Unik utbildning mot
brottslighet
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I detta nummer
sidan 4

sidan 16

sidan 12

Med fokus i fjärran
och solsken i blick

D

et kan vara svårt att tro, men Gävleborgs län har
tillgång till mest solkraft i hela landet, näst efter
Gotland. Det beror på den långa kustremsan.
Med miljövänliga solfångare på alla tak längs vattnet
skulle vi kunna få energi så att vi klarade oss. Det gäller
egentligen bara att ta vara på den.

Gävleborg klimatneutralt

Det ska bli slut på utsläppsökningarna av växthusgaser i vårt län.
Högskolan leder det stora projektet ”Klimatneutralt och
konkurrenskraftigt Gävleborg 2050”. Miljö och ekonomisk tillväxt
går enligt forskarna hand i hand.
sidan 9

I den första tävlingen, på trettiotalet, tog sig
segraren strax över två mil på en liter bensin.
Studenterna vid HiG:s maskiningenjörs
program siktar på hundra mil i maj.

sidan 18

Kriminologi i verkligheten
Det är inte CSI, men väldigt spännande ändå. My Lilja fastnade
för det av en slump, lärde sig språket och stack till Ryssland och
skrev avhandling om narkotikaproblemet. Det var stort.
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Unik motortyp ska ta
teamet runt banan
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Engagerade ledare
ofta framgångsrika
Omsättning, personalpolitik, arbetsplatsmiljö
och samhällsansvar är egenskaper som
tillsammans skapar framgångsrika företag.

Man ska känna sig nöjd
En bra arbetsplats är något mer än fruktkorg och gymkort.
Från en bra arbetsplats går den anställde hem, nöjd med
dagens insats. Per Lindberg forskar om det.
sidan 20

Kravfylld akademiska
En slarvigt skriven akademisk uppsats förlorar sin
trovärdighet och därmed också sin vetenskapliga tyngd.
Om konsten att skriva akademiskt handleder fyra
experter vid Högskolebibliotekets Skrivarverkstad.

Om det och hur vi ska minska påslaget av växthusgaser i
atmosfären handlar det omfattande projektet Ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050 som
leds av Högskolan i Gävle. Ingår i projektet gör även
Linköpings universitet och Blekinge tekniska högskola
samt alla länets kommuner.
Sånt är spännande vilket också kriminologi är, enligt My
Lilja som är utbildningsledare för det nya programmet i
utredningskriminologi som startar i höst. Själv halkade
hon in på den banan av en slump efter en resa till Jalta,
lärde sig ryska och stack till S:t Petersburg och forskade
om synen på det omfattande men från myndigheternas
håll ofta negligerade narkotikaproblemet. Knuten till
programmet är också kriminologiprofessorn Jerzy
Sarnecki. Inriktningen är unik och man räknar med kö.
De flesta tillbringar en tredjedel av sin vardag på jobbet.
Oavsett var man jobbar finns vissa förutsättningar för
att man ska trivas. Den absolut första är att
man har bra arbetskamrater. Men forskaren
Per Lindberg kan slå fast att den goda
arbetsplatsen är något mer än detta.
I ett treårigt projekt ska han göra en
studie av tre företag med omkring 500
anställda. Han testar en modell som
sammankopplar arbetsmiljö, anställdas
välbefinnande och företagsutveckling
– för allt detta hänger ihop. Personal
som trivs gör ett bättre jobb.

Hur har du det själv?
Ove Wall redaktör
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JU NU

Aktuell forskning i Gävle

Nu får det vara slut med

energislöseriet
Till 2050 ska energisystemen vara så stämda att Gävleborgs län inte
längre bidrar till någon ökning av växthusgasutsläppen till atmosfären.
Det stora projektet leds från Högskolan i Gävle.
Text: Ove Wall Foto: Per Eriksson, BillerudKorsnäs och Britt Mattsson

T

riangeln Skutskär, Gävle och
Sandviken förbrukar tillsam
mans nästan lika mycket energi
som halva Stockholm. Samtidigt
har Gävleborg näst efter Gotland mest
solkraft i landet beroende på den långa
kustlinjen. Nu startar ett projekt som
säger att länet år 2050 inte längre ska
bidra till förhöjd koncentration av växt
husgaser i atmosfären. Det är ett sam
arbete mellan Linköpings universitet,
Blekinge tekniska högskola, regionala
organisationer och näringsliv och leds av
Högskolan i Gävle.
Ett klimatneutralt och konkurrenskraf

tigt Gävleborg är målet. Bakgrunden
finns i Länsstyrelsens klimat- och energimål från april 2011 som slår fast att vi
måste effektivisera energianvändning
en och begränsa utsläppen av växthus
gaser.

Ett femtontal personer utgör för närva
rande kärntruppen i projektet. Det är
4
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Spillvärme från Billerud
Korsnäs Gävle står för
hälften av Gävles totala
fjärrvärme
professorer, docenter, doktorer och
doktorander från tre lärosäten. Pro
jektet bedrivs i samarbete med en
mängd offentliga och privata aktörer
inom bland annat energi och miljö
såsom Gävle Energi, Länsstyrelsen,

länets kommuner och Region Gävle
borg för att nämna några.
Att projektet kommit att handla om just

Gävleborg beror delvis på att initiativet
kommer härifrån. Men ett annat intres
sant faktum är att energiförbrukningen
i regionen Skutskär, Gävle och Sandviken
faktiskt uppgår till nästan hälften av
hela Stockholms förbrukning. Orsaken
är förstås de tre stora industrierna Stora
Enso, BillerudKorsnäs och Sandvik.

Men dessa är inte enbart förbrukare
av energi.De stora industrierna kan
också komma att bli en del av lösningen
på en effektiv energidistribution. Exem
pelvis står BillerudKorsnäs Gävle spill
värme för hälften av Gävles totala fjärr
värme.
Projektet fokuserar på energisystem, inte

bara värme utan också energi för trans
porter och industri, och har ett konsu
mentperspektiv. Det förklaras med att
det i slutändan är brukarna av varor
och tjänster som får ses som upphovet
till utsläppen. De fyra doktoranderna
har varsitt område att hantera. Linn Liu
ägnar sig åt byggnader/bostäder där
värme, varmvatten och el utgör 39 pro
cent av landets totala energianvänd
ning. Hennes forskning går ut på att
mer exakt ta reda på hur mycket energi
olika typer av byggnader förbrukar.
Hon ska presentera några förslag på
hur energianvändningen kan minska.
– Det här är mycket viktigt och aktu
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Aktuell forskning i Gävle

reflekterar solljus. Med effektiva sol
celler är det billigt att ta ut energi ur
solstrålning och en kall vinterdag kan
man lätt sälja energin bara det finns
modeller för distribution. Solceller var
tidigare exklusiva och väldigt dyra. Idag
är den stora utgiften själva uppmonte
ringen på taket. Placerar vi ut solceller
på taken längs kustremsan finns en
enorm potential.

