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I detta nummer
sidan 4

sidan 12

Livet i minnet bevarat

Vad händer med människor när det som utgör en stor del av
deras”mig” upphört att existera. Sådant upptar psykologi
professorn, gitarristen och konstnären Igor Knez tankar.
sidan 9

HiG:s första masteruppsatser i Arbetshälso
vetenskap är under examination. Chefer och
sjuksköterskors situationer har undersökts
och stöd behöver de bägge.
sidan 16

Karma, Nangijala och Asterix

Det spelar ingen roll för religionsforskningen om det finns gudar,
vampyrer eller spöken. Det viktigaste är vårt förhållande till dem,
hävdar författarna till en färsk bok som anger ny riktning för
religionsundervisningen.
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Chefers stöd och sjuksköterskors hälsa
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Hälsosam balans ger företagen fördelar
Svenska företag måste tänka nytt vid rekry
teringar och inte köra på i gamla hjulspår.
Det handlar om vikten av social hållbarhet.

sidan 18

Upplevelserna skapar oss

M

ed regnet smattrande mot fönstret, åtta
sekundmeter och nio grader, varma men ändå,
är det när datumlisten på datorn visar 1:a juni
hänge sig åt minnet av somrarna då man var betydligt
yngre. Då solen sken. Eller om det kanske regnade också
då?

Oavsett vilket så har du formats av det och allt du ser,

upplever eller på annat sätt förnimmer fortsätter att läg
gas på hög i ditt självbiografiska minne, den plats i hjär
nan där du hittar din levnadshistoria, den plats som du
vänder dig till när någon dig frågar vem du är.

Produktionsfilosofin där hälsan är viktigast
Lean är en både spridd och missbrukad produktionsfilosofi
som strävar efter att minimera allt slöseri. I en testfabrik vid
HiG maximerar man även arbetarnas hälsa. Det ser ut att bli
en eftertraktad uppdragsutbildning.
sidan 20

Vad händer när alla minnen du hängt upp din historia på,

ditt ”mig”, plötsligt försvinner som vid den stora skogs
branden i Västernorrland i somras?

Psykologiprofessorn Igor Knez hemland Jugoslavien är borta

och alla gator där han bott har bytt namn.
Är han då fortfarande jugoslav? Svårt att säga på flera
sätt. Men minnet av festerna, musiken, de livliga diskus
sionerna och kulturen finns kvar. Man hittar allt i det
han målar, spelar eller diktar. Och skogsbranden forskar
han om.

Stora företag har också ett slags självbiografiskt minne.
Företagsledningar blir allt mer medvetna om det.
Fler och fler inser att man inte enbart kan se till aktie
ägarnyttan utan även måste se samhällsansvaret som en
investering och en konkurrensfördel i stället för en
kostnad. Det är inte minst ett sätt att locka ansvars
tagande medarbetare.
Forskaren Agneta Sundström menar att politikerna och

näringslivet inte helt tagit mångfald och
integration på allvar. Det kallas CSR,
Corporative Social Responsibility,
och är ett växande begrepp.

Matematiken finns naturligt i barnens lekar

Med detta nummer gör LEVE!
uppehåll tills i höst.

Även om de inte vet skillnaden mellan liter och deciliter,
ser barn skillnad på olika mängder, och de vet ungefär var
den kastade bollen kommer att hamna. Något som för
skollärare kan använda, visar ny forskning.

Må solen skina på oss!
Ove Wall redaktör
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NÄRgånget
Igor Knez, professor i psykologi

Livet i minnet bevarat
Med den sydslaviska kulturen och skolan i ryggsäcken kom han 1971 till Sverige.
Det skulle bli ytterligare en omvärld, ytterligare detaljer, att stuva in i det som kallas
det självbiografiska minnet, det som gör oss till dem vi är och som i dag, 44 år senare,
är Igor Knez huvudsakliga forskningsområde.
Den skola som han som tolvåring mötte i Sverige blev hans första kulturchock.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson

I

Jugoslavien hade vi litteraturläxor
på sommarlovet, redan efter första
årskursen, berättar Igor Knez. På
lågstadiet avverkadesalla H.C.
Andersen och bröderna Grimm böcker
innan vi gick över till de ryska klassi
kerna. Och för att få högsta betyg i
musik i femman skulle man sjunga
efter noter. Sådant räknades. Var man
särskilt duktig i något ämne fick man
en individuell skolgång i det. Jag hade
en klasskamrat som i femman läste
åttans matematik. Via skolan hade vi
årskort på teatern/operan och hemma
lästes det dagligen böcker och tid
ningar. Att bilda sig var oerhört vik
tigt i den sydslaviska kulturen.
Den svenska skolan var definitivt annor

lunda, här gjorde man lite som man
ville och duade lärarna. Igor var orolig

”Att bilda sig var otroligt
viktigt”
innan flytten till Sverige, hur han skulle
klara den svenska skolan eftersom
Sverige var ett Nobelprisland. Han in
såg dock snabbt att det mesta var rela
tivt kravlöst jämfört med skolan i
Jugoslavien. Det visade sig bland annat
att den matematik som han började
läsa i sexan hade han redan läst i fyran,
och Tolstoj hade ingen av hans nya
skolkamrater hört talas om.
Han har fortfarande uppfattningen att

skolan borde stramas upp och att
grundskolan är ett misslyckande efter
decennier av politisk-pedagogiska ex

periment genom vilka man har tappat
bort det viktigaste, ämneskunskapen
och (allmän)bildningen. Igor kommer
från en barndom med stora familje
fester, mycket sång och musik, av
sevärd social kontakt och högljudda
diskussioner, Och är fortfarande lika
orädd att föra fram sin åsikt som han
var när han som elevrådsordförande
på 1970-talet hävdade att betygen var
jätteviktiga, särskilt för barnen som
kommer från mindre bemedlade
familjer.Det låg knappast i tiden i den
svenska skolan då.
Nu har han glömt noterna och tar in

 usiken genom öronen i stället för
m
ögonen. Hemma i lägenheten på Brynäs
och i studion i centrala Gävle ligger
gitarrer här och där, och de används
även om det inte sker lika frekvent nu
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som innan läkarna konstaterade ett
anmärkningsvärt högt blodtryck, kärl
kramps- och hjärtbesvär.
– Jag opererades i januari och är nu
på väg att bli helt återställd, med häl
sosam mat och långa promenader.
Anledningen till att psykologiprofessorn

