem är skådespelaren? Benny 
Haag. Vem har regisserat? Jo, 
Benny Haag.

Han får applåder av åhörarna 
i Valhall och blir dubbelt så stor 
av stolthet innan han tar med 
oss alla på färden in/ner i teves 
kommentatorsbås på Solvalla, 
ett uppdrag som möttes av 
förvåning och stort ogillande 
av sportjournalisterna. 

– De sa sig inte begripa vad 
jag hade där att göra. 

Återstod att dricka sig full vil-
ket han gjorde så till den grad 
att han var nära att bränna inne 
sig och sin dotter i ett försök att 
koka makaroner.

– Det var misslyckande num-
mer tre.

En dag insåg han att ingen 
annan kommer att bestämma 
något åt honom; med sin fru 

i handen gick han till behand-
lingen och bestämde sig för att 
aldrig mer dricka.

INGA APPLÅDER

– Idag har jag varit nykter i två 
år och två månader, klargjorde 
han och möttes av en gryende 
applåd.

– Nej, inga applåder för 
det, avstyr han ansatsen. Det 
är ett val man gör, något som 
alla kan göra. Jag är tacksam 
för min hjärntumör, för mitt 
misslyckande på Dramaten och 
för alkoholismen. Det har fått 
mig att välja och gjort mig till 
en lycklig människa. Det valet 
kan också ni göra.

En lysande föreställning med Benny Haag i rollen som sig själv. Det var 
höstens inspirationsföreläsning som i pedagogiskt nit, humor, dramatik och 
livsvisdom slog det mesta i sin väg i serien.

OVE WALL

Inte tillåtet anställa anhöriga
Vid flera tillfällen ska an-
ställda vid HiG ha anställt 
egna barn för tillfälliga 
arbetsuppgifter. 

Informationen kommer 
från två anställda. De anser 
det djupt orättvist att vissa 
kan anställa sina barn under 
sommaren och så att säga få 
dem försörjda medan andra 
måste försörja barnen med 
egna medel då inga studiebi-
drag utgår.

– Vi har informerat chefs-
gruppen att tillfälliga arbe-
ten ska internannonseras så 
att alla ska få möjlighet att 
göra intresseanmälan för 

sina barn, säger personalchef 
Bengt Wirbäck.

Detta gäller dock inte 
arbete som biblioteksvakt, 
tentamensvakt eller hjälp i 
växel/reception. 

– Vi har även informerat om 
att vi ska undvika att anställa 
minderåriga, alltså ungdomar 
som ej har fyllt 18 år. 

Bengt Wirbäck framför 
också att det inte är tillåtet 
att ta beslut, exempelvis an-
ställningsbeslut, som rör en 
familjemedlem eftersom det 
strider mot reglerna om jäv. 

LITE MER...
Benny Haag har gjort flera 
uppsättningar som ensam-
skådespelare. I ovan nämnda 
Ondskan använde han sig av 
ett brett register dialekter. Just 
dialektkunnandet har även gjort 
honom till en träffande imitatör 
vilket också gavs prov på vid 
föreläsningaen.

OVE WALL
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Docent von Sydow besökte Midgård 
En gratis lektion i den svenska 
parlamentarismens historia, 
ledd av riksdagens talman 
Björn von Sydow. Det bjöds 
det den 7 oktober i Midgård. 
Von Sydow besökte då Hög-
skolan tillsammans med 10 
av länets 11 riksdagsmän.

Lektionen artade sig till husför-
hör med de medföljande riks-
dagsmännen. Von Sydow, för 
övrigt docent i statsvetenskap, 
sammanfattade den svenska 
parlamentarismen, det system 
som gör den aktuella tidens 
regering beroende av den poli-
tiska ställningen. System som 
började växa fram i Storbritan-
nien redan på 1600-talet. 

VISST, MAGISTERN

Via punktvisa nedslag redo-
gjorde han för framväxten med 
avstamp i frihetstiden kring 
mitten av 1700-talet då kungen 
förvandling från enväldig re-
gent till ceremoniell symbol 
inleddes. Då bildades också de 
två första partierna, hattarna 
och mössorna. Ytterligare en 
stor milstolpe var tvåkammar-
riksdagens införande 1867. Då 
fick förmögenhet och inkomst 
mindre att säga till om i och 
med att reglerna kring detta 
mildrades väsentligt för den 
andra kammaren.

LEDAMÖTENA KUNDE LÄXAN

Som den docent han är ställde 
han de medverkande riksdags-
ledamöterna, sju stycken, mot 
väggen med frågor som: vad 
var det för speciellt som hände 
1968, Raimo Pärsinen?

– Då fick socialdemokraterna 
majoritet i riksdagen med 50,1 
procent av rösterna.

...magistern, hördes det 
nästan, och von Sydow fick en OVE WALL

Talmannen Björn von Sydow kan parlamentarismens historia. Det visade han tillsammans med länets riksdagsmän 
vid besöket i Midgård för en underhållande lektion. De deltagande riksdagsmännen var socialdemokraterna Raimo 
Pärssinen och Åsa Lindestam, moderaten Patrik Norinder, vänsterpartisten Owe Hellberg, centerpartisten Sven 
Bergström, folkpartisten Hans Backman och kristdemokraten Ragnwi Marcelind. 

osökt övergång till det kanske 
märkvärdigaste i den svenska 
parlamentarismen.

– Som med mycket få och 
korta undantag i modern tid 
haft minoritetsregeringar.

TRYGG MINORITET

Det kan låta underligt och 
inte helt tillfredsställande men 
detta emotsades av samtliga 
riksdagsmän. Tack vare detta 
tvingas regeringen förhandla 
med andra partier.

– Det betyder att opposi-
tionspartierna får mer att säga 
till om, klargjorde vänsterpar-
tisten Owe Hellberg.

