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Växer så att 
det knakar      
Vid årsskiftet skall det nya biblioteket stå 
klart för inflyttning. En hel del stål och 
betong, men mycket trä mjukar upp de 
böljande linjerna och räta vinklar saknas.

Sid. 11

Synforskning 
tar fart vid HiG
På något sätt sitter synsystemet och mus-
kulaturen i axlar och skuldror ihop. Det 
visar Hans Richters forskning. I samar-
bete med Belastningsskadecentrum ska 
han försöka ta reda på hur. 

Sid. 4

Utbildning på 
beställning  
Uppdragsutbildning är ett utmärkt sätt 
att föra in "verkligheten" i den ordinarie 
utbildningen. Samtidigt ställer den höga 
krav på lärarna.

Sid. 7
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Lättare för utländska akademiker

För att snabbt får in invand-
rade akademiker på den 
svenska arbetsmarknaden 
startar i höst HiG, vuxenut-
bildningen och länsstyrelsen 
en ettårig preparandkurs kal-
lad Akademikervägen. 

Där ska studenter med på-
började eller nästan avslu-
tade akademiska studier vid 
sidan om svenskstudierna vid 
Komvux lära sig mer om det 
svenska samhället, kultur och 
värdegrund. 

Det var när man upptäckte att 
flera av de invandrade studen-
terna som läste den förkortade 
lärarutbildningen om tre termi-
ner, hade svårt att hinna med, 
som man började skissa på en 
ny typ av introduktionsprogram. 
Resultatet har blivit ett collegeår 
som startar denna höst för nitton 

utländska akademiker.
Samarbetet består i att stu-

denterna under höstterminen 
vid HiG läser en 10-poängskurs 
som behandlar svensk nutids-
historia och samhälle ur ett 
värdegrundsperspektiv.

– Många studenter med ut-
ländsk bakgrund är ovana vid 
att deras egna åsikter spelar en 
roll i utbildningen. Även så nära 
som i Tyskland är det många 
gånger en fråga om att läraren 
säger vad man ska lära sig, 
säger Tore Nilsson, prefekt på 
institutionen för humaniora och 
samhällsvetenskap, samt HiG:s 
ansvarige för projektet.

Man räknar med att kursen 
ska ge studenterna en bred 
väg in i svenska akademiska 
studier.

Under vårterminen kommer 
studenterna att läsa kurser med 

Fyra punkter....

Det är underbart roligt att vara 
tillbaka på Högskolan igen. Jag 
är också glad över att se hur 
god utvecklingen har varit och 
hur väl Högskolan skötts under 
min sjukdom. Ett speciellt tack 
till mina närmaste medarbetare 
som fått bära en tung börda och 
allra mest till nu avgående 
prorektor Gabriella Åhmans-
son. Gabriella har nu valt att 
fullfölja andra ambitioner och 
jag kan bara önska henne all 
framgång.

När jag nu funderat på hur jag 
skall kunna stimulera till Hög-
skolans utveckling under det 
kommande året har jag funnit 
fyra angelägna punkter som jag 
vill ägna särskild uppmärksam-
het. 

Den första punkten är 
pedagogisk utveckling. Jag 
lyckönskar alla involverade i 
utvecklingen av vår projektba-
serade ingenjörsutbildning, som 
startat nu i höst. En spännande 
och profilerande omläggning 
av pedagogiken! Jag hoppas 
att inspirationen skall sprida sig 
som ringar på vattnet till andra 
delar av Högskolan. Även om 
ingenjörsutbildningen är det 
mest spektakulära som händer 
för tillfället, finns det många 
andra lovande pedagogiska 
förnyelseprojekt.

Den andra punkten handlar 
om det nya biblioteket som 
kommer att stå klart fram 
emot hösten. Min generation 
har fått uppleva hur universi-
tets- och högskolebiblioteken 
förvandlats från forskarnas till 
studenternas bibliotek. Det nya 
biblioteket kommer att erbjuda 
en god miljö för studenterna 
men också många nya möjlig-
heter att förnya pedagogiken. I 
det sammanhanget bör vi också 
uppmärksamma den resurs som 
bibliotekets engagerade och 
kompetenta personal utgör.

Punkt nummer tre hänger 
samman med ambitionen att 
Högskolan på ett naturligt sätt 
skall vara involverad i forskar-
utbildning. Forskningsproposi-
tionen och Högskolepropositio-
nen innebar ju visserligen inte 
någon öppning för högskolor 
utan eget vetenskapsområde, 
men anvisar samarbete med 
universitet eller andra högsko-

lor, som redan fått något veten-
skapsområde, som en möjlighet 
även för oss. Därför måste vi 
ägna oss åt att bygga allianser 
och stärka dem som redan 
finns. Forskarskolan med KTH 
har ju utvidgats under året och 
är ett väldigt bra exempel på 
hur samarbete kan ske om det 
finns en öppen och generös in-
ställning från den stora partnern 
- ägaren av forskarutbildningen. 
Det är viktigt att också bygga 
interna allianser för att kunna 
stärka och bygga upp starka 
forskningsmiljöer. Många har 
framställt farhågor att vi skulle 
förvandlas till en B-högskola. 
Det skall vi inte låta ske.

Den fjärde punkten handlar 
om Högskolans roll i kultur- 
och samhällsdebatten. Med 
samhällsdebatt menas ett vitt 
begrepp som kan sägas innefat-
ta allt vad vi har på Högskolan. 
Det är glädjande var gång någon 
från Högskolan ger sig tillkänna 
genom massmediala inlägg. De 
som har kraft och mod att yttra 
sig skall vi vara stolta över på 
Högskolan och jag vill gärna 
försöka stimulera fler att kasta 
sig ut i debattens vågor. Men 
debatten måste också lyftas in 
på Högskolan i större utsträck-
ning så att både lärare och stu-
denter stimuleras delta. Ett gott 
debattklimat hör naturligt ihop 
med högskolemiljön.

Även om jag skulle ägna all min 
kraft åt dessa fyra punkter skulle 
inget bli gjort om jag inte får ett 
gott stöd från alla – från lärare, 
från forskare, från teknisk- och 
administrativ personal. Så, jag 
hoppas på er alla och på god 
stöttning i detta viktiga arbete. 
Det första steget bör vara att vi 
alla ställer oss frågan: Vad kan 
jag göra? 