Igor Knez lämnade sitt forna hemland
och bosatte sig i Växjö var den stora
svenska arbetskraftsinvandringen. 1971
var den i sin slutfas och under ett par
decennier hade den svenska industrin
försökt återgå till normal verksamhet
efter krigsslutet. Igors pappa var svar
vare och fick jobb på Svenska Fläkt
fabriken i Växjö, allt var ordnat, även
bostad, och hela familjen kom efter ett
halvår flyttande till landet i norr.
Efter grundskolan och gymnasiet i
Växjö ville han byta stad och siktade
in sig på Uppsala och vidare studier.
Det omfattande läsandet av skönlitte
ratur och filosofi hade gjort honom
intresserad av människans psyke och
av de existentiella frågorna. Först hade
han tänkt sig läsa klinisk psykologi
men då han inte kom in på psykologi
programmet började han i stället att
intressera sig för minnets funktion och
mening, och han läste in utbildningen
via enskilda kurser och sökte och kom
in på en forskarutbildning. Han dispu
terade 1992 i kognitiv (kunskaps)
psykologi.
6

Det är alltså det självbiografiska minnet

”Landet är borta och
gatorna har bytt namn”
– Det var vad som låg närmast filo
sofin. Där är frågorna vad är kunskap,
hur lär vi oss, hur begriper vi världen
och varandra och är världen så som vi
uppfattar den? Först registerar vi om
världen genom sinnesintrycken som
lukt, syn och hörsel. Sedan tolkar vi
det vi upplever och slutligen kategori
serar vi det i minnet för att därefter
kunna plocka fram det när vi väl be
höver det.
Begreppet självbiografiskt minne åter

kommer ständigt i hans resonemang
liksom andra begrepp som kan vara
lite motiga att handskas med för ge
mene man. Han nämner till exempel
”självet”.
– Självet består av jag och mig där
jaget är den innersta oåtkomliga
kärnani vår natur medan miget är allt
det som lagrats i hjärnan/psyket. Allt
vi lärt oss, upplevt, känt, förstått, sett,
hört och så vidare finns i miget, i det
självbiografiska minnet. Det är däri
från informationen kommer när jaget
återberättar vissa händelser från sitt
liv eller berättar om vem jag är.
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som gör oss till dem vi är. Utan detta
skulle vi inte leva, inte uppleva någon
ting över huvud taget utan bara vara en
fysisk tomhet. Det antyder något om
dess storhet och att vi är vad vi minns.
– Jag är speciellt intresserad av hur
vi kopplar ihop oss själva med platser
som vi upplevt eller lever i. Platsen är
en del av oss och vi definierar oss ofta
utifrån platser.

Den fysiska utgångspunkten för hans

s enaste forskningsprojekt är den stora
skogsbranden i Västmanland i somras.
Han och fem andra forskare, inom
olika discipliner, har fått fyra miljoner
kronor för att försöka ta reda på vad
som händer med människor när den
miljö eller det landskap de är knutna
till plötsligt förändras eller rent av för
svinner; när specifika platser som
människor under ett helt liv kunnat
kopplas samman med egna minnen
plötsligt inte längre finns kvar.
Han tar sig själv som exempel.
– Jag kommer från Jugoslavien och
betraktar mig som jugoslav (som be
tyder sydslav). Men det kan jag ju inte
vara nu när Jugoslavien inte längre
finns. Det land där jag växte upp exis
terar inte längre; en del av mig är för
evigt borta. Platsen där jag föddes och
växte upp heter nu Bosnien. Alla gator
i barndomsstaden Zenica har fått nya

NÄRgånget
Igor Knez, professor i psykologi

Igor
vid
sidan
om
Namn: Igor Knez
Titel: Professor i psykologi
Ålder: 56 år

namn, och majoriteten av de som bodde
där tidigare har flytt eller emigrerat, så
de kollektiva och personliga minnena
från den tidigare epoken är på väg att
dö ut med oss före detta jugoslaver.
Skogsbranden i augusti och september
2014, som startade i Sala kommun och
orsakade omfattande skador i grann
kommunerna Norberg, Fagersta och
Surahammar, har lett till en drastiskt
förändrad karaktär i området. Det
finns nästan ingen forskning knuten till
landskap som förändras på det här
sättet. Den treåriga studien syftar till
att nå ökad kunskap om identitet som
är knuten till landskapet i brandom
rådet, både före och efter händelsen.
Man vill också ta reda på vad i land
skapet som upplevdes som viktigast
innan branden och om det går att åter
skapa något av detta, såsom efter kriget
då många s täder i Europa byggdes upp
lika som de såg ut innan kriget, med
syftet att ge invånarna sin identitet och
historia tillbaka.
Att svarvaresonen går och blir professor

har inte automatiskt inneburit någon
klassresa. Han påminner om hur all
kunskap (från konst till naturveten
skap) värderades lika högt i hans ur
sprungsland, och att man i den syd
slaviska kulturen alltid betonat att
”kunskap är makt”. Åtminstone har

Familj: Två vuxna barn och särbo.

All kunskap (från konst
till naturvetenskap)
värderades lika högt i
hans ursprungsland
det varit en av hans familjs och föräld
rars käpphästar. Vad man har för offici
ellt yrke har egentligen ingen större be
tydelse så länge man är (allmän)bildad.
Beskrivningen av Igor Knez innehåller
även kulturutövning. Han spelar gitarr
och målar (samt har gett ut en diktsam
ling). I båda fallen mycket uttrycksfullt.
– Det förkom ofta stora fester i
Jugoslavien där alla som inte spelade
något instrument i stället sjöng och
dansade. När jag kom till Sverige tog
rock & rollen över fullständigt. Det
var flower power, låta håret växa och
Jimi Hendrix så efter ett år med klassisk
gitarr hoppade jag av och fick så små
ningom en elektrisk gitarr. Efter några
år började dock jazz och jazzrock
gälla.
Gitarrspelande har hittills resulterat
i tre skivor, och nu har han två parallella
musikaliska projekt på gång (pop/rockoch jazzprojekt).
Inom konsten har han ett antal galleri
utställningar bakom sig, i Växjö, Uppsala,
Stockholm, Gävle och Söderhamn.

