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Forskaren som letar nya uppslag på antikvariat
Bakom varje framgångrik forskare finns ett brinnande intresse 
för något. I Peter Norbergs fall är det gitarristerna John 
McLaughlin och Django Reinhardt, universum, äppelodling och 
ishockey. Samt kemi/fysik och miljöfrågor. 

sidaN 9

Forskning ifrågasätter 
öppna landskap
Nu uppstår kontorslandskapen på nytt. 
Helena Jahnckes och Marijke Keus forsknings
resultat om konsekvenserna skapade stort 
intresse även internationellt. 

sidaN 12

Forskarna låter myrorna 
visa vägen
Matematik, cornflakes, amöbor och myror  
är beståndsdelar när en ny typ av robot tas 
fram i ett internationellt projekt. 

sidaN 16

I detta nummer

Mångsidig näsa hittar cancer
Vare sig det handlar om att avgöra rätt skördetid för vindruvor,  
att avslöja dolda sprängmedel eller att avgöra om en person 
har cancer, så har José Chilos elektroniska näsa hög säkerhet. 
Särskilt dyr är den inte heller.

sidaN 4 sidaN 18

Ett starkt företag som vinner på  
de mjuka frågorna
Arbetsmiljöpriset, som varje år delas ut av Högskolan i Gävle, 
gick denna gång till ett smidesföretag i Hudiksvall som jobbar 
hårt med sina mjukdelar, personalen. 

sidaN 20

Framgång med rätt stöd
Antalet studenter med funktionshinder har ökat 72 procent 
på tre år. Orsakerna är flera. Stödmöjligheterna likaså.

Forskning inget  
självändamål
sommaren har gläntat på dörren och fortfarande är den 
största delen kvar. Tvärt emot de djupa intryck om den 
perfekta sommaren som gamla svenska filmer med glatt 
sprittande stråkmusik brukar ge oss, strider mycket mot 
devisen att det var bättre förr. Forskare världen över  
arbetar intensivt inte minst med att lösa våra gemen-
samma problem.

Cancern ökar snabbt, framför allt i utvecklingsländer. Tidig 
upptäckt är väsentlig för överlevnad. Den elektroniska 
näsa som José Chilo utvecklar känner lukten av liv- 
moderhalscancer på ett litet kick. Det finns hundar som 
också klarar det men ”näsan” behöver varken omtanke 
eller mat och kan arbeta oavbrutet hur länge som helst. 
Eftersom den även är betydligt billigare kan den vara 
mycket användbar även i fattigare delar av välden. Den 
kan även känna lukten av andra sjukdomar. Och om 
man nu tycker problemet överstiger ens egen förmåga, 
föreslå parfym passande ens egendoft eller snabbt av- 
göra om det är häst- eller nötkött i lasagnen. 
Användbarhet är bara förnamnet.

samvaro är alltid trevligt. Nja, kanske inte riktigt jämt. 
Forskaren Helena Jahncke och doktoranden Marijke 
Keus tar reda på för- och nackdelar med kontors-
landskap i en tid då de är på väg tillbaka. 
Deras arbeten har väckt stort intresse  
hos media och andra forskare inom- 
och utomlands.  

detta är två exempel på forskning i den 
enskilda människans tjänst. Det är du  
och jag och vår egen livssituation som är  
objektet för HiG:s forskning. Bland 
annat om detta vill LEVE! berätta. 

Trevlig sommar! 
Kanske till tonerna av sprittande 
stråkmusik. 

Ove Wall redaktör
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Mångsidig näsa  
hittar cancer
Det finns hundar som känner på lukten när det är dags för sin sockersjuka  
matte eller husse att ta en insulinspruta. På Högskolan i Gävle finns en  
elektronisk näsa som skulle kunna göra detsamma med den enda nackdelen 
att man inte kan kela med den. Näsan kan även med ett litet vävnadsprov  
med stor säkerhet sniffa sig fram till om en person har livmoderhalscancer  
eller när vindruvor är färdiga för skörd, varna för sprängmedel och ge  
besked om hundra saker till. Och den har alltid rätt. 
Text och foto: Ove Wall

Nyligen kom en forskarrapport 
som kungjorde att männis-
kans luktsinne är avsevärt 
bättre än man tidigare trott. 

Att registret skulle vara en biljon olika 
dofter var tämligen otippat. Man har 
nu inte testat så många dofter utan 
räknat fram siffran utifrån ett antal 
tester. Vi har heller inga namn på de 
allra flesta och kan alltså inte veta om 
vi pratar om samma doft med någon 
annan även om vinkonnässörerna gör 
sina försök under viss frihet.