Jag ser fram emot ett intressant 
och spännande år med stort en-
gagemang.

Leif Svensson

Lärcentrum 
står till 
tjänst

Nu har Högskolans och Gävle 
kommuns samarbetsprojekt 
Lärcentrum på Campus varit 
igång i snart ett år. Cirka 80 
studenter från andra lärosä-
ten har läst via Lärcentrum 
under det gångna året. 

En del av HiG:s studenter kän-
ner också till oss och besöker 
oss för att få veta vad vi kan 
göra för just dem. Förutom 
grupper eller hela program har 
vi också enstaka studenter som 
läser via Lärcentrum mot andra 
lärosäten. Nyligen har vi också 
fått förfrågan från några enstaka 
studenter som vill komplettera 
sin campusutbildning som de 
läser vid HiG med enstaka dis-
tanskurser från andra lärosäten.

SAMARBETSFORMER

Formen för HiG:s roll i projek-
tet arbetas nu fram där utgångs-
punkten handlar om att hitta 
samarbetsformer mellan HiG 
och andra lärosäten vad gäl-
ler olika kurser och program. 
Bland annat har ett samarbete 
inletts med Internationella se-
kretariatet.

PERSONALFÖRÄNDRING

Under det gångna året har också 
delar av personalen i projektet 
bytts ut. Biträdande projektle-
dare Peter Walander har ersatts 
av Sara Dahlström (HiG), pro-
jektadministratör Jonna Berg-
ström har tagit över efter Lena 
Gunhamre och Nina Tapper går 
nu hem på mammaledighet och 
ersätts av Göran Bergroth. 

Vi finns i 32:105 för alla stu-
denter som läser på distans.

inriktning mot sin framtida 
examen.

Man räknar också med att 
språkstudierna främst ska vara 
inriktade på vardagssituatio-
ner. Dessa studier bedrivs på 
Komvux.

I litteraturlistan ingår såväl 
Jonas Gardell, Moa Martinsson 
och Carl Jonas Love Almqvist, 
men även film av regissörerna 
Peter Birro och Lukas Moodys-
son, dock inte Fucking Åmål 
utan tv-serien Det nya landet, 
vilket har alla chanser att bli 
en intressant upplevelse för 
studenterna.

– Målet är att samtliga stu-
denter på Akademikervägen 
efter introduktionsåret ska gå 
vidare med sina studier här el-
ler på annat håll.

Med nya 
krafter...

Pedagogisk utveckling, det nya 
biblioteket, ökat samarbete med 
högskolor med vetenskapsområde 
och ökad roll i samhällsdebatten 
var fyra punkter som rektor Leif 
Svensson uppehöll sig vid i sitt 
första tal för personalen efter sin 
konvalescens. 

Fler personer än vanligt hade 
hörsammat hans kallelse till 
kick off inför den nya terminen 
måndagen 13 september. 

Frukt och cider i mängd fanns på 
borden och minglet i foajén höll 
sina försvarliga decibel. 

OVE WALL
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Hjälper glasögon mot nackont?
Det är inte alls omöjligt, hävdar gävleforskaren Hans Richter

Kan synstress och besvär 
med muskler i nacken, skuld-
ran och axlarna ha ett nära 
samband med varandra?  
Mycket tyder på det, visar 
gävledocenten Hans Rich-
ters senaste forskningsre-
sultat som på försommaren 
publicerades i European 
Journal of Neuroscience. 

Artikeln rönte stor uppmärk-
samhet sedan ett kortare 
referat till denna lagts ut på 
nätet av Vetenskapsrådets me-
dietjänst Expertsvar. Många 
hörde på olika sätt av sig för 
att vädra sin nyfikenhet och 
för ytterligare information.
I ett samarbete mellan Belast-
ningsskadecentrum i Umeå och 
institutionen för Teknik och 
Byggd Miljö ska forskarna nu 
gräva djupare i ämnet.

Många som arbetar med 
synkrävande närarbete klagar 
över dålig synkomfort. Besvä-
ren omfattar ett brett spektrum 
av subjektiva besvär såsom 
ögontrötthet, värk från ögonen, 
gruskänsla, sveda, rödögdhet, 
torrhetskänsla. En fjärdedel 
av den vuxna populationen 
drabbas av tillfällig närsynthet 
och frekvensen ökar. Besvären 
sammanfaller ofta med värk 
i huvudet, nacken och/eller i 

skuldrorna.
I dag arbetar inom EU 60 

miljoner människor framför 
datorer. Rapporter från bland 
andra WHO talar om betydande 
synproblem för många av dessa. 
Det är med andra ord ett stort 
och globalt problem som Hans 
Richter och hans kolleger givit 
sig i kast med.

Att fokusera ögats lins krä-
ver ett komplicerat och delvis 
mindre känt samarbete mellan 

olika nerv- och muskelgrupper 
i ögon- nacke och skulderparti. 
Det är sambandet mellan dessa 
som har beskrivits av forskar-
teamet från Högskolan i Gävle, 
Uppsala universitet, Karolinska 
institutet och universitetet i 
Minneapolis.

Det sista delresultatet från 
ett nu avslutat projekt, visar att 
när man under experimentella 
betingelser reducerar tonusen, 
anspänningen, i ögats fokuse-
ringsmuskel, påverkas samti-
digt områden i hjärnbarken som 
reglerar muskelrörelser i huvud, 
nacke och skulderparti.   

Försöken har utförts med 
hjälp av PET-kamera (positro-
nemissiontomografi), där man 
genom radioaktivt märkta sub-
stanser följt aktiviteten i hjärnan 
hos försökspersoner som fått 
fokusera ögats lins på olika ty-
per av stimuli under varierande 
optiska betingelser. 

NÄR ÖGONEN BLIR TRÖTTA

När ögats muskler blivit uttröt-
tade av intensivt och långvarigt 
närarbete tenderar ögonen att 
bland annat ”spreta åt olika 
håll”. Man ser dubbelt. 

Då muskler som styr åt vilket 
håll ögonen är vända och den 
muskel som ställer in linsen, 
ciliarmuskeln, är neurologiskt 
sammakopplade, kan man råda 
bot på exempelvis dubbelse-
ende genom att spänna ”skärpe-
muskeln” hårdare. Detta ”drar 
ihop” ögonaxlarna.