Bor: Lägenhet på Brynäs.
Lyssnar på: Det mesta allt beroende
på dagshumör.
Gör på fritiden: Musicerar, målar, läser
skönlitteratur (inga deckare), går på
utställningar, film, konserter, teater,
reser och umgås med familj och vänner.
Lästips: Utifrån ett kognitionsveten
skapligt synsätt har Peter Gärdenfors i
”Den meningssökande människan”
redogjort för, på ett mycket insiktsfullt
och pedagogisk sätt, varför männis
kans tillvaro genomsyras av sökandet
efter betydelser, sammanhang och
mening. I samma anda har Albert
Camus i sin klassiska bok ”Främlingen”
beskrivit hur vi människor kan me
ningsgöra det i grunden meningslösa
livet, likväl som Andreï Makine i
”Musiken i ett liv” har skrivit om män
niskans inre styrka och den roll som
musiken kan spela i kampen om liv
och död, förtryck och frihet. För att av
slutningsvis, på samma tema, citera
två poeter: ”Vad kan poetens känslighet åstadkomma här? Han ligger också våldtagen i den metafysiska gyttjan.
Och pinkar av fasa.” (Slavko Mihalić
”Förnuftets ruiner”) och ”Jag vet inte
hur och var, men här på jorden finns en
hel del av allt. Här förfärdigas stolar
och sorger, saxar, fioler, ömhet, transis
torer, vattendammar, skämt och kaffe
koppar.” (Wisława Szymborska ”Här”).
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Vatten i
garderoben
När Emma Stjernstedt, Elina
Turpeinen, Denise von Walden och
Sara Sjö, studenter på
informatörsprogrammet, fick klart
för sig att det går åt 7 000 liter
vatten för att tillverka en enda
t-shirt och att vi slänger 8 kilo
textilier om året tändes en idé.
Fyra tjejer som läser på informatörs
programmet samlade under en
vecka i våras in kläder i en
biståndscontainer på Stortorget.
Emma Stjernstedt, Elina Turpeinen och Denise von Walden studenter på Informatörsprogrammet.
Saknas på bilden gör Sara Sjö.

För att ta tillvara mer av de kläder vi
inte längre vill ha, men som är helt felfria
föddes tanken på ett kärl för textilier i
varje sophus, berättar tjejerna. Idén kom
upp i samband med en kurs i projekt
ledning,
Sara berättade att det slängdes jätte
mycket kläder i sophuset där hon bor. Vi
började då fundera varför de inte åter
brukas istället.
– När vi via Naturvårdsverket fick veta att
en t-shirt i bomull kräver 7000 liter

8

v atten att tillverka, frågade vi oss hur
mycket vatten vi själva har i garderoben.
Och där hade vi vår slogan, säger Denise
von Walden.
De kontaktade Gavlegårdarna som nu
ställt ut kärl för textilåtervinning i ny
byggda miljörum i stadsdelen
Andersberg på prov. Den ideella
föreningenGränslöst håller med contain
rar och tömmer dem och man hoppas att
sådanahär miljöcentrum ska bli ett
självklart inslag
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– Den tecknade figuren Molly blev vår
symbol, hon är den som hade en tröja,
den var inget bra så hon slängde den.
Sedan kom hon på att det går år 7000
liter vatten och då ändrade hon sitt bete
ende.
– Vi gjorde också en film med Molly som
får visualisera vår idé och hon pryder
också vår container.
Projektet finns också på webben på
adressen vattenigarderoben.se.
Text och foto: Ove Wall

JU NU

Aktuell forskning i Gävle

Stor religionsvetenskaplig genomlysning av ett vidgat religionsbegrepp:

Karma, Nangijala och Asterix
Det är nu omkring ett halvt sekel sedan kristendomskunskapen i grundskolan
och gymnasiet ersattes med det vidare ämnet religionskunskap. Synen på religionen,
eller snarare religionerna, förändrades till att omfatta flera livsåskådningar.
Det gjorde själva undervisningen mer omfattande, perspektiven större och skapade
ett behov av nya sätt att fånga elevernas uppmärksamhet.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson

E

tt större grepp i frågorna tas i
den nya boken Det postsekulära
klassrummet, en antologi av ett
tiotal författare, de flesta med
arbetare på religionsvetenskapen vid
Högskolan i Gävle. Boken har den klar
görande undertiteln ”Mot ett vidgat
religionskunskapsbegrepp”.

LEVE! träffade tre av de medverkande,
professor Peder Thalén och doktoran
derna David Carlsson och Sara Duppils,
för ett samtal om innehållet, där man
hittar en rad överraskande aspekter på
och ingångar till religionsfrågorna.
Bland ämnena finns till exempel belys
ningar av religionen i svensk läroplans

historia, unga människors menings
skapande i en föränderlig omvärld
samt Andar, Karma och Nangijala. Här
får såväl saga som övernaturlighet och
superhjältar plats.
Författarna har nämligen tagit avstamp
i dagens populärkultur för att försöka
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Peder Thalén

finna en del av de olika källor dagens
ungdomars livsförståelse kan härstam
ma från. I religionsundervisningen i
dag skulle det kunna ingå inslag från
såväl Wonder Woman, Harry Potter
och Pippi Långstrump som från tradi
tionella urkunder som Koranen,
Bhagavad Gita och Bibeln.
Boken motiveras av att samhället har för
ändrats avsevärt sedan kristendoms
kunskapen togs bort ut läroplanerna
på 1960-talet och ämnet istället fick en
mer neutral karaktär som inte skulle
gynna någon speciell religion.
De senaste decennierna har intresset
på nytt vaknat för olika sätt att se på
livet. Men detta intresse är inte knutet
till de etablerade religionerna utan
sitter snarare ihop med ett individuellt
sökande efter andlighet. Det är här
som författarna hittade ett stort tom
rum att fylla.
– Religionsundervisningen riskerar
att tappa kontakten med ungdomarna,
den möter inte dem i deras egen livs
sfär. Indirekt kan man via religiösa
10

yttringar i populärkulturen återknyta
till de stora världsreligionerna och
kanske göra dem intressanta, säger
professor Peder Thalén.