Den långa kustremsan gör att Gävleborg har mycket bra förutsättningar för solkraft, det är endast Gotland som ligger före i jämförelse i Sverige.
Med solfångare på taken längs havet kunde börja sälja energi till resten av landet.

ellt med tanke på de förestående och
mycket kostsamma upprustningarna av
miljonprogrammet och det är inte ett
problem för enbart Sverige. På femtiooch sextiotalen ökade folkmängden och
byggandet mycket även i andra länder
och där finns idag alltså samma problem,
slår professor Bahram Moshfegh fast.
Transporter står för omkring 80 procent

av Gävleborgs totala utsläpp av växt
husgaser. Det är området för doktoran
den Jonas Preisz. Han menar att en
omställning av hela transportsystemet
inte kan ske utan att vi upphör att för
lita oss på fossila drivmedel. Först
måste vi byta till hållbara drivmedel
såsom el, väte eller biogas och höja for
donens effektivitet. Men Jonas Preisz
ska även ta reda på hur man kan ändra
våra vanor och beteenden som är en
stor orsak till växthusgaserna. Det
handlar om hur vi förflyttar oss och hur
de varor vi konsumerar transporteras.

Den södra delen av regionen – Sandviken,

Gävle och Skutskär – har tre mycket
tunga industrier. Enligt Bahram Mosh
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”Mycket handlar om hur vi
förflyttar oss och hur de
varor vi konsumerar
transporteras”
fegh är det orsaken till att vi trots vår
relativt lilla befolkning, cirka 130 000
invånare, gör av med nästan hälften av
den energimängd som Stockholm med
en miljon invånare förbrukar. Det är
en skrämmande siffra, men den visar
också några kärnpunkter för åtgärder.
Det är Stora Enso, BillerudKorsnäs och
Sandvik.
Doktoranden Sandra Backlund har
just industrin som sitt område i projektet.
Hennes uppgift är att se hur de stora
industrierna kan nå högre kostnads
effektivitet genom olika tjänster.
Det är även något Bahram Moshfegh

ä gnat sig åt under flera år. Han pratar
om det stora värmeöverskottet dessa
industrier producerar som skulle kunna
säljas.
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– Just nu säljer BillerudKorsnäs bruk
i Gävle värme till Gävle Energi, men
Gävles värmekulvertar sträcker sig en
dast till Forsbacka. Kopplade man där
ihop ledningarna ända till Sandviken
skapar man en stor marknad där värme
energi kan köpas och säljas. Samma sak
gäller givetvis Stora Enso i Skutskär.
Den typen av åtgärder återkommer i

doktoranden Gottfried Weinbergers
forskning. Han ska söka nya tekniska
lösningar för att minska länets använd
ning av fossilenergi för transporter till
förmån för förnyelsebara drivmedel.
Han konstaterar att länet är rikt på
skog som kan användas till biomassa.
Här krävs forskning om hur man kan
stödja en övergång från fossil till för
nyelsebar energi.

Det finns ytterligare en aspekt som gör

Gävleborg till ett spännande energi
laboratorium enligt Bahram Moshfegh.
– Näst efter Gotland finns ingen re
gion i Sverige som har så mycket sol
strålning som Gävleborg. Det beror på
vår långa kustremsa med vattnet som

Marie-Louise Dangardt är ordförande i
styrgruppen för projektet och även kom
munstyrelsens ordförande i Hofors där
man redan kommit igång med mätningar
som visar att enstaka investeringar i
energisparande åtgärder betalar sig.
– De som driver små företag har
ofta så fullt upp med sin dagliga verk
samhet så att de inte hinner ta tag i de
här frågorna. Men när forskare kan
presentera svart på vitt hur fort vissa
energisparande åtgärder betalar sig, går
det lättare att få företagarna intresse
rade.
Hofors har Ovako, en tung järn
industri, med stor energianvändning
men också en avsevärd mängd över
skottsvärme. Marie-Louise Dangardt
berättar att kommunen har gott samar
bete med Ovako om energin. Samtliga
offentliga byggnader och flera företagslokaler i kommunen värms med över
skottsvärmen.
En naturlig intressent i projektet är Gävle
Energi.
– Vi strävar efter att ha hundra pro
cent förnybara energisystem och vi job
bar mycket med energieffektivisering.
Vi kommer inte att klara det själva och
söker därför partnerskap där Högskolan
är en viktig del, inte minst i utvecklings
hänseende, säger vd Per Laurell.
Då Gävle Energi står för såväl värme
som el och bredband (vilkas gemen

”Det här projektet är
viktigt inte bara för
Gävleborg utan också
för Sverige”
samma nämnare är att de i regel är
nedgrävda i marken) är bolaget en syn
nerligen viktig kugge i hela projektet.
– En vanlig uppfattning om ekono
misk tillväxt är, att den belastar världen
med mer energi och avfall. Vi är över
tygade om att vi för att behålla den
ekonomiska tillväxten måste bli mer

energieffektiva. Så det här projektet är
viktigt inte bara för Gävleborg utan
också för Sverige och även världen,
säger Bahram Moshfegh.
Vid de ingående lärosätena, Högskolan
i Gävle, Linköpings universitet och
Blekinge tekniska högskola finns olika
värdefulla kompetenser. En person som
kan nämnas särskilt är Karl-Henrik
Robèrt, adjungerad professor i hållbar
produktutveckling vid Blekinge tek
niska högskola och den som i slutet av
åttiotalet skapade miljöorganisationen
Det naturliga steget. Organisationen är
i dag internationellt verksam.