Priset man får betala för 
detta kan vara att ett centralt 
motorprogram, gemensamt för 
styrning av öga, hals och axlar, 
överaktiveras.  Man löser ett 
problem men skapar ett annat.

– Det är angeläget att studera 
hur belastning och avslappning 
i nacke, hals och skuldra påver-
kar ögat och hur ögonproblem 
kan utlösa och/eller förvärra 
muskelbesvär i axlarna och/
eller nackparti. 

UTTALAT TVÄRVETENSKAPLIGT

Ett nytt forskningsarbete kom-
mer att utföras tillsammans med 
HiG:s Belastningsskadecen-
trum, BSC, där forskare under 
en lång tid har studerat kronisk  

arbetsrelaterad muskelsmärta 
och olika neuromuskulära 
mekanismer bakom arbetsrela-
terade smärtsyndrom.  

– HiG har en uttalat tvär-
vetenskaplig anda vilket gör 
detta lärosäte till en utmärkt 

forskningsarena för bland annat 
detta mångvetenskapliga pro-
jekt där även miljöpsykologisk 
och arbetspsykologisk expertis 
medverkar. 

Man har sökt och fått finan-
siering av HS:s forsknings-
nämnd för att starta arbetet och 
vi kan vänta oss överraskande 
resultat av kommande forsk-
ning.

– Det kan till exempel visa 
sig att patienter som upplever 
rygg- och nackbesvär skulle bli 
mer hjälpt med en synundersök-
ning än hos "bara" en sjukgym-
nast, säger Hans Richter.

KAN PÅVERKAS AV VILJAN

Hans Richter har arbetat med 
frågor som rör synen ända sedan 
han doktorerade 1993. Hans av-
handling visade att det autono-
ma nervsystemet som styr ögats 
fokusering kan ”påverkas” av 
viljan. Något man tidigare trott 
vara omöjligt. Avhandlingen 
visade också att synen kunde 
försämras av fysiska och men-
tala belastningar, till exempel 
stressigt bildskärmsarbete. 

Objektiva ögonrörelseregist-
reringar samt in-vivo mätningar 
av ögonlinsen visade att ögats 
lins verkligen kan minskas 
i styrka genom medveten 
ansträngning. Graden av så-

Ögonlinsens form och brytkraft kan förändras genom kontraktion av 
ciliarmuskeln. Förändringar i dess tjocklek bestämmer därför om linsen 
fokuserar en bild, som ligger på långt eller kort håll från näthinnan. Denna 
process kallas ackommodation och är normalt integrerad med ögonens 
konvergens genom den så kallade närreflexen. Konvergensrörelserna inne-
bär en ändring av spänningstillståndet i ögats laterala och mediala musk-
ler och omfattar vanligen en kontraktion av de inre och en relaxation av de 
yttre musklerna. Det ackommodativa systemet samarbetar i ett stort neuralt 
nätverk, som delvis är programmerat redan vid födseln eller modifierats 
genom inlärning. Vilka strukturer i människohjärnan, som dirigerar denna 
symfoni av arbetsuppgifter, är ännu relativt okända (Richter et al., 2000). 

dana förändringar är ofta av 
marginell betydelse vad gäller 
synskärpan.

OVÄNTAD HJÄLP

Oväntad hjälp i sin forskning 
fick han strax innan julen 2004. 

Vid en internationell bild-
skärmskonferens i Montreal i 
Kanada för flera år sedan pre-
senterade en optiker och en fö-
retagsläkare, då verksamma vid 
företagshälsovården på ett stort 
svenskt företag, preliminära 
delresultat av en osedvanligt 
stor datainsamling, som alltse-
dan dess förblivit opublicerad.

– De hade under tre år under-
sökt graden av smärtbesvär i ax-
lar, nacke och ögon hos 3 997 
bildskärmsarbetare, samtliga 
anställda. Dessutom hade de 
anställdas ögonstatus mätts, om 
de använde glasögon, kön och 
ålder, vilken typ av bildskärms-
arbete de hade med mera. 

När de två klinikerna nyligen 
gick i pension frågade optikern 
mig om jag vill ärva databasen 
vilket jag naturligtvis nappade 
på.

– I deras material kunde vi se 
att samma korrelation poppade 
upp igen; graden av smärta i ax-
lar och skuldror samvarierade 
med graden av smärta i ögonen. 
Här återstår mycket spännande 
arbete med statistiska analyser.

Visserligen är bildskärmarna 
bättre i dag än då datainsamlan-
det företogs. Enligt Hans spelar 
detta mindre roll vad gäller den 
statistiska analysen av samban-
det mellan smärtbesvär i ögon, 
axlar och nacke, tvärtom är det 
ju bra att individer finns repre-

– Det är tragiskt att konstatera 
att allt för många visas på sin 
arbetsplats när de borde "ligga i 
hängmattan" eller rehabiliteras, 
säger Hans Richter.

"Studiet av 
synsyste-
met kräver 

bred tvärve-
tenskaplig 
forskning"

Forts. nästa sida
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senterade i databanken som har 
uttalade besvär. 

– Men samtidigt är det tra-
giskt att konstatera att det fanns 
alltför många individer som 
inte skulle ha vistats på sin ar-
betsplats utan i stället borde ha 
”legat i hängmattan” eller varit 
föremål för rehabilitering.

Traditionellt har forskningen 
inom områden kropp och hjärna 

bedrivits inomvetenskapligt 
med få eller inga tvärveten-
skapliga ansatser. Patienter och 
andra med muskuloskeletala 
besvär får dock, menar Hans, 
inte någon nytta av enbart en 
ergonomisk intervention om ett 
ömsesidigt negativt förstärkan-
de orsakssamband råder mellan 
motoriken i synsystemet och 
axlar samt rygg. Detta gör att 
man måste ta sig an problemet 

tvärvetenskapligt vilket varit 
BSC:s arbetssätt ända sedan 
starten av verksamheten.

– Studiet av synsystemet 
kräver en bred tvärvetenskap-
lig forskning för att vi skall 
kunna karlägga och förstå de 
funktionsprinciper som ligger 
bakom smärtbesvär orsakade av 
alltför höga mentala och fysiska 
belastningar.

Studiet av visuell percep-

tion, som ligger i gränslandet 
mellan fysik och fysiologi, har 
alltid haft en central roll inom 
vetenskapen och fortfar att vara 
en utmaning för forskare som 
arbetar på olika sensorimo-
toriska nivåer från neuronets 
molekylärbiologi till kognitiv 
analys.