”Vi hittar Messiasfigurer
i film efter film”
Inspiration till det egna meningsbygget
kommer i dag alltså i minskande grad
från de religiösa urkunderna och i
ökande grad från andra håll. Den mys
tiska världen i Sagan om Ringen är ett
tydligt exempel liksom teveserier som
Twighlight. Det är andligt rika ”värl
dar” som visar upp en annan verklighet
än vår vardagliga.
– En massa filmer rör sig med reli
giösa symboler och vi hittar messiasfi
guren i film efter film, ta Matrix bara
som exempel, säger David Carlsson.
Matrix utspelar sig två olika paral
lella världar och huvudperson är en
dataprogrammerare som börjat tvivla
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på vilken av världarna som han hör
hemma i.
– Om man kan tala om religiösa
identiteter så byggs de upp på ett annat
sätt i dag. Religionerna har inte längre
någon auktoritet eller något monopol.
På grund av sekulariseringen har ung
domar tappat kontakten med de stora
och befintliga religionerna, hävdar
Peder Thalén.
I en värld där vem som helst kan upp
finna och försöka kränga sin egen reli
gion måste väl religionsvetenskapen
kompliceras en hel del?
– Jo, det blir oöverskådligt. Religionen
kan vara en krydda som säljer i många
sammanhang och jag läste på faktiskt i
dag att 1,5 procent av Kanadas befolk
ning tror på Jediismen. Jedi är en figur
Star Wars, ler Peder Thalén.
I Storbritannien är Jediismen upp
tagen som egen religion i folkbokfö
ringen.
– Enligt mitt sätt att se spelar det
ingen roll om det finns en Gud eller djä
vul, spöken eller som i Saras Duppils

JU NU

Aktuell forskning i Gävle

Sara Duppils

forskning vampyrer. Det är vårt förhåll
ningssätt till det som är det intressanta,
annars skulle det bli väldigt svårt att
forska, säger David Carlsson.
– Det nya som vi gör nu är att titta
på religionsbegreppet och många har
väldigt svårt att förstå att även före
ställningar om vampyrer och aliens
kan ingå där. Jag forskar inte om vam
pyrer i sig, utan om hur föreställningen
om vampyrer kommer till uttryck och
vilken existentiell betydelse föreställ
ningar som är relaterade till populär
kultur kan ha, säger Sara Duppils vars
bidrag till boken har titeln ”Var får
man tag på vampyrgift?”.
– Internet har naturligtvis också stor
påverkan på hur vi föreställer oss våra
liv. Det är alltså sökandet efter ett per
sonligt existentiellt sammanhang, och
inte vad man hittar, som är det viktiga.
Mycket av hennes avhandlingsar
bete bedrivs i olika forum på internet.
Peder Thalén ägnar sitt bidrag åt en jäm

förelse mellan 1965 års läroplan för
gymnasiet och den senaste från 2011, för

David Carlsson

att se hur synen på religion kontra veten
skap förändrats under denna period. I
den äldre läroplanen fanns det föråld
rade formuleringar om en uppen
bar
konflikt där emellan till religionens nack
del. Att dessa formuleringar nu är bort
tagna visar att också skolans värld intagit
en mera öppen hållning till religion.
– I stället för att diskutera förhållan
det mellan religion och vetenskap kun
de man välja att diskutera förhållandet
mellan religion och skönlitteratur för
att få en mer berättande religions
tolkning.
David Carlsson skriver om en undersök
ning från en gymnasieskola i Gävle där
ett åttiotal elever som skrivuppgift fått
berätta om sin egen livsåskådning.
Resultatet blev en bred provkarta på
åskådningar och de flesta visade sig ha
en tro på något, inte nödvändigtvis en
gud.
Redaktionen har bestått av Peder
och David och de har inte på något vis
delat ut färdiga ämnen utan mer slagit
fast vilken problematik som borde be

lysas med bokens tio kapitel och låtit
författarna själva formulera sina ämnen.
– Det här riktar sig så klart till
religionslärarna men även till våra stu
denter som ska bli religionslärare.
Länge räckte det med att läsa religions
historia för att börja undervisa i religi
onsämnet. Det räcker inte i dag, menar
David Carlsson.
Bokens eftertext slår fast att religions

ämnet inte bara ska bestå i undervis
ning om våra religioner. Ämnet bör
också ses som ett forum där djupgå
ende förändringar i samtiden – det som
i titeln benämns det postsekulära sam
hället – kan bearbetas. De flesta stora
religioner är till sin 
natur tämligen
statiska eller traditionella. Däremot är
den värld i vilken de existerar, allt utom
statisk och därmed inte heller veten
skapen kring dem.
– Det här är inget avslutat. I och med
utgivningen av boken har vi mutatin
ett nytt område för forskningen, så vi
vill gärna se det här som en början.
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Chefers stöd och
sjuksköterskors hälsa
Text: Ove Wall Foto: Ove Wall, Matton Subscription

mänskor
ViVimänskor

Förenenmänskligare
mänskligarelivsmiljö
livsmiljö
För

Anna Hellbom och Veronica Engström

F

Det har varit möjligt genom att Högskolan har forskarexa
mensrätt i det unika vetenskapsområdet hälsofrämjande
arbetsliv. Ämnet hör nu till Högskolans profilområden och
kan alltså knyta ihop säcken för såväl studenter inom hälso
pedagogiken, idrottsvetenskapen och en mängd andra
studieprogram.