Bahram Moshfegh, professor
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NÄRgånget
My Lilja, kriminolog

KORT & GOTT
Nyhetshorisonten i Gävle

Aktivitet ger
återhämtning
Personer med långvarig nacksmärta
har svårare att varva ner kroppens
stressystem än andra. Det beror på att
kroppens autonoma nervsystem,
kanske som en följd av nacksmärtan,
inte fungerar som den ska.
Detta visar David Hallmans doktors
avhandling ”Autonomic nervous system
regulation in chronic neck-shoulder
pain”, med undertiteln ”Relations to
physical activity and perceived stress”.
I sin forskning såg han att personer
med nämnda smärta var inaktiva på
sin fritid.
– Otillräcklig fysisk aktivitet kan vara en
möjlig förklaring till försämrad stress
reglering i kroppen vid långvarig smärta.
Och förklaringen till att de är mindre
aktiva kan vara att de inte har energi
över till fysisk aktivitet efter arbetet,
eller att de undviker att göra något som
ökar smärtan, säger David Hallman vid
Akademin för hälsofrämjande arbetsliv.
En ökad fysisk aktivitet dagtid ger
kroppen bättre förmåga till återhämt
ning exempelvis under sömnen.

Universitetskanslern
”Det var ett enkelt beslut”
Högskolan har lyfts upp i den finare
forskningsvärlden.
– Det var enkelt att fatta beslutet att ge
Högskolan i Gävle forskarexamensrätter.
Ni uppfyllde alla våra krav.
– Och jag vill gärna berömma Högskolan
i Gävle för det sätt man avgränsade
områdena Byggd miljö respektive
Hälsofrämjande arbetsliv, det är
verkligenintelligent gjort. Att plocka
ihop kompetenser från flera olika håll
till ett intressant område var ett ovan
ligt bra sätt, menade universitetskansler
Lars Haikola och lade till att kravet på
fungerande forskarmiljö var väl tillfreds
ställt.
Med dessa ord gratulerade universitets
kansler Lars Haikola till de två veten
skapsområdena Hälsofrämjande
arbetsliv samt Byggd miljö, som
Högskolan i Gävle erhållit som bevis på
kvalitet för att utbilda forskare.
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Examensrättigheterna firades i mitten
av februari och samtidigt passade
rektor Maj-Britt Johansson på att inför
inbjudna gäster och medarbetare på att
lägga ytterligare juveler:
– Vägda och mätta har vi befunnits
värdiga att ta en plats i forskningens
finrum. Vi kan sålunda som enda hög
skola utan universitetsstatus i vårt land
glädjas åt ett tioårigt statsfinansierat
excellenscentrum vid Akademin för
hälsa och arbetsliv, Kroppen i arbete –
från problem till potential.
– Och strax före jul 2012 beviljade
KK-stiftelsen 22 miljoner kronor till
Akademin för teknik och miljö för att
etablera en sexårig företagsforskarskola
för resurseffektiva energisystem.
Högskolan i Gävle blir huvudman för
forskarskolan som drivs i samarbete
med högskolorna i Dalarna och
Mälardalen.

KRIMINELLT INTRESSANT
Hon blev så fascinerad av sovjetiska Jalta att hon lärde sig ryska och
senareskrev en avhandling om landets avsevärda narkotikaproblem. Nu
är hon utbildningsledare på det nya programmet i utredningskriminologi.
Kriminologerna My Lilja och Jerzy Sarnecki räknar med högt söktryck.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson
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NÄRgånget
My Lilja, fil.dr i kriminologi

My
vid
sidan
om
Namn: My Lilja
Ålder: 39
Familj: Sambo och son på 3 och
dotter på 5 år.
My Lilja är utbildningsledare för programmet Utredningskriminologi som startar i höst.

Kriminologi – jovisst, det är spännande också

T

ill hösten startar Högskolan i
Gävle det treåriga programmet
Utredningskriminologi. Ett ämne
som vi alls inte är ensamma om
i landet. Ändå väntas söktrycket bli
stort. Gävleprogrammet är nämligen
unikt då det inriktar sig på utrednings
kriminologi med stor erfarenhetsför
ankring via inbjudna föreläsare. My
Lilja, fil.dr. i kriminologi, är utbildnings
ledare och hon har tillsammans med
bland andra den kände kriminologi
professorn Jerzy Sarnecki utarbetat
programmet.
Det tar aldrig mer än tio minuter efter att
hon på en fest nämnt sitt yrke innan
någon nämner Leif GW Persson. Sam
ma sak gäller denna intervju. Är man
kriminolog får man kanske finna sig i
det.
– GW är ju en bra marknadsförare.
Kriminologi som universitetsämne är i
Sverige relativt nytt jämfört med till
exempel USA eller England där det
finns ett par hundra utbildningar, och
media har så klart hjälpt till att öka
nyfikenheten.
10

”Kriminologi är betydligt
mer än den amerikanska
TV-serien CSI”
– Vi inom ämnesgruppen socialt arbete
pratade om att hitta något sätt att sam
manföra våra kunskaper. Och krimino
login har ju den fördelen att den kan
hämta kompetenser från många håll
som psykologi, sociologi och socialt
arbete.
Just den unika inriktningen mot utred

ningsarbete gör att studenter som läst
färdigt kan söka sig i en mängd olika
inriktningar. Jerzy Sarnecki, som sedan
i fjol är knuten till HiG, säger att utbild
ningen blir mer praktiskt inriktad än på
andra håll. Den kommer att ge utredare/
analytiker som behärskar statistik, in
tervjumetodik, textanalyser samt som
har förmågan att arbeta med andra
former av datamaterial och som skapar
bra underlag för polisen och andra myn
digheter.
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– Men detta utan att ge avkall på den
teoretiska delen, understryker My Lilja
som inte tvivlar på att det blir stort
söktryck till de 45 platserna, 23 i Gävle
och 22 i Södertälje.
Att hon själv fastnade för kriminologi

kom sig mest av en slump.
– Jag läste sociologi och tyckte att
det var ett alldeles för generellt ämne.
Jag letade efter något mer konkret eller
tillämpat och det var så jag halkade in
i kriminologin.
– Många har stort intresse för var
för människor begår brott. Men krimi
nologi är något betydligt mer än i den
amerikanska TV-serien CSI, det är väl
digt komplext och komplicerat. Det
behöver ju inte vara så att en krimino
log går ut på en brottsplats och löser
brott utan de arbetar mer med utred
ningar, analyser av datamaterial och
den typen av frågor. Och det är inte ens
säkert att man jobbar med brott. Man
kan även arbeta med marginaliserade
grupper och sociala problem vilket ju
inte alls är brottsligt.