Uppdragsutbildning – ren kvalitetsförbättring
Uppdragsutbildningar utgör 
inte det hot mot den regul-
jära utbildningen som ibland 
har hävdats. Tvärtom kan den 
vara rena kvalitetshöjaren ge-
nom sin verklighetskontakt. 

Från att ha varit betraktad lite 
över axeln, har uppdragsut-
bildning blivit ett måste för 
alla akademiska lärosäten. Så 
viktigt att den fallit in under 
samverkansuppgiften som alla 
högskolor och universitet har 
att uppfylla.

FÖRSÄLJARE AV UTBILDNING

Men det är en inte helt okon-
troversiell verksamhet. Den 
förvandlar i ett slag landets 
universitet och högskolor till 
försäljare av utbildning. Kun-
derna kan vara stat, kommuner, 
företag inom- och utomlands.

Högskolor ska alltså agera 

och konkurrera på en öppen 
marknad.

– Men vi måste ha dessa 
uppdrag för att fördjupa 
verklighetsförankringen i den 
ordinarie utbildningen, säger 
Bo Malmström, ordförande i 
gruppen för uppdragsutbild-
ning, med deltagare från HiGs 
samtliga institutioner, som har 
bildats just för att utveckla 
uppdragsverksamheten och för 
att lösa en del knutar.

ETT ANTAL HINDER

Uppdragsutbildning har inbyggt 
ett antal hinder. Ett är att bestäl-
larnas önskemål inte alltid är 
anpassade till den akademiska 
kulturen, som Bo Malmström 
uttrycker det. 

– Att skriva offerter ingår 
vanligtvis inte i högskolelärares 
vardag, kurser ska skräddarsys 
och ofta är det mycket bråttom. 

Detta tar tid och kraft i an-
språk, men ändå får det inte stö-
ra den ordinarie utbildningen.

SAMTLIGA INSTITUTIONER

Hur löser man dessa frågor? En 
bra start är att bilda ovan nämn-
da Uppdragsutbildningsgrupp.

Den består av personer från 
samtliga institutioner samt 
Kontakttorget. Tillsammans ska 
man försöka komma fram med 
idéer och dela på de redan funna 
erfarenheterna. Institutionerna 
har olika många uppdragsut-
bildningar och institutionerna 
för Vårdvetenskap och socio-
logi samt Pedagogik, psykologi 
och didaktik, har flest.

PERSONLIGT MERITERANDE

Åsa Morberg, lärarutbildare 
med lång erfarenhet av att ut-
bilda och vidareutbilda lärare 

på uppdrag av kommunerna, 
har bara goda erfarenheter att 
dela med sig av.

– Det är ett utmärkt sätt att 
koppla utbildningen till verk-
ligheten. Uppdragsutbildning 
är inte formellt meriterande, 
men det är mycket meriterande 
för den egna verksamheten och 
något som inte minst kommer 
studenterna till del.

"RIKTIG UTBILDNING?"

Hon menar också att det är svårt 
att finna lärare till uppdragsut-
bildningarna, en uppfattning 
som hon delar med andra i 
gruppen.

– Många tycker nog inte att 
den här typen av utbildningar 
är några "riktiga" utbildningar. 
Men faktum är att även om man 
gör några dåliga föreläsningar 
på en högskola så kommer det 
nya studenter året därpå i alla 
fall. Men gör man ett dåligt 
jobb på en uppdragsutbildning, 
då kan man hamna i karantän i 
flera år.

SKAPAR KONTAKTER

– Dessutom ger den här typen 
av utbildning en mängd kontak-
ter som hela Högskolan kan ha 
nytta av i andra sammanhang, 
till exempel examensarbeten, 
säger Bo Malmström. Dessa 
kontakter kan vi samla via den 
här gruppen.

Bo lägger till att allt arbete 
som HiG:s lärare lägger ned 
på att utveckla uppdragsutbild-
ningar stannar inom Högskolan 
även sedan uppdraget är klart.

Det är inte heller alla uppdrag 
som passar HiG. 

– Till exempel ska vi inte 
syssla med folkbildning utan 
akademiska kurser. Inte heller 
utbildning i olika datorprogram 
är något för oss.

 

forts. fr. föreg. sida

OVE WALL

Expertsvar.se i 
medias tjänst 

– och forskarnas...

Vetenskapsrådets medie-
tjänst Expertsvar hjälper 
media att hitta forskare. Men 
också det omvända, att hjälpa 
forskare att hitta till media.

Landets alla universitet, och de 
flesta högskolorna, är anslutna 
till den webbaserade kon-
taktförmedlingen Expertsvar. 
Denna två gånger prisbelönta 
mediatjänst är ursprungligen 
till för journalister som behöver 
svar på sina frågor. 

Två gånger per dag kommer 
ett e-brev till de personer, för 
HiG:s del undertecknad och 
informationschef Lars Söder-
berg, som har till uppgift är 
att försöka hitta egna forskare/
experter som kan svara på de 
frågor media ställer.

Högskolan i Gävle låg senast 
på ungefär samma svarsfrekvens 
som de stora universiteten. 

Men Expertsvar fungerar 
även åt motsatt håll, som för-
medlare av pressreleaser från 
forskarna till medierna. Som 
exempel kan tas Hans Richters 
forskningsresultat som beskrivs 
på föregående uppslag.

Efter att gemensamt ha 
författat en pressrelease för 
publicering på webben och i 
prenumererad e-post, översat-
tes materialet till engelska för 
publicering i den internationella 
motsvarigheten Alpha Galileo. 

Tjänsten är kostnadsfri för 
forskaren.  

Belastningsskadecentrum:

Bygger humanlaboratorium i Gävle
Den yttersta delen av 
Högskolan i Gävle, Belast-
ningsskadecentrum i Umeå, 
bygger just nu ett nytt lab i 
BMG:s lokaler på Brynäs.
– Det betyder att vi satsar 
mer kraft på att bygga upp 
gemensamma aktiviteter på 
forskningssidan mellan Umeå 
och Gävle, säger Svend-Erik 
Mathiasen, forskningschef 
på BSC.