Lukter är egentligen gaser med olika 
 molekylsammansättningar som når sen-
sorer i våra näsor vilket i sin tur ger 
utslag i hjärnans luktcentrum. Ursprung-
ligen kan man lätt tänka sig att luktsinnet 
var ett mycket viktigt sinne för överlev-
nad och det därför getts stort utrymme 
i hjärnan. Dess påverkan på oss visas i 
vissa dofters förmåga att ta oss bakåt i 
tiden till speciella platser och händelser, 
kanske i barndomen. Det kan vara lust-
fyllt eller inte, men att det är ett fantas-
tiskt sinne råder ingen tvekan om.  

Lust eller olust säger inte den elektro-
niska näsan något om, som just nu 
vidareutvecklas inom ämnet elektronik 
vid HiG. Men av ett ytterst litet prov 
kan den med tämligen stor säkerhet 
avgöra om en person har livmoder-
halscancer, om en diabetiker måsta ta 
sitt insulin, vilken timme vindruvan är 
färdig för skörd för det bästa vinet 
 eller – vilket är bakgrunden till idén 
med näsan – känna doften av spräng-
medel.

JU     NU
Aktuell forskning i Gävle



– det var polisen som kom med en för-
frågan till fysikprofessor Thomas 
Lindblad vid Kungliga Tekniska Hög-
skolan, KTH, runt 1998. Frågan var 
om det gick att konstruera en  apparat 
som kan avgöra om det finns spräng-
medel någonstans. Och det gjorde det. 
Jag började arbeta med näsan  efter 
min doktorsexamen 2008 och då kom 
vi i kontakt med professor György 
Horvarth vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, en läkare som undrade om 
näsan kunde detektera livmoder-
halscancer, berättar forskaren och 

docenten  José Chilo vid Akademin för 
elektronik, matematik och natur-
vetenskap. 

Genom läkaren fick man tillgång till väv-
nadsprover och det visade sig också 
fungera. Näsan kunde med omkring 85 
procents säkerhet avgöra om ett mycket  
litet vävnadsprov kom från en livmo-
derhalscancer eller inte.

Men som antytts är det inte bara vid 
cancer näsan kan göra stor nytta.  En 
person med diabetes kan låta näsan 
analysera en droppe av sin egen svett 

för att se glukosmängden och därmed 
få veta om det är dags att ta insulin.

Nu har näsan helt tagits över av HiG och 
utvecklingsarbetet fortsätter, berättar 
José Chilo medan han förklarar hur det 
förenklat fungerar.

Just denna näsa, den tredje av totalt 
fyra som konstruerats, består av ett 
metallrör med omkring 3 centimeters 
diameter i vilket sitter 32 sensorer. 
Genom röret leds gas, eller i vanligt tal 
lukt, från i detta fall ett vävnadsprov 
från en livmoderhals. Sensorerna regi-

strerar de olika gaserna i provet genom 
mycket små variationer i en låg elek-
trisk spänning. Dessa skickas vidare 
till en vanlig dator som ritar ett dia-
gram över vilka gaser/molekyler som 
hittats och vilken sammansättning 
dessa har.

Genom att mata datorn med erfa-
renhetsmässiga data om vilka gaser 
som finns representerade vid olika till-
stånd, kan man teoretiskt sett enkelt 
”lära” den att även skriva ut resultat 
av doftproven i klartext.

i fallet livmoderhalscancer kan alltså 
testet  ge positivt eller negativt svar med 
en säkerhet på omkring 85 procent. 
Säkerheten beror till stor del på antalet 
sensorer och med ett modulsystem kan 
näsan relativt enkelt byggas ut med 
dubbelt eller flerdubbelt antal sensorer 
för ännu exaktare mätningar eller för 
helt andra användningsområden. Man 
kan tänka sig mängder av områden, 
både inom medicin, säkerhet, eller mat- 
och dryckesindustrin, för att inte tala 
om parfymindustrin.

– Eftersom vi själva doftar olika och 
parfymer samverkar med våra egen dofter 
kan en bra parfym till en person bli en 
katastrof för en annan. Vad som blir 
bäst skulle näsan kunna lämna tips på.

inom matindustrin används tekniken 
 redan nu för att avgöra om det finns 
skämt kött i matvarudisken i butiker. 
Men Chilo påpekar att det är en mycket  
enkel variant med mycket få sensorer, 
ofta bara en. Med några fler sensorer 
kan den även snabbt berätta vilken 
sorts kött som ingår i en produkt. 

En av de tillverkade fyra näsorna 
befinner sig just nu i Spanien i ett sam-
arbete mellan HiG och forskare vid 
Universitat Politècnica de Valènci.  Där 
ska man försöka ge en bild av vad som 

händer, och hur snabbt det går, med 
 apelsiners juice från skörd och efter 
diverse  behandlingar, innan den når 
konsumenten.

andra dryckers kvalitet kan också avgöras.
– Vid vintillverkning är det en fråga 

om timmar när druvorna ska skördas. 
De erfarna personer som kan avgöra 
tidpunkten blir allt färre. Det skulle 
vår näsa kunna avgöra och den kan 
byggas i hur många exemplar som 
helst.