”Jag blev så fascinerad av
landets kultur, litteratur
och estetik att jag lärde
mig ryska”
När My Lilja skulle skriva sin doktors

avhandling vände hon sig till Ryssland,
ett land med avsevärda narkotika- och
alkoholproblem, vilka först på senare
tid blivit föremål för statliga insatser.
– Jag har haft ett starkt intresse för
Ryssland ända sedan jag var med på en
finsk charterresa till Jalta under Sovjet
tiden. Efter det blev jag så fascinerad av
Ryssland som land när det gäller kul
tur, litteratur och estetik att jag lärde mig
ryska vilket i sig var en utmaning. När
jag så skulle skriva avhandlingen fick
jag möjlighet att förena de två intresse
områdena Ryssland och kriminologi.

Hon håller med om att Ryssland kan te
sig lite obegripligt för en svensk men
säger att man vänjer sig.
– Under avhandlingsarbetet tillbring
ade jag omkring ett år i S:t Petersburg
och Moskva. Det är ju svårt att få tag
på tillgängligt material i Ryssland. Utan
att kunna språket hade det inte gått

alls. Jag fick följa den ryska narkotika
politiken på olika sätt. Jag tog del av
allt jag behövde utifrån politiska ut
talanden och jag tog del av media och
fick därigenom deras syn på narkotika
problemet.
Dessutom följde hon en ickestatlig
intresseorganisation, NGO, på fältet, i
ett sprutbytesprogram i Sankt Peters
burg, ett arbete som varken noterades
av myndigheterna eller pressen.
Inte förrän på 1980-talet började narko

tikaproblemen att uppmärksammas i
Sovjet. Avhandlingen visar att arbetet
med problemet ännu 2007 inte hade
någon stark förankring i de statliga
organisationerna som också har en helt
annan uppfattning om omfattning än
de organisationer som arbetar på fältet.
Någon samsyn på problemet finns inte.
Sedan 2007 då avhandlingen Drug
discourses in contemporary Russia:
a study of the national press, NGOs
and the government, var klar vid Stock
holms universitet har My Lilja arbetat
vid Högskolan i Gävle. Hon säger sig
trivas väldigt bra och dagpendlandet
från bostaden i Uppsala ger tid för för
beredelser för dagens föreläsningar.

Bor: Centralt i Uppsala
Lyssnar på: mest ny musik, just nu
Melissa Horn, Sophie Zelmani,
Cajsa Stina Åkerström och jag
lyssnar gärna på andras spellistor
i Spotify. Stänger av när det
kommer amerikansk västkustjazz
från 70-talet.
Fritid: Jag seglar gärna och har en
Internationell folkbåt, en mindre
glasfiberbåt. Åker långfärdsskrid
skor och tycker om att åka skidor.
vertikalt och diagonalt. Har även
ett renoveringsobjekt i Dalarna
som kräver intresse.
Böcker: ”Introduktion till krimino
logi” av Jerzy Sarnecki från 2009.
En väldigt bra översikt av ämnet.
Sedan skulle jag föreslå ”Crime
Control as Industry” av Nils Christi,
kriminologiprofessor vid Oslo
universitet, en bra och lättläst
klassiker för att förstå straff
systemet. Författaren varnar i
boken för att vissa stater väljer 
hur stor population man ska ha i
fängelse oberoende av hur stor
kriminaliteten är. Slutligen väljer
My en klassiker i en annan genre
som hon också gärna tar del av;
”Grisfesten”, Leif GW Persons debut
roman från 1978. Denna bok läser
hon dock som ren underhållning.
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H-Märkt
Hållbart nu och i framtiden

En bra arbetsplats
ger bara vinnare
Men hur kommer man dit

Text och foto: Ove Wall

Vi mänskor
H-Märkt
För en mänskligare
Hållbart
nu och i framtiden
livsmiljö

”Att städa sitt eget kontor
kan vara fysisk variation för kontorsanställda”

E

n frisk arbetsplats är något mer än enbart en bra och
icke-skadlig arbetsmiljö. Det är en arbetsplats där
både de anställda och företaget kännetecknas av väl
befinnande. Och mår personalen bra mår också före
taget bra.
Det är två slutsatser som Per Lindberg och kollegan Eva
Vingård kunde dra efter sin digra litteraturgenomgång under
det gångna året på jakt efter faktorer som
främjar en god arbetsmiljö.
”Visa män behandlar inte de som redan är

sjuka utan instruerar dem som ännu inte insjuknat. Att administrera mediciner till dem
som redan är sjuka eller slå ner revolter som
redan startat är jämförbart med att gräva en
brunn först när man är törstig eller att smida
vapen först när slaget har börjat.”
Så skrev den kinesiske kejsaren Huang Di
för 3000 år sedan, men det är kanske först i
våra dagar som dessa tankar om preventio
nens betydelse har slagit igenom på allvar.

Efter att ha definierat en ”god arbetsmiljö”

”Att ges möjlighet till
att utföra ett bra
arbete är viktigt, att
man känner sig nöjd

Intresset för arbetsmiljöfrågor har traditionellt
varit koncentrerat på att ringa in och elimi
nera risker av olika slag. Men på senare år
har även intresset för den andra aspekten,
vad som gör en arbetsplats inte bara bra utan
även främjande, vuxit.
För att få bättre grepp om frågan lät
Arbetsmiljöverket i fjol två forskare försöka
definiera den ”goda arbetsplatsen”. En av
dessa forskare är Per Lindberg, med.dr och
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lektor inom Centrum för belastningsskadeforskning vid
Högskolan i Gävle. Tillsammans med professor Eva Vingård,
Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, gjorde han
en litteraturgenomgång. Man startade med 20 000 forsk
ningsdokument som filtrerades ned till över hundra som
ögnades igenom och slutligen 22 som luslästes.
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Per Lindberg

som något mer än en okej/bra/neutral
arbetsplats kunde forskarna konstatera att
god arbetsmiljö och ett bra arbetsliv handlar
om mer än gymkort och fruktkorgar.
Arbetsmiljöverket hävdar att: ”strävan är
att arbetslivet ska ge ett positivt utbyte i
form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstill
fredsställelse, gemenskap och personlig ut
veckling”.
Detta är en väldigt långtgående ambition
som grundar sig i portalparagrafen i Arbets
miljölagen.
– Att nå dit är inte alltid enkelt, men till
exempel måste man försöka begränsa
arbetensom så gott som uteslutande inne
håller fragmenterade och ensidiga mo
ment. Som genom sitt fattiga arbetsinne
håll sällan ger arbetstillfredsställelse. I
andra lägen kan sådana moment, om de
uppträder mer sällan, ge variation och
återhämtning. Har man jobb där man ut
nyttjar sina intellektuella resurser behöver
man ibland också få göra det ensidiga
rutinarbetet, säger Per Lindberg.