BSC har hört till Högskolan 
i Gävle i flera år. Men det 
geografiska avståndet mellan 
de två har definitivt minskat 
möjligheterna till gemensamma 

projekt. 
– Med ett humanlaboratorium 

i Gävle kan vi lättare sammafö-
ra våra kunskaper med BMG:s, 
säger Svend-Erik Mathiasen.

BSC har gjort sig vida känt 
för digra kunskaper och mycket 
tvärvetenskaplig forskning om 
fysiologiska skador, till exem-
pel motoriska störningar, på 
kroppen orsakade av felaktiga 
arbetssätt, ensidiga rörelser och 
annat. 

Även buller, dåliga ljusför-
hållanden och stress kan orsaka 
störningar av mer mental eller 
psykisk karaktär som inverkar 
menligt på människors mående. 

Detta forskar bland andra pro-
fessorerna Staffan Hygge och 
Anders Kjellberg vid BMG 
kring. 

– I det verkliga livet samver-
kar alltid det fysiologiska och 
det mentala. Det finns fog för 
att tro att även mental belast-
ning kan orsaka fysiologiska 
besvär liksom tvärtom. Med 
detta laboratorium får vi en 
möjlighet att ta reda på mer om 
detta. Och blir det som vi hop-
pas kan det visa sig att ett plus 
ett är mer än två.

Med bra flyt kommer labbet 
att vara igång i december.

OVE WALL

OVE WALL

Gruppen för uppdragsutbildning: fr. v. Anna Jansson (Kontakttorget), Kerstin Bragby (HS-institutionen) Bo 
Malmström (distansutbildningen), Tore Nilsson (HS), Camilla Gustafsson (P-institutionen) och Ylva Söderlund (E-
institutionen). I gruppen ingår även Åsa Morberg (P), Margareta Bäckström (PUX), Ola Eriksson (T-institutionen),  
Jörgen Haraldsson (V-institutionen) samt Per Aspenberg (N-institutionen). 
Gruppens hemsida på intranätet: http://intranet.hig.se//rk/kt/uppdragsgrupp.html

Det gamla stress-
labbet på Brynäs 

är föremål för för-
vandling. Labbet 

består av fyra rum 
vilka nås direkt 

från gatan.
– Det gör att 

försökspersonerna 
slipper lotsas 

genom vårt stora 
laboratorium, 

berätta professor 
Staffan Hygge (bil-
den), som är en av 

nyckelpersonerna i 
samarbetet.

– Det blir spän-
nande att låta 

BSC:s kunskaper 
inom den fysio-

logiska forskning 
möta våra inom 

det psykologiska 
området. 
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Sommardesignkontoret lyckat
Starka accentfärger, spän-
nande former och ny teknik. 
Det är några av ingredien-
serna som designstuden-
terna vid årets Sommarde-
signkontor gärna ser på en 
mötesplats för studenter 
och näringsliv på Högskolan 
i Gävle. 

Sommardesignkontor har i 
år funnits på 18 olika platser 
i landet. Ett av dem i Gävle 
på Silvanum på uppdrag från 
Länsstyrelsen och Svensk Indu-
stridesign. Under sju veckor har 
sex studenter från olika desig-
nutbildningar i Sverige arbetat 
med projekt från lokala upp-
dragsgivare. En av uppdrags-
givarna har varit Högskolan i 
Gävle tillsammans med länets 
alla kommuner. 

PERMANENT YTA

Uppdraget var att ta fram ett 
förslag på var och hur man kan 
bygga upp en permanent yta 
inne på högskolan där kom-
munerna och företagen kan visa 
upp sig året runt. Ytan är också 
tänkt att fungera som mötes-
plats för studenter, näringsliv 
och organisationer. 

Eftersom designstudenterna 
själva tillbringar stor tid på 

sina respektive högskolor och 
universitet har de utgått ifrån 
vad de tycker saknas och vad de 
som studenter skulle vilja ha. 
Lättillgänglighet, information/
inspiration och flexibilitet är 
några av ledorden de tagit 
fasta på i sitt arbete med ytan. 
Studenternas förslag bygger på 
att ta cirka 20 kvadratmeter av 

gamla biblioteket i anspråk när 
det blir tomt. Ett nytt kafé allde-
les intill är också ett förslag från 
studenterna.

IDEL BERÖM

Sommardesignkontoret avslu-
tades 19 augusti med en vernis-
sage på Silvanum där alla pro-

jekten visades upp. Studenterna 
fick idel beröm för sina kreativa 
arbeten. Hur många av dessa 
som kommer att förverkligas 
är det dock ingen som vet i dag. 
Spännande fortsättning följer 
med andra ord.

Nina Torlén, Nicklas Westin, Emma Åkesson, Suzanne Bergvall, Jennie Sundin och Linda Sjödin är studenterna som 
arbetat med Sommardesignkontoret. Bilden är tagen i samband med vernissagen på Silvanum. 

Foto: Hans Ottemark

Dags för årets
samverkansutmärkelse

Det är återigen dags att fun-
dera över sina meriter inom 
samverkan. 

Om du känner att du eller 
någon annan gjort särskilt 
goda eller nyskapande insat-
ser för att utveckla samver-
kan i grundutbildning eller i 
forskning (under 2004-2005), 
är det hög tid att anmäla sig 
eller nominera någon. 

Utmärkelsen som instif-
tades av Kontaktrådet vid 
Högskolan i Gävle utgörs 
av ett arbetsstipendium på 
50 000 kronor och kan delas 
av flera lärare.

Sista dag för anmälan eller 
nominering till Kontakttorget 
är 2005-11-01. 

För mer information se 
högskolans hemsida.

Efterlysning 2
Kontakttorget har påbörjat 
planeringen inför nästa 
Exjobbsdag på högsko-
lan. Efter önskemål från 
flera håll kommer vi den här 
gången att arrangera dagen i 
slutet av januari i Rävhallen. 
Tanken med en exjobbsdag 
är att erbjuda våra studen-
ter exjobb från företagen i 
regionen. I år hoppas vi på 
större uppslutning från både 
företag och lärare. Vi på 
Kontakttorget vill gärna ha 
in förslag och idéer från er 
lärare på hur vi kan göra det 
här till en riktigt bra dag.

Efterlysning 1
Kontakttorget söker lärare 
som är intresserade av att ge 
föreläsningar inom ramen 
för Resande högskola. 

Föreläsningarna vänder 
sig till företag i länet och 
kan ske i form av frukost-
möten eller andra företa-
garträffar. 