Ännu har inte samarbetet med sjukvården 
tagit fart.

– Läkarna själva kan enkelt utföra 
sin egen forskning utan att fråga någon  
men om vi från Högskolan ska in så 
öppnas flera etiska spörsmål. Därför 
går det lite sakta just nu. Men intresset 
finns där, helt klart.

Man vet att tekniken fungerar och 
den är inte särskilt dyr, och som ofta 
är fallet i den datoriserade tidsålder vi 
lever i är det ändamålsidéerna som ska 
ges fritt spelrum. Högskolans närhet 
till Mackmyra Whisky, ger givetvis 
visst bränsle åt fantasier. Men som 
sagt: näsan kan inte avgöra lust eller 
olust, bara skillnader mellan erfaren-
hetsmässiga inmatningar. Vi människ-
or måste, om det gäller kvalitets-
bestämningar, först tala om för näsan 
att något luktar gott respektive mindre 
gott. 

En tanke är att få den så billig att den kan 
inköpas även av fattiga länder. Det sker 
framför allt när en större kommersiell 

produktion kommer igång. Så långt 
som till detta har man ännu inte kom-
mit. En näsa med 32 sensorer för att 
spåra cancer kan gå loss på 100 000 
kronor.

En hund som till exempel hjälper husse 
eller matte med insulinkänning är 
 dyrare. Den kan också tappa koncen-
trationen. Vidare har en hund begränsad  
livslängd och kräver viss omvårdnad 
samt ofta en hundförare.

– Den här näsan har aldrig fel, och 
den kan arbeta hur länge som helst, 
säger José Chilo.

Den äter heller ingen mat och tar 
mycket liten plats.

iréne silverlo, chef Enheten för klinisk 
 patologi och cytologi vid Landstinget 
Gävleborg, reagerar spontant med stor 
nyfikenhet när jag ringer henne.

– Det här låter ju väldigt intressant, 
utropar hon och ber mig berätta mer.

Men min fråga till henne är egentli-
gen hur ett vanligt cancerprov går till 
i dag och hur lång tid det tar. Hon tar 
det kronologiskt:

– Först tar en barnmorska själva 
provet som sedan skicka hit till lab där 
det först prepareras i en vätska. 
Därefter färgas provet där olika delar 
tar upp färg på olika sätt och gör 
 detaljerna synliga. Provet monteras 
därefter mellan två glas för att inte för-
störas och för att skydda provet från 
andra ämnen. Efter detta hamnar 
 provet i ett mikroskop där en cyto-
diagnostiker avgör vad provet visar.

Proceduren tar omkring fyra dagar.
Alla moment kan inte rationaliseras 

bort med en elektronisk näsa, men 
Irene Silverlo vill gärna ha sig tillsänt 
ett exempelar av LEVE! när denna 
 artikel gått i tryck.

”Kan arbeta hur länge    
som helst utan avbrott 
och lön.

Forskaren och docenten  José Chilo
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Bättre metod mäta stressade hjärnor
Ny teknik som med hjälp av nära infrarött ljus mäter hjärnaktiviteten i frontalloben under vardagsarbete 
vid datorskärm, testas just nu i Högskolans synlaboratorium. 
– Traditionella hjärnavbildningsmetoder är kostsamma och resultatet har ofta ingen eller låg arbetslivs
relevans, säger docent Hans Richter.

Likväl som forskarna vid HiG intresserar 
sig för vår förmåga till inlärning i bullriga 
miljöer är de nyfikna på hur våra hjärnor 
fungerar vid visuellt ansträngande när-
arbete, till exempel vid vardagligt arbete 
vid datorskärm. 
 Med åldrande arbetskraft och kraftig 
ökad användning och förekomst av IT-
teknologi måste vi försöka ta reda på 
hälsokonsekvenserna av ihållande när-
arbete. När vi sitter vid våra datorer 
 anstränger vi både ögonen och nack-
muskulaturen för att se så skarpt vi kan, 
berättar Hans Richter, vid Akademin för 
hälsa och arbetsliv, som under många år 
forskat om ögats funktion och samband 
med smärta i nacke och skuldra.

Ännu vet man inte hur ovan nämnda 
 fysiska arbetsförhållanden samverkar 
med en eventuellt ”stressad” hjärnas 
mentala funktioner. 