Anna och Veronica har så att säga inte behövt lämna ”hemmet”
utan tagit sig till sin masterexamen helt och hållet inom HiG:s
väggar, må vara i olika byggnader.

Anna Hellbom hade just läst färdigt det populära PAprogrammet, Personal och arbetsliv, när möjligheten att fort
sätta mot en masterexamen dök upp och hon hakade på.
– Jag har utgått från ett Europeiskt socialfondsprojekt som
genomfördes i Gävleborg för ett par år sedan. Projektet in
riktade sig mot hälsofrämjande ledarskap. Anna Hellbom
har med intervjuer och enkäter försökt ta reda på vilka för
utsättningar det finns för första linjens chefer, det vill säga
de chefer som står närmast den löpande driften att utföra
sitt ledarskap.
– Det finns alltid olika förutsättningar för cheferna att

örsäkringskassan skriver i ett pressmeddela att de
psykiska diagnoserna har ökat med 48 procent mellan
2012 och 2014. Även om många psykiska diagnoser
har sitt ursprung i privatlivet så är arbetsmiljöproble
matik en sedan länge känd orsak. Chefer kan naturligtvis
genom sitt ledarskap förbättra situationen på en arbetsplats.
Men för att lyckas med det behövs ytterligare stöd från
organisationen.
Det visar Anna Hellboms masteruppsats. Hon och ytter
ligare tre studenter blir de första som avlägger sin master
examen i arbetshälsovetenskap.
Extra märkvärdigt är det att hon, precis som hennes
master
kollega Veronica Engström, även genomförde sin
grundutbildning vid HiG.
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Vi mänskor
För en mänskligare livsmiljö

Att må bra på jobbet har inte alltid varit någon självklarhet. För att
minska fysiska arbetsskador byggs faror och risker successivt bort.
Det handlar om insatser som kan spara miljarder för samhället.
Men nu kommer nya rapporter om att den psykiska ohälsan ökar.
hantera ledarskapet. Det kan handla om
vara avgörande för hur väl man klarar av
vad man måste lägga sin tid på. Kanske tar
sitt arbete. Att man kan komma hem och
”Att bryta det som
planerade möten, kontorsarbete, adminis
hämta ny energi och att bryta det som ma
tration, resor eller telefonkontakter för
maler runt i huvudet” ler runt i huvudet.
stor del. Likaså handlar det om hur man
Begreppet KASAM återkommer flera gånger i
många man chefar över. Om du har 50 eller
samtalet. Det står för Känsla Av SAM
15 medarbetare gör skillnad.
manhang som i sin tur kommer av begreppen begriplighet,
Anna Hellbom har också sett att förutsättningarna skiljer
hanterbarhet och meningsfullhet, tre storheter som i all enkel
sig mellan landsting, kommun och stat.
het kan sägas ha avsevärd inverkan på hur vi mår och att vi
Veronica Engström läste Hälsopedagogprogrammet när hon i sin
känner att vi är en del i någonting större.
C-uppsats kom in på frågan om arbete var nyckeln till hälsa.
– I intervjuerna ser jag också att stämningen på arbets
Hennes rön blev där att arbete framför allt var en källa till
platsen betyder mycket liksom uppskattning, både från
inkomst att använda i det övriga livet. Det var alltså inte
patienter och anhöriga liksom från chefen. Och att man blir
arbetet i sig som skapade hälsa, bortsett från att kollegerna
tagen på allvar om man klagar på något.
kunde få en att må bra.
Ett sjukhus är en speciell miljö, arbetet är tungt, lönen låg, fler
Efter att ha arbetat ett tag och även skaffat barn ville
medarbetare tycks ständigt behövas och jobbet kan även
Veronica göra något annat och tog upp den gamla tråden i
vara psykiskt påfrestande. Med Veronica Engströms arbete i
en masterutbildning i arbetshälsovetenskap.
botten kan man tänka sig ytterligare forskning om hur man
Redan under de inledande litteraturstudierna kunde hon kon
gör en beundrad yrkesgrupps situation drägligare eller kan
statera att det nästan inte fanns några studier om sjuksköter
ske rent av bra.
skors hälsa och de som fanns tog enbart upp problem som
– De jag intervjuat tycker att det var så roligt att någon
var förknippade med yrket. Hon hittade inga studier alls om
ville lyfta de hälsofrämjande frågorna, vad de mår bra av,
vad som fick sköterskorna att må bra trots ett många gånger
och inte bara stannar vid det negativa. Det finns trots allt en
tungt och krävande arbete.
enorm stolthet hos dem.
I sitt masterarbetet ställde Veronica helt enkelt frågan om
Parallellt med masterarbetet har hon den senaste terminen
vilka resurser som sjuksköterskor upplever som hälsofräm
på halvtid varit knuten som amanuens till ett testprojekt av
jande i sitt arbete. Inte bara på arbetsplatsen, utan det kunde
en modell som sammankopplar arbetsmiljö, anställdas väl
även gälla resurser i privatlivet som gör arbetet mer hälso
befinnande och företagsutveckling, GodA, som bedrivits vid
främjande. Veronica tar några exempel:
Centrum för Belastningsskadeforskning vid HiG.
– Om man har väldigt tung arbetsbörda, som många sjuk
sköterskor har, kan stödet från familj, omgivning och vänner
En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 2 • Juni 2015
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Hälsosam
balans

ger företagen fördelar
Alldeles för många företag arbetar inte
aktivt med det vi kallar social hållbarhet.
– Sverige har varit sena här – därför att
vi trott att vi kan det, säger Agneta
Sundström, doktor i företagsekonomi
vid Högskolan i Gävle.
Text: Douglas Öhrbom Foto: Ove Wall, Matton Subscription

F

öretag har jobbat länge med hållbarhet och de har
jobbat mycket med miljöfrågor. I dag är också svenska
företag duktiga på att hantera säkerhetsfrågor, att man
ska känna sig trygg i arbetsmiljön och allt som hör till

det.
– Men företagen jobbar inte lika aktivt med social hållbarhet, speciellt inte när det kommer till sociala frågor på hemmaplan. Ändå är det oerhört angeläget att verka för social
hållbarhet för att vi ska kunna behålla vår konkurrenskraft.
Det är ett nytt arbete som vi försöker kliva in i nu. Sverige
har varit sena därför att vi trott att vi kan det här, säger
Agneta Sundström.