Du lärare som är på hug-
get och vill dela med dig av 
dina kunskaper på ett popu-
lärvetenskapligt sätt, hör av 
dig till Kontakttorget.

h t t p : / / w w w. h i g . s e /
kontakttorget

eller 026–64 85 00

Kontakttorget:

MARIA ÅSTRAND SWENNEKE

Marknadsföringsgruppen:

Medveten marknadsföring livsviktig för HiG
Enligt gurun på området, 
Philip Kotler, definieras 
marknadsföring som en 
social process där individer 
och grupper erhåller vad de 
behöver och vill ha genom att 
skapa och utbyta produkter 
och värde med andra. 

Varför är marknadsföring viktig 
för Högskolan?
För organisationer, såväl privata 
som offentliga, som ska överleva 
i dagens starka konkurrens, där 
varor och tjänster i viss mån flödar 
i en gränslös värld, börjar mark-
nadsföringen i ett mycket tidigt 
skede; redan på en strategisk nivå. 

Det är viktigt att söka svar på 
frågor som: Vad är egentligen vår 
affärsidé/verksamhetsidé? Vem 
skall vi vända oss till? Vad ska vi 
erbjuda och hur ska vi producera 
erbjudandet?

När man väl börjat jobba med 
dessa frågor har man en god chans 
att skapa en affärslogik/verksam-
hetslogik som kan omvandlas till 
praktiska och konkreta handlingar. 

”What matters in the new 
economy is not return on 
investment, but return on 
imagination.”

Gary Hamel

HÅRDARE KONKURRENS

Högskoleverket skriver i rapporten 
2005:14 R, om hur marknadsföring 
och varumärkesbyggande blir allt vik-
tigare då konkurrensen intensifierats 
mellan de olika lärosätena.

Innan högskolereformen 1993, 
bidrog linjesystemet och centralt 
fastställda utbildningsplaner till att 
högskolorna och universiteten inte 
riktigt behövde konkurrera om medlen 
på samma sätt. 

I och med reformen har högsko-
lorna successivt professionaliserat 
sitt marknadsföringsarbete. Mindre 
högskolor har verkligen fått jobba hårt 
för att synas, ibland med hjälp från 
reklambyråer. 

Universiteten och högskolorna i 
Sverige konkurrerar inte bara med 
varandra utan även med privata 
utbildningsinstitut (till viss del även 

internationellt). Därför är det nu 
dags att kraftsamla och förbättra 
marknadsföringsarbetet ytterligare på 
Högskolan i Gävle för att skaffa en 
beredskap inför framtiden. HIG måste 
stärka sitt varumärke och fördjupa 
samarbetet med det omgivande sam-
hället för att till fullo leva upp till sin 
verksamhetsidé.

Verksamhetsidé:
”HiG ska genom kvalitativ hö-

gre utbildning utveckla ansvars-
fulla individer som är intellektuellt 
nyfikna och väl kompetenta inom 
sitt område, och därigenom är att-
raktiva på arbetsmarknaden samt 
för fortsatta forskarstudier. ”

”HiG ska även vara en aktiv 
part i samverkan med näringsliv 
och samhälle för att medverka till 
att skapa ökad sysselsättning och 
tillväxt.”

CENTRAL DEL

Marknadsföringen är och måste 

förbli en central del av Högskolan 
i Gävles strategiska planering, 
eftersom strategier och hand-
lingsplaner ska bygga på gedigna 
kunskaper om själva marknaden 
som vi verkar på. Endast genom 
att aktivt skaffa sig kunskaper om 
målgruppens behov och önskemål 
(som ständigt påverkas av externa 
krafter i dess omgivning), befint-
liga konkurrenter, potentiella ny-
etablerare och substitutprodukter/
-tjänster, kan HiG  skaffa sig en 
beredskap inför framtiden. Det 
är då viktigt att HiG levererar ett 
överlägset värde till sina studenter 
och övriga ”kunder”.

GERT DAHLKVIST 
ERIKA PERSSON

ÅSA ROSANDER GREHOLT

VARUMÄRKET 
HÖGSKOLAN I GÄVLE 

Såväl marknadsföring som 
varumärkesbyggnad har fått 
en allt större betydelse för 
våra universitet och högsko-
lor som en konsekvens av en 
alltmer hårdnande konkur-
rens på utbildningsmarkna-
den. Det är viktigt att i en 
kvalitativ kommunikation 
med omvärlden föra ut en 
tydlig bild av och ett tydligt 
budskap om lärosätet. 

I marknadsföringsplanen 
framhålls att ett varumärke 
bygger på en väldefinierad 
verksamhetsidé, ett klart 
budskap, uthållighet och en 
effektiv intern kommunika-
tion. 

Det betonas också att 
den grafiska profilen och 
HiG:s logotyp är oerhört vik-
tig i marknadsföringsarbetet. 

HiG har en profilmanual 
som ska följas i all extern 
kommunikation och i den in-
terna så långt det är möjligt.

MARKNADSFÖRINGSVECKA

Primärt kommer höstens 
marknadsföringsarbete att fo-
kuseras på de aktiviteter som, 
enligt marknadsföringsplanen, 
är planerade att påbörjas un-
der 2005. Den viktigaste och 
kanske mest omfattande akti-
viteten är att processa mark-
nadsföringsplanen och dess 
bärande idéer och budskap i 
organisationen.

Som ett startskott för detta 
omfattande arbete kommer det 
vecka 41 att anordnas en mark-
nadsföringsvecka på HiG med 
uppvisande av det marknads-
föringsmaterial som finns att 
tillgå, reklamkampanjer som 
gjorts samt en utställning om 
Högskolans grafiska profil.

Målet med denna vecka 
är att synliggöra marknads-
föringsarbetet vid HiG, kort 
och gott att marknadsföra 
marknadsföringen. 

I samband med denna vecka 
kommer en slogantävling att 
utlysas på webben, där med-
arbetare och studenter får och 
lämna förslag på en slogan 
för HiG. 

Ett vinnande bidrag 
kommer sedan att utses.

I mars 2005 godkände rek-
tor en marknadsföringsplan 
för högskolan. Planen har ta-
gits fram i en stegvis process 
som pågått under drygt ett år 
och där flera medarbetare och 
externa samarbetspartners 
varit delaktiga. Syftet med 
planen har bland annat varit 
att få fram en plattform och  
en viljeinriktning för hante-
ring av framtida marknadsfö-
ringsinsatser. En annan tanke 
har varit att lyfta fram och öka 
medvetenheten om marknads-
föringens betydelse. 