– För en forskare kan det vara att stoppa enkäter i kuvert och

Det kan konstateras att företagen ifråga varit väldigt positiva
kontorsanställda skulle kunna få städa sina egna rum för att
till att delta.
få lite fysisk variation. Rutinsysslor kan ofta föra med sig att
– Företagen vill generellt sett gärna delta i forsknings
man får idéer och uppslag. Möjligheten att få göra ett bra
projekt och dessutom får de ju en medarbetarundersökning
arbete är viktig, att man kan känna sig stolt över att ha bakat
med uppföljning gratis. Det är verkligen jätteroligt, konsta
riktigt fina tårtor eller att man vet att kretskortet som man
terar Per Lindberg.
löder håller hög kvalitet och att det bidrar till högre försälj
Genom enkäter, intervjuer och gruppsamtal ska Per Lind
ning eller att det kommer att underlätta
berg tillsammans med sin forskargrupp vid
livet för andra människor.
upprepade tillfällen undersöka vad som
Med det här arbetet i bakgrunden ska
händer utifrån fem faktorer som bedöms
I ett friskt företag
nu Per Lindberg testa en modell för hur
ha stor påverkan på arbetsmiljö och lön
man kan nå det friska företaget.
upplever den anställde samhet.
Faktorerna är det klassiska arbetsmiljö
välbefinnande
Ett friskt företag eller organisation är ett där
(hälsa och säkerhet), sedan kommer arbete/
medarbetarna upplever välbefinnande sam
livsbalans (till exempel möjlighet att arbeta
tidigt som företaget har en stabil ekonomi. Man är ganska
hemma), kompetensutveckling, erkännande (feedback på det
eniga om att dessa förhållanden går hand i hand. Om de
man gör) samt delaktighet.
anställda trivs bra producerar de bra. Om de inte trivs står
Och själva oljan i maskineriet är kommunikation. Det
de hellre i korridoren och snackar med varandra. Den här
gälleruppifrån och ned, och nedifrån och upp där ledningen
aktuella modellen pekar på att man genom att systematiskt
måste vara lyhörd för vad personalen behöver vare sig det
stödja vissa faktorer kan åstadkomma det friska företaget.
gäller arbetsutrustning eller vidareutbildning.
Det är det Per Lindberg nu ska testa.
– Men det som mest spelar roll för hur de trivs på arbets
Tre likartade kommunala bolag ingår i studien, Gästrike
platsen och som spontant kommer fram i alla grupper är
Vatten, Gävle Energi samt Sandviken Energi. Samtliga sysslar
kompisarna, arbetsgemenskapen och glädjen. Det är så be
mycket med försäljning och distribution av el, vatten och
tydelsefullt.
fiberkabel, vilket innebär allt från kontorsarbete till att
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras
gräva ner rör och ledningar. Tillsammans har de cirka 500
efter2015 då projektet avslutas.
anställda som alla ombeds svara på en enkät. I ett av före
tagen ska man arbeta enligt ”friska-företag-modellen” medan
Projektet finansieras med 3 miljoner kronorav AFA Försäkring.
de två andra får sköta arbetsmiljöarbetet själva och vara
kontrollgrupp.
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Framkant
State of the art i Gävle

Supermotor

Att pressa ut så mycket som möjligt ur en liter bensin
Det räknas som den största utmaningen för maskiningenjörsstudenter runt om i världen:
Kör så långt du kan på en liter vanlig 95-oktanig bensin.
Teamet HiGtech skred till verket och började med att konstruera en helt ny motortyp.
Text och foto: Ove Wall

B

rukar du fundera på bränsleåtgången när du kör bil?
Det gör en grupp studenter vid Högskolan i Gävle
också. Fast på ett annat plan.
– 100 mil på en liter är målet, säger projektledaren
Per Blomqvist och ingenjörsstudenterna Fredrik Mickelsson
och Heidi Lindberg nickar med. De är just i färd med att
bygga fordonet.

Projektet med det fyndiga namnet HiGtech startade förra våren
då Per Blomqvist, universitetsadjunkt i maskinteknik, och

Fredrik Mickelsson inledde skapandet av ett personfordon
som ska ta sig så långt som möjligt på endast en liter
95-
oktanig bensin. Det ställer onekligen vissa krav på
motorns konstruktion. Teamledaren Fredrik Mickelsson med
genuint motorintresse, utvecklade och konstruerade en helt
ny motortyp till Stella, som det nya fordonet döpts till. När
detta skrivs håller delar på att tillverkas i Högskolans maskin
verkstad.
Under utvecklingsprocessen av motorn har Fredrik fått god

hjälp av snålbilsexperten Anders Johansson vid Chalmers
tekniska högskola i Göteborg.
– Jag har konstruerat motorn i moduler så att det ska bli
lättare för framtida studenter att fortsätta utvecklingen. Av
samma anledning bestämde jag att motorns alla delar, ett
hundratal, ska vara möjliga att tillverka med hjälp av
Högskolans verkstadsresurser, berättar Fredrik Mickelsson.

Tommi och Heidi Lindberg
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Resultatet av de många och långa uträkningarna har blivit en
unik encylindrig motor på 58 kubik utrustad med bland
annat dubbla överliggande kamaxlar, dubbla tändstift och
elektronisk bränsleinsprutning. Allt till en kostnad på om
kring 20 000 kronor. Projektet sponsras av en rad företag.
Alla projektdeltagare läser vid maskiningenjörsprogram
met och bidrar med olika erfarenheter och kunskaper som