Social hållbarhet innebär att man ser till att det finns en hälsosam balans när det gäller kön, åldrar och etnicitet på arbetsplatsen. Detta kan ske genom att anställa ur grupper som nu
diskrimineras på arbetsmarknaden, till exempel handikappade och de lite äldre. Eller ur grupper som har svårt att få
jobb, till exempel långtidsarbetslösa eller invandrare.
16
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H-Märkt
Hållbart företagande

– Insikten om att företag genom att bidra till att lösa samhällsproblem kan öka sin innovationsförmåga, konkurrenskraft och lönsamhet är större idag än någonsin.

– Även om många ligger väl framme så har man inte tagit
lika seriöst på den sociala dimensionen som man har gjort
när det handlar om miljö- och säkerhetsfrågor.

Hur kan företagen på ett mer aktivt sätt arbeta med mångfaldsfrågor?
– Politiker tar inte riktigt tag i detta med mångfald och integration på arbetsplatserna. Jag förväntar mig att företagen
kommer att spela en mycket större roll när det gäller att
lösa dessa frågor framöver.

I Sverige är företagen duktiga men fortfarande finns det pro-

I Gävleborg, finns en mycket mansdominerad industri och det
har under många år utvecklats en manlig kultur, som nu
måste förändras.
– Vi har stora problem i regionen med en låg utbildningsnivå, människor som flyttar bort från vissa orter samt tunga
generationsskiften. En hel mängd sociala saker händer som
företagen har svårt att hantera samtidigt som de är i stort
behov av att vara attraktiva för att locka kompetens.

blem med att tvätta bort traditionella strukturer som gör att
man inte jobbar effektivt och blir attraktiva för arbetssökande, oavsett varifrån de kommer och vilket kön de tillhör.
– Dels är problemet konkurrens men det är också en
organisatorisk fråga. Hur kan man få en effektivare organisation så att man kan jobba mer öppet mot olika grupper och
på det sättet få en attraktiv arbetsplats?
– Detta tror jag är en överlevnadsfråga för många av våra
företag.

Detta kräver nytänkande. Mycket handlar om att se till att kvinnorna kommer in, att använda våra invandrares kompetens
bättre, och inte minst att göra dessa arbetsmiljöer lockande
så att människor vill stanna.
Förr stod man vid grinden och fick direkt ett jobb inom industrin.
Idag krävs det teknisk gymnasiekompetens och högskoleutbildning.
– Den stora frågan är hur man kan få ungdomar med den
kompetensen att vilja jobba inom industrin? Och att få dem
att flytta tillbaka efter att de utbildat sig vid högskolor på
annan ort.

Agneta Sundström, doktor i företagsekonomi och
forskar på social hållbarhet inom företag.

Det är det här som social hållbarhet handlar om för Agneta

OM AGNETA

Sundström. Om företagen tänker om får de konkurrensfördelar.
– I dag väljer de att samarbeta globalt med företag som
jobbar på det här sättet. Om de inte gör det har de också
svårt att ställa kraven internationellt på leverantörerna.

Svenska företag tror enligt Agneta Sundström att de arbetar
med de här frågorna, därför att de ställer sociala krav på
leverantörerna, men fortfarande saknas riktlinjer för hur de
ska jobba med människor.

Hon har kurser i ledarskap och projektledning samt
om hållbarhet.
Hon har medverkat i projekt riktat mot svenska företag
med studier bland annat i Bangladesh och vet en hel
del hur svenska företag arbetar utomlands med CSR,
Corporate Social Responsibility.
Nu återstår att söka svaren på varför man inte arbetar
lika mycket med dessa frågor här hemma.
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Human Lean Center:

Produktionsfilosofin där
hälsan är viktigast
– Hälsan är första prioritet. Så var uppmärksam på hur det känns när ni arbetar,
klargör forskaren Bengt Halling för ett tiotal kursdeltagare från Fagersta Stainless AB
i den lilla trampbilsfabriken, Human Lean Center, i en källarlokal på campus.
”Fabriken” är en unik uppdragsutbildning som utan minsta marknadsföring nått
långt utanför Sveriges gränser.
Text och foto: Ove Wall
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Om ett arbetsliv i förändring

B

engt Halling och Johan Renström vid CLIP, Centrum
för Logistik och Innovativ produktion vid HiG,
forskar om Lean. De menar att människan är central
för att få Lean att fungera. Genom Bengt Hallings
forskning och samarbete med flera företag utvecklades
Human Lean Center som är namnet på den aktuella utbildningsfabriken.
– Det som gör Human Lean Center unikt är att hälsa ses
som en viktig faktor för produktiviteten och att hälsofrämjande ses som en grundläggande faktor för att nå ständiga
förbättringar, effektiv produktion och långsiktig hållbarhet.
Det är kombinationen Lean och Hälsa och att människan
placeras i centrum som väcker allt större intresse från omvärlden.

Instruktören Ola Wiklund håller koll på tiden och att allt flyter

smidigt, att alla ”taktar” rätt, längs produktionslinjen där
trampbilarna förses med olika detaljer vid olika stationer.
Vid behov rycker teamledarna in och ger stöd så att de som
skruvar kan fortsätta göra sitt jobb. Huvudinstruktören heter
Maria Nygren, och hon iakttar hur deltagarna rör sig samt
vilka eventuella misstag som görs.
– Det gäller att vara närvarande som teamledare, att fokusera på de som är de verkliga värdeskaparna i produktionsprocessen. Det är också mycket viktigt att inte anklaga någon
när misstag görs utan att tillsammans hitta sättet att arbeta
på och som leder till bättre resultat. Om någon operatör till
exempel visar stress under sitt arbete tar vi reda på orsaken
till det. Det kan vara brister i utbildning, fysiska begränsningar, överproduktion eller annat, säger Maria Nygren.