Marknadsföringsplanen 
består av dels en mer övergri-
pande och strategisk del och 
dels en handlingsplan. I den 
förra återfinns bland annat 
mål, strategier och olika bud-

skap som fokuseras mot skilda 
målgrupper. I handlingsplanen, 
som är av operativ karaktär, om-
sätts marknadsförings-planens 
ambitioner i praktisk handling. 
Planen ligger till grund för en 
rad aktiviteter som ska genom-
föras under 2005-2007. 

En särskilt tillsatt marknads-
föringsgrupp (styrgrupp och ar-
betsgrupp) har fått till ansvar att 
genomföra, vidareutveckla och 
följa upp marknadsföringspla-
nen samt att strategiskt samordna 
HiG:s marknadsföringsarbete. I 
marknadsföringsorganisationen 
ingår representanter från varje 
institution och alla avdelningar 
inom förvaltningen. 

Marknadsföringsplanen i sin 
helhet återfinns på högskolans 
hemsida under styrdokument. 

MARKNADSFÖRINGSPLANEN - EN PLATTFORM
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Den 5 oktober gästas HiG 
av den australiska profes-
sorn Jan Wright. Hon håller 
då för Högskolans personal 
en föreläsning om sin egen 
forskning på området post-
strukturalism och feminism 
som forskningsansats och 
forskningsteori. 

Vad är poststrukturalism och 
vad innebär det att göra femi-
nistisk forskning? Vilka onto-
logiska och epistemologiska 
grunder finns? 
Jan Wright kommer att berätta 
om hur hon använt sig av teo-
rierna genom att erbjuda exem-
pel från sin forskning (se nedan) 
inom pedagogik och hälsa.

Förhoppningen är att före-
läsningen ska attrahera såväl 
redan initierade/kunniga som 
nyfikna/nybörjare oavsett 
ämne/disciplin, och att sam-
mankomsten ska kunna vara ett 
första steg mot formandet av ett 
nätverk av poststrukturellt (ev 
även feministiskt) intresserade 
vid Högskolan.

Professor Jan Wright, som är 
Associate Dean (Research) och 
koordinator för Centre for In-
terdisciplinary Youth Research, 
befinner sig, när hon inte hälsar 
på i Sverige, vid Faculty of 
Education, University of Wol-
longong, som ligger söder om 
Sydney i Australien. Hennes 
forskning utgår ifrån feminis-
tisk och poststrukturalistisk 
teori för att kritiskt fokusera 
frågor associerade med kropp, 
hälsa och fysisk aktivitet. 

Kroppens betydelse för 
mänsklig subjektivitet/identitet 
och självförståelse är ett ge-
nomgående och centralt tema i 
all hennes forskning. 

Jan Wrights anknytning 
till Högskolan i Gävle be-
står i ett bihandledarskap 
för en av högskolans dok-
torander. Hennes hemsida:
http://www.uow.edu.au/educ/
about/staff/jwright/

P-institutionen:

Några hundringar ordnade 
efterlängtade studieplatser

Australisk 
gästföreläsare

Flyttningsrokaden har bör-
jat och i och med det har 
äntligen vi fyra som hör till 
Studenthälsan lyckats samla 
ihop oss i gemensamma lo-
kaler.  Susanne Axner, som 
är samordnare för studenter 
med funktionshinder, är på 
plats vilket vi gläds åt. 

Ett nytt läsår har startat med nya 
och gamla studenter i en förän-
derlig tillvaro, som för oss inne-
bär nya utmaningar att möta. 

Med anledning av pressens 
rapport den 22 augusti i år, 
angående klamydia som fortsät-
ter att breda ut sig, kan det vara 
bra att känna till Studenthälsans 
insats, även om det är som all-
mänbildning. 

FEMTE PLATS

Vi utgör ett komplement till 
landstinget. I rapporten stod att 
läsa att Gävleborg ligger på 5:
e plats när det gäller totalt antal 
smittade. 

När det gäller smittade per 
100 000 invånare ligger vi på 
första plats. 

Det betyder att vi inte för-
står nödvändigheten av att ha 
skyddat sex, eller som pressen 
tolkar det, kan det vara så att 
vi är lite bättre på att testa oss i 
Gävleborg? 

Det sista är naturligtvis mer 
tilltalande. 

GLÄDJANDE NOG

Det är allmänt känt att det finns 
ett stort mörkertal speciellt 
bland männen då de aldrig 
fångas upp av alla de olika in-
stanser som föreskriver preven-
tivmedel till kvinnorna som där 
erbjuds test. 

I vår statistik är glädjande 
nog männen dem som testar 
sig mest.

ANITA LARSSON 
SJUKSKÖTERSKA

Sex fina studentdatorer till 
en kostnad av några hund-
ralappar blev resultatet när 
P-institutionens it-tekniker 
Hasse Rosén grävde fram 
några gamla personaldato-
rer ur gömmorna och fixade 
till dem. Ytterligare tre är på 
gång för placering i samma 
korridor.

Det var institutionens prefekt 
Lennart Öhlund som fick idén 
att inte köra personalens gamla 
datorer till destruktion. De kun-
de ju efter lite nybestyckning 
placeras ut i korridoren som 
studentdatorer. Det gör dels att 
miljön blir mer levande, dels att 
datorsalarna avlastas.

– Men studenterna slipper 
också sitta med grupparbeten 
och störa andra i datasalarna, 
lägger Hasse Rosén till.

– Jag flyttade över minnes-

kretsarna från två datorer till 
en. Sedan köpte jag snabbare 
hårddiskar för några hundralap-
par styck och satte in.

Resultatet är sex fullt god-
tagbara datorer med cd-läsare 
i stort sett gratis. Ytterligare tre 
är på gång.

Datorerna står i vacker miljö 
vid de stora fönstren på femte 
våningen. Sett i motsats till de 
fönsterlösa datorsalarna i käl-
laren. Det har lockat studenter 
även från andra institutioner.

– Det här är så enkelt att det 
kan alla institutioner genom-
föra, säger Hasse Rosén. 

Olyckskorpar kraxade i bör-
jan om vandalisering.