– Det ger oss en parlamenta-
rism med partiella koalitioner 

och det är ett intressant system 
vilket vi är tämligen ensamma 
om, fortsatte von Sydow.

Även de inbjudna studenter-
na  i statsvetenskap fick ställa 
frågor. En gällde hur väl länets 
riksdagsmän representerade 
länets invånare i riksdagen.

Moderaten Patrik Norinder, 
Kilafors, hävdade att han gör 
mycket för olika delar i länet.

– Vi är gävleborgare även i 
riksdagen, vare sig vi jobbar 
för Högskolan i Gävle eller 
tingsrätten i Bollnäs. Men jag 
vill ha större frihet att rösta 
personligt i vissa frågor. Hade 
vi personval skulle detta un-
derlättas.

Men personval ville varken 

Owe Hellberg eller Raimo 
Pärssinen veta av.

Hellberg påpekade att en-
samma röster väger väldigt 
lätt i riksdagen och Pärssinen 
fyllde på:  

– Personvalskampanjer är 
kostsamma. Bara de med peng-
ar kan ställa upp på sådant. Det 
kommer också att medföra att 
vi får kändisar i riksdagen, folk 
från dokusåporna på teve.

Sedan började debattlustan 
brinna för mycket så talman-
nen såg sig tvungen avblåsa 
vidare argumentation. Lektio-
nen var slut.

Det var lunchrast.
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B SVERIGE

Porto 
betalt

HÄLSOPEDAGOGERNA 
VANN IGEN

Glada mottagarrepresentanter från 
Hälsodagogerna var från vänster 
Ulrika Alm, Mari Korpela, Sofia 
Sikström och Catharina Morholm.

Rektorskampen avslutades 
för säsongen tisdagen den 
5 oktober med nästan fyrtio 
startande. Och priset, den åtrå-
värda vandringpokalen gick till 
Hälsopedagogerna, före detta 
Fripix, som vann även förra 
säsongen. 

Japansk prinsessa hedersdoktor 

Foto: L M Montgomery Institute.

Utnämnd till hedersdoktor av 
HiG:s prorektor Gabriella Åh-
mansson blev sistlidna sommar 
Her Imperial Highness Princess 
Hisako of Takamado of Japan. 
Hon blev dock inte utsedd 
vid HiG utan vid University 
of Price Edward Island i Ka-
nada, närmare bestämt L M 
Montgomery Institutes Inter-
national Advisory board, där 
Gabriella är ledamot. L M 
Montgomery är författaren till 
Anne på Grönkulla, eller Anne 
of Green Gables som original-
titeln lyder.  

Ytterligare 
en professor
Vid den akademiska högtiden 
installerades 19 professorer vid 
HiG. Men där fanns faktiskt yt-
terligare en ny. Han heter Leif 
Svensson och är dessutom rek-
tor vid HiG.

Leif blev 1983 docent i geo-
desi vid KTH. Han förklarades 
samma år kompetent som pro-
fessor vid samma lärosäte. Han 
utnämndes 2001 till HiG:s för-
sta manlige rektor och utsågs i 
juni 2003 till professor. Dock 
inte vid HiG utan vid Lunds 
Tekniska Högskola.

Med kanel i fjädrarna?
Försiktig, kvick, fjäderlätt. 

Sädesärlan dansade i 
luften mot den just avnupna 
vetebullbiten som landat på 
asfalten. Gammal asfalt. Nya 
vägen går ett flugspökast 
nedströms den museimogna 
kvarnen vid Gruckå.  

"En av få bevarade kvar-
nar som finns kvar". Historik 
upphäftad på kvarndörren. 

Hit åkte bönderna från Äp-
pelbo för att mala. 

"Äppelbo" var en av årets 
allspelslåtar i Bingsjö. En 
grön kulle insvept i polskor, 
glaserad med matkorgar och 
människor. 

Jag skulle spela dragspel, 
insåg jag. Dragspelsväskan 
är helt överlägsen fiollådan 
att duka picknick på. 

Pick, pickande försökte är-
lan dela bullbiten. Hungriga 
ungar väntade, vändorna blev 
många. Om jag inte slutade. 
Hur länge hade hon fortsatt? 
Tills ungarna var flygfär-
diga? På bulldiet. Kanelen 
dammande i fjädrana och 
strösocker på vingarna. 

Ungar uppfödda på junk. 
Känner sädesärlor inget 

ansvar för kommande gen-
erationer? 

Nyper uppgivet av en till 
bullbit och siktar på den 
flaxande fågeln som skippat 
det rätta för det lätta. Kaffet 
kokar upp i det gamla sprit-
köket på marken bredvid 
rastplatsens bänk. Yvonne 
sträcker sej efter pannan.

Tidigt på morgonen rafsade jag 
åt mig en deckare ur bokhyllan 
för att ha något att läsa i kon-
ferensens mellantid. Jag finner 
mig stående och ser ut över 
precis de ängar som spelar 
huvudrollen o boken.
Nästa gång sliter jag halv fem 
om morgonen till mig en Åke 
Edwardssondeckare. Och fin-
ner i Göteborg, vid universi-
tetshuset vid Vasaplatsen, att 
kommissarie Winter står på 
sin balkong och tittar på exakt 
samma korsning som jag gör 
i pausen.
Nästa år ska jag rafsa åt mig 
en Thor Heyerdahl...

NY VINJETT
Under vinjetten Baktanke är det 
meningen att just du ska komma 
till tals. Men det där som du 
trots lång väntan inte har hittat 
rätt tillfälle för. Filosofi, hu-
mor, satir, argument, kort eller 
längre, lågmält, rimmad ellere 
rå - avgör det själv.

Skicka till owl@hig.se
HÅKAN ENGLUND

OWL