Det viktigaste är att operatörerna värdeskaparna, de som
skapar värde för kund, upplever att arbetet är meningsfullt,
begripligt, hanterbart. Detta synsätt bygger på hälsoteorin
känsla av sammanhang, vanligtvis benämnt KASAM.
Först då kan verksamheten utnyttja den potential som
ofta finns onyttjad hos medarbetare.
– Ledarskapet är oerhört viktigt för att detta ska fungera
säger Maria Nygren som har lång erfarenhet av att leda i
olika typer av verksamheter utifrån detta synsätt.
Det finns förmodligen lika många definitioner på vad Lean är
som det finns konsulter och företag som försöker hjälpa
andra att lyckas, säger Bengt Hallin som tillsammans med

Johan Renström forskar om Lean vid CLIP, Centrum för
Logistik och Innovativ Produktion vid HiG.
– Forskare hävdar att 90 procent av alla försök att införa
Lean misslyckas. Orsaken kan spåras till det faktum att det
råder stor skillnad mellan japansk kultur och amerikansk.
Kunskapen om och framgången för Lean tog från Toyota i Japan
vägen via USA till Europa på 1980-talet.
– Men i USA nonchalerade eller valde man bort de delar
som rörde människans roll bakom Toyotas framgångar. Vi i
väst har sedan envisats med att införa Lean i den amerikanska
versionen.
Det spelar ingen roll hur många och hur fina verktyg som finns
i en verksamhet om inte människor har kunskap och träning i
hur verktygen skall användas på bästa sätt, menar Bengt
Halling.
– Det handlar om att skapa förutsättningar för människorna
i verksamheten att kunna och vilja använda verktyg och
metoder på ett effektivt, lönsamt och långsiktigt hållbart sätt.
Det kanske kan uttryckas som att jobba optimalt istället för
maximalt. Det handlar inte om att pressa människor till det
yttersta, det handlar istället om att minimera allt onödigt
arbete.
– Hur många har i dag råd att betala för slöseri när konkurrens från andra delar av världen är stenhård. HLC är
tänkt att finnas som ett stöd till chefer och ledningsgrupper
så att dessa i sin tur kan stödja medarbetarna på hemmaplan.
I grunden menar vi att detta är vårt sätt att bidra till svensk
industris och andra verksamheters konkurrenskraft så att de
även fortsättningsvis kan ha verksamhet i Sverige, avslutar
Bengt Halling.
De företag och organisationer som nu finns inbokade för utbildning på HLC har i någon form stött på Bengts forskning,
och därefter tagit kontakt direkt eller med senior adviser
Gunnar Herdin, CLIP, som är projektledare för HLC, för att
få ta del av denna kunskap på ett praktiskt ”hur gör vi” -sätt.
Ett av sommarens besök är en 25 personer stark delegation från
en masterutbildning vid Kiev Mohyla Business School i
Ukraina, som själva letat reda på Bengt Halling då någon
marknadsföring ännu inte skett.
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lärospån
Didaktikforskning
Aktuellt i grundutbildningen

Matematiken
finns naturligt i
barnens lekar
P

När barnen skopar sand och häller ur kan
de samtidigt utforska volym. Att spela
fotboll kan handla om att beräkna avstånd.
På så sätt sysslar även små barn ofta
med matematik.

å förskollärarutbildningen har Kerstin Bäckman
mött många studenter med dåliga erfarenheter från
skolmatematiken.
– Men om studenterna förstår hur man kan använda
matematik i förskolan så försvinner deras motstånd. Och det
är väldigt viktigt att redan i förskolan möta barnens nyfikenhet på matematik, menar Kerstin Bäckman.

– Men personalen måste ha kunskaper
för att kunna synliggöra detta för barnen,
säger Kerstin Bäckman, didaktikforskare
vid Högskolan i Gävle.

Kerstin Bäckman har lång yrkeserfarenhet som förskollärare
och arbetar sedan tio år som lärare i didaktik vid HiG. Sen
hon slutade förskoleseminariet så har hon alltid läst och hon
har alltid läst någon kurs samtidigt som hon arbetat. Det
kunde vara kurser som ”Teknik i förskolan” eller ”Sexåringen
i skolan.”

Text: Douglas Öhrbom Foto: Ove Wall

I januari disputerade hon vid Åbo Akademi i Finland med avhandlingen Matematiskt gestaltande i förskolan.
– Det var när jag började här på Högskolan i Gävle som
mitt intresse för matematik väcktes. Det gäller att ge studenterna tillräckliga kunskaper i ämnet både för att de själva
ska kunna urskilja det barnen gör, men också för att veta hur
man ska göra för att barnen ska utmanas i sina matematikkunskaper.
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lärospån
Aktuellt i grundutbildningen

”När de spelade fotboll
kunde jag se hur de
agerar för matematisk
positionering”

Kerstin Bäckman

Därför är det viktigt att redan i förskolan möta barns nyfikenhet
för matematik, menar hon.
Kerstin Bäckman har undersökt hur barn använder matematik i förskolan, och hur förskollärare utformar undervisning med matematiskt innehåll.
Hon har observerat vardagliga aktiviteter och sett att barn syss-

lar med matematik vare sig de cyklar, spelar fotboll eller
leker i sandlådan. Detta har fått henne att inse att den matematiska utvecklingen ofta sker parallellt med den språkliga
under barnens uppväxt. Matematik i barns lek omfattar volym,
geometriska former, tyngd med mera. Situationerna inkluderar även storlek, mönster, proportioner, räkning och parbildning.
– När de spelade fotboll kunde jag se hur de agerar för
matematisk positionering. Vid andra tillfällen, när de skopar
sand i hinkar och häller ur, hur de utforskar och jämför
volym. Barnen i sandlådan är kanske inte medvetna om att
det är volym de håller på med eftersom själva leken är överordnad.
– Men här handlar det för personalen mer om att synliggöra än att skapa regelrätta övningar. Om förskolläraren har
rätt kunskaper kan de utnyttja stundens tillfälle. Detta är
något som förskollärare också efterlyser kunskaper i, att
veta vad som finns i miljön som man kan använda.
22
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– Man kan tala om för barnen att de håller på att utforska
volym och ge dem begrepp som anknyter till detta. Det är
viktigt att man som lärare har samma fokus som barnen.
En sak som förvånat Kerstin Bäckman är att man kunde hitta

matematiskt innehåll i så gott som alla barnens lekar. När de
spelar fotboll eller när de cyklar runt runt och kanske även
när de parkerar cykeln så finns matematiken där.