Fredrik Mickelsson och Dario Senkic

kommit till pass i arbetet. Heidi Lindberg läser programmets
av tävlingens främsta lag med låg bränsleförbrukning, hög
första år.
säkerhet och tekniskt innovationstänkande.
– Jag är egentligen rörsvetsare och jobbar med att kon
Tävlingen som riktar sig till universitet anses vara en av
struera chassit. Arrangörerna ställer mycket höga krav på
världens främsta utmaningar för blivande ingenjörer. Den
säkerheten för föraren. Till exempel måste
körs i de tre världsdelarna Europa, Asien
bilen ha fempunktsbälten trots att medel
och Amerika och avgjordes första gången
hastigheten ska ligga på ungefär 25 kilo
1939. Vinnaren tog sig då 21 kilometer.
Att motorn är
meter i timmen, säger Heidi, vice samord
Världsrekordet för bensindrivna motorer
konstruerad i
nare för chassi- och karosstillverkningen.
ligger för närvarande på 379 mil och det
– Vi har fått låna Chalmers gjutform för
svenska rekordet på 123 mil.
moduler ska göra
att göra den lätta karossen. Det är så det
det lättare för framVinner man inte snålkörningstävlingen går
går till i den här branschen, ler hon när
tida studenter att
tävlingen i fler klasser, design och säkerhet
hon tillsammans med sin bror Tommi
bland annat och kanske är teamet ensamt
Lindberg som är expert på glasfiberarbete
förbättra den
om att ha konstruerat och byggt en helt
lägger de första arken i fören av det ägg
egen motor till första gången man deltar.
formade skal som ska bli Stella.
Eftersom det är viktigt att minska användandet av fossila
Det är första gången studenterna deltar i tävlingen. Målet är
bränslen ligger motorbygget i linje med Högskolan i Gävles
först och främst att delta men man siktar ändå på att nå
miljötänkande och vision.
100-milsgränsen. HiGtechs vision är att inom fem år bli ett
En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 1 • Mars 2013
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I PRAKTIKEN
Om ett arbetsliv i förändring

i görningen

Om näringsliv

”Genom FRAMFÖR vet vi
vad som ligger bakom”

En bra arbetsmiljö har blivit allt viktigare också för företag
och organisationer. En bra arbetsmiljö minskar kostnader
för sjukskrivningar och nyrekryteringar och gör att före
taget står sig bättre i konkurrensen om kompetenta med
arbetare.

Text: Joakim Helmbrant Foto: Jan Lindmark och Ove Wall

A

tt förena utbildning, forskning, samhällsnytta, arbets
liv och en bal på slottet kräver lite tankeverksamhet.
Men att det fungerar visade sig i mitten av februari
då de femtio framgångsrikaste företagen i länet, bland
ett hundratal nominerade, samlades för middag och utdelning
av diplom hemma hos landshövding Barbro Holmberg.
Det var elfte året i rad som projektet FramFör avgjorde
uttagningen.

Per-Arne Wikström, universitetslektor och forskare
vid Akademin för utbildningoch ekonomi
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Avsikten är att hitta länets framgångsrika företag och dess
utom ta reda på varför de är framgångsrika. Men det är inte
bara framgång i pengar som räknas. Bland de kriterier som
uppmärksammas finns
omsättning, personal
politik, miljö på arbets
platsen och samhällsan
Tanken är att lyfta
svar. Tanken är att lyfta
företag som goda
företag som goda exem
exempel och se vilka
pel och se vilka fram
framgångsfaktorer
gångsfaktorer som finns
hos dem.
som finns hos dem
– Vi tar först fram
nyckeltal från Bolags
verket där vi sållar ut 150 företag utifrån ekonomiskt per
spektiv. Därefter gör våra studenter i kursen Ledarskap 1
intervjuer med företagsledarna om meramjuka värden så
som affärsidé, ideella åtag
anden med mera, berättar Pär
Vilhelmson som är universitetslektor i företagsekonomi vid
Akademin för utbildning och ekonomi.
Därefter görs en sammanvägning av alla uppgifter varefter
femtio företag utan inbördes rangordning utses för att de på
bästa sätt förenat värdena.

FramFör är ett unikt samarbetsprojekt i Gästrikland mellan

Svenskt Näringsliv, de fyra gästrikekommunerna Gävle, Hofors,
Ockelbo och Sandviken, revisionsbyrån Aktiv Revision, Mellan
svenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Gävleborg, Före
tagarna och Högskolan i Gävle.
– Det här är ett bra exempel på nyttan av samverkan. Våra
studenter träffar duktiga företagare i vårt närområde sam
tidigt som de läser sina kurser. Företagarna ges möjligheter
att träffa potentiella framtida medarbetare och dessutom ges
de positiv uppmärksamhet när de lyckas. Ur ett forsknings
perspektiv är materialet högintressant. Vi lär oss om vad det
är som utmärker de företag som är framgångsrika i vår unika
region. Den kunskapen kan vi alla dra lärdomar av och
använda för att bidra till utvecklingen av företagandet i
regionen, säger forskaren Per-Arne Wikström.
FramFör har funnits i tretton år och sedan 2003 har alla upp
gifter samlats systematiskt i en stor databas. Där finns upp
gifter insamlade från cirka 700 företag i länet.
– För att kunna sprida kunskaperna vi får har vi tagit fram
en kortkurs på 1,5 högskolepoäng. Självklart har vi inte ett
framgångsrecept som kan kopieras och ge resultat med
garanti, men genom det omfattande materialet och vår forsk
ning vet vi några nyckelfaktorer som de framgångsrika före
tagen har gemensamt. Vi tror också att det korta formatet,
att det är en uppdragsutbildning och den flexibla studiefor
men kan göra det enklare för personer från näringslivet att
gå kursen jämfört med våra vanliga kurser som är längre och
mer omfattande och som dessutom har en mer komplicerad
antagningsprocedur, säger Per-Arne Wikström.

För att skapa den goda arbetsmiljön behövs att ny kunskap
från ergonomisk forskning når ut till företag och organi
sationer i större utsträckning än idag. Ergopriset är initie
rat av Centrum förbelastningsskadeforskning, CBF, vid
Akademin för hälsa och arbetsliv.
Det startade hösten 2008 och innebar att kunnandet hos
forskare och företag förenades. Målet var och är att öka
motivationen bland företag och organisationer i regionen
att arbeta med den fysiska och psykiska arbetsmiljön som
en naturlig del av sitt utvecklings- och kvalitetsarbete.
Ergopriset lyfter fram verksamheter som kan stå som
förebilder i sitt sätt att arbeta med modern ergonomi. Ett
företag eller en organisation som framgångsrikt har til�
lämpat ergonomiska principer för att nå ökad lönsamhet
eller produktivitet kommer att utses till vinnare av priset.
Årets Ergopris delas som tidigare ut i samband med
företagargalan Eldklotet. Galan går i år i Söderhamn, den
27 april, och brukar samla ett tusental deltagare från hela
länet.
De tre nominerade för årets Ergopris är Björn Lundén
Info ABi Näsviken, Fastighetssnabben AB i Gävle samt
Sofia Magdalena Äldreboende i Gävle.
Alla nominerade är starka kandidater som på olika sätt
har jobbat strategiskt med arbetsmiljön i respektive verk
samhet och kan visa upp dokumenterade resultat.
Ulrik Jansson
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lärospån
Aktuellt i grundutbildningen