– Men det har inte hänt något 
sådant alls. Tangentborden tar 
visserligen slut men det är mer 
av ålder och slitage.

It-teknikern Hasse Rosén byggde sex friska studentdatorer av tolv slitna 
personaldatorer. Placeringen i korridoren är bra för miljökänslan och 
avlastar datasalarna. 

Studenthälsan 
samlad Växer så att det knakar

Det nya biblioteket är snart färdigt och kommer att innebära en 
fantastisk förbättring för studenter, lärare och övrig personal. 
Nästan fyra gånger så stort som det nuvarande biblioteket, 28 
grupprum i stället för två, fler datorarbetsplatser, tyst läsesal, 
500 läsplatser i stället för 125, självbetjäningsautomater för 
utlåning och återlämning av böcker.

Under förutsättning att tidsplanen håller, räknar vi med att flytta in 
i december och kunna öppna det nya biblioteket direkt efter nyår, 
förhoppningsvis 2 januari. Officiell invigning blir det 17 mars.

För att kunna genomföra flytten måste vi ha begränsad service un-
der december månad, veckorna 49-52. Det elektroniska biblioteket 
kommer att vara tillgängligt som vanligt, från alla datorer på HiG, 
och vi kommer att ha bibliotekets datasal öppen och bemannad för 
sökhjälp under del av dag. Vi kommer också att ha öppet för utläm-
ning av fjärrlån någon timme per dag, samt ta emot telefonsamtal 
under del av dagen (tider meddelas senare).

Boksamlingen och de tryckta tidskrifterna kommer inte att vara 
tillgängliga, eftersom de ska packas och flyttas. Gamla hyllor ska 
också demonteras, flyttas och monteras upp igen.

Lånetiderna kommer att bli generösa från november till januari.
Nuvarande bibliotekslokal kommer inte att vara tillgänglig, men 

läsplatser kan nog ordnas någon annanstans på HiG.
LENA MOBERG

BIBLIOTEKSCHEF

För kännedom...

OVE WALL

Billig kvalitetsförbättring
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Porto 
betalt

Mer eller mindre 
offentligt...

25/10, Valhall, 17.00 – 19.00. 
Möt en av världens främsta 
naturfotografer, Mattias 
Klum.

1997 publicerades hans bil-
der för första gången i National 
Geographic Magazine, en av 
de yngsta genom tiderna och 
den förste svensken att få en 
omslagsbild. Han har genom 
åren tilldelats ett stort antal 
utmärkelser och stipendier för 
sitt arbete.

Biljetterna är gratis och häm-
tas i studentreceptionen. Håll 
utkik på HiG:s hemsida för bil-
jettsläppsdatum. Föreläsningen 
arrangeras av Drivhuset, Gefle 
Studentkår, Internationella se-
kretariatet, Jämställdhetsrådet 
och Kontakttorget. Studenter 
och personal.

3/10, Valhall. Entreprenör-
skap i skolan. 

Heldag om entreprenörska-
pets didaktik. Vi gör verkstad! 
Bland annat föredrag av 
professorn i entreprenörskap, 
Bengt Johannisson, från Växjö 
universitet. Lärarstuderande, 
lärarutbildare och lärare hälsas 
välkomna.

5/10, 15:15–16:45, sal 31:
524. Personalen på Högsko-

Spelforskning
Hur kan 
man med 
skuggor 
och färger 
påverka 
dataspe-
lande 
personer 
i olika 
känslorik-
ningar?

Det ska Igor Knez (bilden), 
lektor vid institutionen för 
Byggd Miljö, tillsammans 
med kolleger från bland annat 
Malmö högskola försöka ta reda 
på. Det är ett tvärvetenskapligt 
projekt som omfattar teknik, 
konst och psykologi. Det sista 
är Igors egentliga område. 

Projektet finansieras av Kun-
skap- och kompetensstiftelsen, 
KKS, och det genomförs i sam-
arbete med speltillverkare.

Utmärkelse
Professor 
Marcello 
Ferrada-
Noli (bil-
den) har 
tilldelats 
en utmär-
kelse av 
Instituto 
Superior 
de Ciencias Medicas de la 
Habana på Kuba. 

Motiveringen lyder bland 
annat:
"For his academic commitment 
on behalf of the poor people 
of the world, rendered amid a 
long and impeccable scientific 
trajectory"

lan i Gävle är välkomna på 
öppet seminarium. 

Föreläsare: Jan Wright. 
(Se närmare presentation på 
sidan 10)

Dags för 
disputationer

Göran Hed disputerar 20/10 
kl. 10:00 i Konserthuset i 
Gävle. Ämnet för avhandlingen 
är byggnadsmaterials långtids-
egenskaper. Lindesalen bör 
man befinna sig i om man vill 
delta.

Hans Wigö försvarar sin av-
handling Technique and human 
perception of intermittent air 
velocity variation i sal 33:202, 
Högskolan i Gävle, torsdagen 
29 september 2005, kl 10.30.

Magnus Isacsson licentierar 
12 december. Arbetet tar upp 
signalbehandling och handlar i 
huvudsak om modellering och 
linearisering av högeffektför-
stärkare på mikrovågsområdet. 

Bröd i mikro orsakade utrymning
Om det handlade om upptining eller torrostning av bröd i en 
mikrovågsugn kan göra detsamma. Alla klockor började ringa i hus 
61 eftermiddagen måndag 13 september. Brandkåren var snabbt till 
städes och inga 
skador, förutom 
på ugnen, för 
att inte nämna 
själva brödet, 
uppstod.

Det kan dock 
konstateras att 
u t r y m n i n g e n 
fungerade även 
denna gång.

OWL

Nedan ett exempel på 
skarpt riktad informa-
tion. Ingen fattar något, 
utom datornördar som 
förmodligen alla har 
jättekul åt det:

Vet du vad datanörden 
sa när han fick syn på en 
jättestor fil?
– Hmm... Jo, nu vet jag. 
nä, jo förresten kanske 
han sa... Näe, banne mig 
att jag vet...
– Men snälla rara...

Det har varit mycket 
om Kina/Gävle i lokal-
pressen ett tag. Det är 
GIS och pandor och 
saluhallar.

Men det har inte stått så 
mycket om att Högskolan 
i Gävle började samarbeta 
med det stora landet redan 
för fem år sedan och gör 
det fortfarande.