En annan sak som förvånande henne var att barnen är så deltagande i samspelet med förskolläraren.
– Där har jag sett att det finns ett slags tyst didaktiskt
kontrakt.
Kerstin Bäckman vill nu fortsätta med sin forskning och hoppas

att den ska bidra till att stärka förskollärarnas utbildning.
Intresset för förskollärares kunskaper gäller inte bara matematik utan också naturvetenskap och teknik.

KORT & Gott

500 hälsingestudenter
hälsade på
Varje år besöks Högskolan i Gävle av mängder av ungdomar från
gymnasiets årskurs två och tre, från hela Gävleborgs län. Den
12 maj var det åter fullt i korridorerna när 500 hälsingeungdomar
tog tillfället i akt att titta närmare på vad Högskolan har att erbjuda förutom studieprogram och kurser.
– Jättekul att man erbjuds en chans att komma hit få se hur
här ser ut och få höra vad studenterna som redan går här tycker,
sa en gymnasist i vimlet.
– Och så roligt att vi får berätta om utbildningarna för så många
från vårt län. Vi hoppas såklart att många av besökarna väljer
att komma tillbaka, sa eventansvarige kommunikatören Johanna
Esplund.
Eleverna kunde välja mellan tre olika informationspass som hölls
av studenter. Men de fick även möjlighet att titta på de toppmoderna studentlägenheter som just nu uppförs på Campus.
Vid besöket bjöds elevernas som vanligt på lunch.

HiG nästa
Så tänkte många studenter när de sökte till höstens utbildningar.
Inte mindre än 5 415 studenter hade program vid HiG som sitt
förstahandsval. Bara Malmö högskola, vars utbildningsanslag
vida överstiger vårt, lockade fler.
Söksiffrorna ovan innebär en ökning med drygt 8 procent
jämfört med förra höstterminen. Bland lärosäten med blandat
utbud ökade endast Örebro universitet mer, cirka 11 procent.
Ekonomprogrammet är populärast och 861 studenter gjorde där
sitt förstahandsval. Det är det 20:e populäraste programmet av
landets totalt ca 3 300 program. Socionomprogrammet kommer
som nummer två på HiG:s tio i topp-lista följt av Förskollärarprogrammet och Kandidatprogrammet i kriminologi.
Att så många vill studera på Högskolan i Gävle är glädjande.
Men det smärtar att inte kunna erbjuda alla en plats.
Det är därför hoppfullt att regeringens ändringsbudget föreslog
ökat utbildningsanslag med 20 miljoner kronor fram till 2018
i stället för en minskning i samma storlek som var alliansregeringens förslag. Senare års anslagsminskning har resulterat i
en kraftig avmagring av utbildningsutbudet. Detta har särskilt
märkts på de regionala högskolorna. Framförallt har program
med lågt söktryck fått stryka på foten liksom fristående kurser.
Det har lett till att lärare sagts upp och att studenter tvingats
lämna sin hemregion för att skaffa sig önskad utbildning.
Låt oss hoppas att denna negativa utveckling nu brutits. De
flesta arbeten i dag kräver någon form av eftergymnasiala
utbildningar och detta borde därför vara en rättighet för alla
landets invånare.
Rektor Maj-Britt Johansson
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å en dag ringer telefonen. Det är
Ove Wall som undrar om jag har
lust att skriva en LEVE!-krönika.
Jag tackar naturligtvis ja, men vad ska
jag då skriva om? För vad inom det
virrvarr av tankar som rör sig i en simpel
universitetsadjunkts huvud kan vara av
intresse för andra?
Jag kommer att tänka på min kollega
Sarah Ljungkvist som här om veckan
höll ett ”12 minuter över 12”-föredrag
i vårt vackra Högskolebibliotek. Hon
pratade om ekologisk hållbarhet kopplat
till Aldus Huxleys klassiska dystopi
Brave New World från 1931. Kontentan
av föredraget var inte riktigt fullt så
apokalyptiskt som man skulle
kunna tro, men manar onekligen till eftertanke. En av de
metaforer Sarah använde var
idén att vi alla genom våra val
och handlingar skapar ekologiska
fotavtryck – ju större påverkan
på miljön desto större och
beständigare avtryck.
Jag tänker då vidare på

vilka avtryck vi skapar
hos våra studenter, vad
som inte bara lyckats
nå fram genom bruset
av alla andra intryck
och som förändrat och
öppnat ögonen inför
ett annat sätt att se på
världens beskaffenhet,

utan också vad som återstår i deras minnen efter att studierna avslutats och blivit
till elektroniska rader i ett CV någonstans.
I huvudet dyker då upp det profana credo
som Tage Danielsson skrev I tankar från
roten (1974) där han framställer vikten av
det kritiska tänkandet genom den numera
möjligen något utnötta devisen ”Utan
tvivel är man inte klok” (cirka 72 000
träffar på en av de mest frekvent använda
sökmotorerna). Här påminner han oss
om hur just tvivlet är ”all kunskaps
grund och all förändrings motor” det
som ”ständigt rättar till” och ”ständigt
ställer frågor” och hur tron visserligen
”kan försätta berg” men att tvivlet
”kan sätta tillbaks dem igen”.
För är det inte just detta som vi vill,
all else being equal skall vara det
som våra studenter aldrig, aldrig
glömmer och som borde vara
närvarande i alla de steg de tar
– det tvivlande, kunskapskritiska, eller varför inte
epistemologiska fotavtrycket.
Naturligtvis kortfattat nog

att gott och väl rymmas
i en tweet.

Caroline Sims

Universitetsadjunkt i engelska