Akademiskt skrivande
ställer krav
Antecknandet i sig gör att man kommer ihåg bättre och fördjupar sina kunskaper.
Skrivandet ingår i lärprocessen. Bättre förståelse för vad som händer när man skriver gör
det lättare för studenten att ta till sig alla regler och krav som akademiskt skrivande
ställer, säger Elisabeth Metselaar-Drion, en av Skrivarverkstadens fyra handledare.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson
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A

kademiskt skrivande har många regler som för
studenterna framstår som hinder för det personliga
uttryck de vant sig vid genom andra skrivsysslor.
Men när de insett att reglerna finns där för att läsa
ren så exakt som möjligt ska förstå vad skribenten menar
och att det är en fråga om trovärdighet brukar de ändå ge
sig i kast med dem. Skrivarverkstaden stöttar studenterna i
deras språkliga och textinriktade utmaningar.
Olika typer av skrivsätt har olika fördelar. Och det är skillnad

på talspråk och skriftspråk. Grundläggande men inte alltid
självklart. Det har Elisabeth Metselaar-Drion och hennes
kolleger i Skrivarverkstaden i biblioteket vid HiG sett sedan
hösten 2010 då startskottet gick.
Ibland ska det gå fort och i SMS tillåts avsevärda avsteg
från normalt eller kanske hellre traditionellt skrivande.
Huvudsaken är att innebörden förstås hyfsat bra av mot

tagaren. Gör den inte det kastar man bara iväg ett svar.
Därför liknar SMS-konversationer mer vanliga samtal. Det
understryks också av det faktum att SMS-språket är mer
ljudhärmande än grammatiskt. I stället för ordet ”de” skriver
man ”d”, det låter ju likadant. ”Eller” blir ”lr” och så vidare
med nya konventioner blandat med högst personliga lösningar.
Det är mycket funktionellt men:
– I en akademisk text måste man vara så säker man kan
på att mottagaren förstår precis vad man menar. Det gör att
man måste följa vissa överenskomna regler, säger Elisabeth
Metselaar-Drion, universitetsadjunkt i svenska språket och
en av de fyra lärare som sköter verksamheten i Skrivar
verkstaden.
Att språkkunskapen bland studenter har brister är de flesta

lärare hon kommer i kontakt med överens om. Osäkrare är
man på orsaken.
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lärospån
Aktuellt i grundutbildningen

– Det behöver inte bero på gymnasiet. Det kan vara så att
studenter från olika håll får höra att så och så får man inte
göra när man skriver, så att de till slut inte tror sig om att
kunna skriva en akademisk text. En del kommer till mig och
säger att de är dyslektiker. Men när jag säger att då kan de
få intyg och hjälp från Studenthälsan visar det sig att de inte
alls är dyslektiker.

Om ordförråden och stavningskunskapen har minskat eller
ökat har Elisabeth Metselaar-Drion svårt att avgöra.
– Men jag märker att gränsen mellan olika domäner, allt
så när man använder ett visst språk och när man använder
ett annat, har blivit lite suddig. Talspråk och skriftspråk har
blivit väldigt lika varandra och jag tror att studenten helst
väljer att använda det de är trygga med och det blir talspråket.

Elisabeth Metselaar-Drion kan också tänka sig ett slags genera
På föreläsningarna om akademiskt skrivande diskuteras ofta
tionsskillnad. När hon själv läste vid universitet för drygt tio
begreppet trovärdighet och vilka källor man litar mest på.
år sedan gällde det att skriva mycket, man antecknade under
– Då kommer vi också in på frågan om vad vetenskap
föreläsningarna och lektionerna. I dag spelar många in före
egentligen är, vad vi håller på med och varför det är så viktigt
läsningar i stället för att anteckna och det gör att man missar
att dokumentera det vi gör. Då brukar det gå in, skrattar hon.
flera saker.
Skrivarverkstaden har drop-in tisdagar,
– Antecknandet i sig gör att man kom
onsdagar och torsdagar, de närmare tiderna
mer ihåg bättre och fördjupar sina kun ”I en akademisk text
finns på bibliotekets hemsida. Där hittar
skaper. Skrivandet ingår alltså i lärproces
man även länkar till värdefull information
måste man vara
sen. Om studenten får bättre förståelse för
samt en nedladdningsbar skrivguide med
så säker man kan
vad som händer när man skriver och vilka
mera.
fördelar det ger, tror jag att det blir lättare
på att mottagaren
Skrivarverkstaden kan ge stöd och handled
för dem att ta till sig alla dessa regler och
förstår precis vad
ning i det mesta som rör skrivprocessen i
krav.
man menar”
det akademiska arbetet. Att vara ute i god
Tidigare ingick datorutbildning i studierna,
tid – när man känner att man behöver lite
i dag ses det som allmänkunskap, vilket inte enbart är av
hjälp – brukar vara en vinstlott då kön till lokalen i högskole
godo. Med endast ytliga kunskaper i ett program som MS
biblioteket är som längst en vecka innan terminsslut. Fast det
Office, missar man mängder av finesser som till exempel hur
går även att boka andra tider. Oftast gör studenten så att man
datorn kan kolla att referenslistan är korrekt och att ord läggs
mejlar eller tar med den aktuella skrivuppgiften och bifogar
till i innehållsförteckningen eller registret.
lärarens uppgift. Även frågor och undringar kring denna kan
– Använder man sig bara av rättstavningsfunktionen blir
tas upp med handledarna.
det lätt fel ändå eftersom datorn inte vet vad författaren
På Skrivarverkstadens webbplats finns en mycket bra och kom
menar, egentligen. Syftet med texten kan man inte hitta i
pakt guide till akademiskt skrivande. Den är författad av
datorn.
Helena Hammarström, Micael Melander och Sarah Ljungquist,
Kort sagt betyder detta att det är studenten själv som ska vara
samtliga lärare vid Högskolan i Gävle, och ger handfasta och
det vassaste verktyget medan datorn i bästa fall kan stå för
enkla råd om hur man uttrycker sig skriftligt i ett akademiskt
en del rutinarbete.
sammanhang och ger en mängd tips på saker att tänka på.
– Ibland vet heller inte studenterna vad de håller på med
Referenshantering är ett område som brukar bjuda många
utan skriver bara för att fylla två A4-ark utan att de har
tillfällen till misstag. Guiden ger handledning även i detta
strukturen klar för sig, utan att de vet vad de vill. Och det
liksom i konsten att lägga upp själva skrivarbetet.
kan inte datorn hjälpa dem med.
Den 12-sidiga skrivguiden finns att ladda ner från Skrivar
verkstaden på Högskolebibliotekets hemsida på www.hig.se.
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Mellan Skål & vägg
Einstein spelar huvudrollen i
Högskolans kampanj Maximera din potential
Ingen symboliserar bildning,
vetenskap och forskning bättre
än Albert Einstein. I Högskolans
nya varumärkes- och rekryte
ringssatsning spelar han
huvudrollen i filmer på bio och 
i TV och i en utomhuskampanj
som syns i Mellansverige och i
Stockholms tunnelbana.
För två år sedan omvandlades
Högskolans marknadsföring.
Med humor som medel har
tidigare kampanjer fått stor
uppmärksamhet, inte minst
den allra första filmen ”Great
kock”.

Vårens tema är Maximera din
potential. Kärnan är mobil
appen SYO-konsulenten. Den
innehåller information om ett
50-tal drömyrken och utbild
ningar presenterad på ett un
derhållande vis.
Filmer, utomhuskampanj,
marknadsföring via webb och i
sociala medier kompletterar
appen och kommunicerar bud
skapet att inte kasta bort sin
talang, utan i stället maximera
sin potential.
Filmerna – där Einstein får säll
skap av sin kompis Isaac – har

Camilla Niss
ny prorektor

Högskolans nya prorektor heter
Camilla Niss. Ny på tjänsten
med inte ny på Högskolan.
Camilla Niss är universitets
lektor i industriell organisation
och verksam inom CLIP,
Centrum för Logistik och
Innovativ Produktion.
– Jag kommer att vara
prorektorpå halvtid och forska
den andra halvan. Jag är
speciellt intresserad av projekt
organisering, säger hon.

Som prorektor kommer hon
naturligtvis att vara rektor be
hjälplig men på hennes bord
hamnar också Högskolans
forskningsfrågor i stort.

visats i Kanal 5 under februari
och mars. Under nio veckor visas
filmerna som bioreklam i 19
orter i Gävleborg, Dalarna,
Närke, Västmanland och
Södermanland.
– Vi använder humor i vår
kommunikation för att vi tar
vår målgrupp på allvar, säger
kommunikationschef Johan
Ahlgren.
Maximera din potential sträcker
sig över perioden februari,
mars och april fram till sista
ansökningsdatum den 15 april.

Sveriges
motorbanor
utmärkta för
den biologiska
mångfalden

– Där ska jag bland annat
arbeta för att öka de externa
forskningsmedlen till
Högskolan.

Nils Ryrholm, professor i zoo
logi vid Högskolan i Gävle, har
inlett ett samarbete med
landets motocrossföreningar.

Camilla Niss tog sin doktors
examen vid KTH 2009. Hon
efterträder Svante Brunåker
som numera är chef för
Akademin för utbildning och
ekonomi.

Motocross- och racerbanor,
med bilar och motorcyklar
som bökar upp jorden som
först mammutarna och sedan
människorna i det småskaliga
jordbruket gjorde, är bland
de sista oaserna för många
insektsarter.

Grusbanorna nöts kontinuer
ligt, vilket ger många växter
mineral och näring via dam
met som sprids runt banan.
Stora områden runt banorna
hålls också öppna, vilket gyn
nar de arter av växter och djur
som är beroende av att solen
når ned till marken och kan
värma upp den.
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T

ill dig.
Äntligen är det dags! Efter många
års väntan har jag nu fått möjlig
heten att hjälpa dig välja din väg in i
framtiden.

Du har förmodligen hört hur jag har
berättat om mitt arbete när vi satt på
kvällen och drack te.

vad du ska välja. Det finns så många val
nuförtiden, och jag, din mormor, förstår
inte ens hälften av alla tjusiga namn på
utbildningar och program. Jag har
arbetatpå Högskolan och med utbild
ning i hela mitt liv. Så det är därför du
tror att jag kan ge dig svar.
Bli den du vill

Men mina tankar, idéer och goda råd
kommer du aldrig att höra. De är mina.
Du, mitt barnbarn, ska välja själv, med
ditt hjärta. Som akademiker
borde jag såklart säga att
du ska tänka noga innan
”Du har fått en
du väljer. Vara kritisk. Det
otroligt fin gåva.
borde jag ju säga.

Jag har alltid varit noga med att visa hur
lyckan är det viktigaste i livet. Lyckan,
hälsan och kärleken. Och att arbetet ska
bidra till alla de tre
sakerna, och inte ska ta
över eller motverka.

Kanske tyckte du att jag
bara var en gammal tant
Friheten
som inte förstod det där
med fritid, kompisar och
dina dataspel (som du kallar för någon
ting annat, men på min tid hette de så).
Nu är du arton år och frågar mig, mormor,
vad du ska välja. Så många tankar och
idéer och goda råd. Allt som jag sparat
på under alla dessa år.

”Läkarlinjen! Läkare behövs alltid. Eller
juridik. Som min pappa studerade. Eller
nej, kanske. Välj ett språk. Det var det
bästa jag har gjort. Att välja ett
humanistiskt ämne. Du kommer att lära
dig så mycket! Eller kanske vill du bli
ekonom, som din mamma. Hon älskade
sin utbildning och jobbet som hon fick.
Eller så väljer du kemi. För det kan du
och jag vet att du kommer att vinna
Nobelpriset. Åh vad härligt det skulle
vara.”
Här sitter vi och dricker te. Du frågar mig

att välja.”

Istället tar jag fram te
kannan igen. ”Ja, älskling,”
säger jag. ”Du har fått en otroligt fin
gåva: frihet. Friheten att välja själv.
Följ ditt hjärta och välj ett ämne,
en kurs, ett program som du
brinner för. Bli det du vill bli.”

Jag häller i lite extra socker i
min kopp, även om jag inte
borde. Jag vet, men det
är så gott med socker.
”Tack mormor,” säger
du. Men jag ser att du
hellre hade haft ett
riktigt svar.
Oroa dig inte. Du
kommer bli något
stort i alla fall.

Elisabeth Metselaar-Drion