Man kan mäta blodflödet i den aktuella 
delen av hjärnan, den främre pannloben 
som styr mycket av våra rörelser och som 
utgör ett centrum för våra sinnes intryck, 
med traditionella hjärnavbildnings-
metoder. Men det är väldigt kostsamt. 
 – Dessutom måste personen ligga helt 
stilla upp till några minuter medan 
hjärn avbildningen pågår. Det blir en 
 situation som ligger långt ifrån en var-
daglig arbetssituation. Med den nya 
 metoden, Near infrared spectroscopy 
 eller NIRS, kan vi utför mätningarna 
mycket billigare,  under betydligt längre 
tids perioder och medan testpersonen sit-
ter och arbetar med olika uppgifter och 
 under olika betingelser, till exempel i 
 dålig belysning eller i buller, förklarar 
Guilherme Elcadi..

Guilherme har forskat kring användningen  
av NIRS i flera olika sammanhang de  

senaste sex åren. Inte minst inom arbets-
relaterade muskuloskeletala besvär där 
han undersökt variationer i syresättning 
och blodflöde av muskler med metoden. 
Han är knuten till Centrum för belastnings-
skadeforskning och Idrottsvetenskap vid 
Akademin för hälsa och arbetsliv.  

det är forskarnas mål att undersöka om 
ansträngda ögon under visuellt krävande 
närarbete är en orsak till nackbesvär, 
 diskomfort och trötthet. Man räknar med 
att en fördjupad kunskap om individuella  
mått på hjärnfunktion ska ge en större 
insikt i skärmarbetares upplevda besvär 
och en större förståelse för drabbade 
människors problem och behov.

Forskaren som letar nya 
uppslag på antikvariat
Jag är inte en sådan forskare som jobbar med samma sak år efter år och skriver 
långa rapporter som ingen läser. Jag är alldeles för nyfiken på en massa andra saker. 
Det säger mannen som letar uppslag till produktutveckling på antikvariat.

Text: Ove Wall  Foto: Britt MattssonText och foto: Ove Wall

Guilherme Elcadi

iakTTaGET

NÄRGåNGET
Peter Norberg, universitetslektor
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– Jag var intresserad av astronomi 
redan på 1970-talet när jag läste i 
Uppsala. Det är inget jag ägnar mig åt 
nu, men jag blickar upp mot stjärn-
himlen när det är klart för att få se hur 
den ser ut. Det är kul att se hur plane-
terna står men både universum utåt 
och universum inåt är fortfarande 
svårbegripligt. Fast det finns ju ingen 
som begriper det där så man är i gott 
sällskap.

Han ägnar faktiskt betydande tankemöda 
åt hur man pedagogiskt beskriver  vissa 
fenomen inom naturvetenskapen. Till 
exempel ser ju inte elektricitet ut så som 
det illustreras på bild. Samma problem 
gäller universum.

– Även om mycket tyder på att fors-
karna har rätt känns bilderna så kon-
struerade. Ta bara beskrivningen av 
big bang som brukar beskrivas utifrån. 
Det fanns ju inget utifrån då.

Samtidigt har han djup förståelse för 
att bristen finns där då vi inte kan för-
stå andra dimensioner än de vi själva 
består av. Ett hinder för alternativa 
beskrivningar kan även grunda sig på 
motviljan att avvika från resten av 
gruppen när man rör sig inom ett spe-
cifikt område. Något som stundom 
även gäller forskning och inte minst 

dagens klimatdebatt, som han menar 
är allt för styrd av politiska agendor 
och för lite av sunda vetenskapsmän/
forskare.

Peter Norberg började vid HiG för fjorton 
år sedan och då inom material tekniken. 
Den blev senare miljöteknik. Han menar 
att allt som har med material att göra ju 
också har en miljöaspekt.

– Vi pratar till exempel om pro-
dukters  andra och tredje liv. Det handlar  
om att försöka förklara och begripa 
nedbrytningsmiljöer. Ta vanlig färg 
som du målar huset med. Det går sakta  
men den eroderar och faller av från 
väggen och vart tar då alla ingående 
ämnen vägen? 

detta för oss tillbaka till Quartzenet som 
kan dopas med olika andra ämnen för 
att ges olika specifika filteregenskaper. 
I vissa fall kan det sedan avsluta sitt 
verksamma liv som näringstillförsel på 
åkrar. Peter som alltid brunnit för 
miljö vård är påtagligt nöjd med detta.

Nu pågår utvecklingsarbetet med att 
skapa nya variationer av materialet för 
olika ändamål, däribland som feno-
menal tio millimeter tjock isolerings-
panel med samma värmeisoleringsför-
måga som tio centimeter mineralull.

Hans nyfikenhet har även resulterat i 
visst hamsterbeteende. Det visar sig 
inte minst på släktgården utanför 
Härnösand. En grov gallring skulle ha 
skett för decennier sedan. Man vet 
aldrig  när saker kan komma till nytta.

– Dessutom finns det så mycket 
annat  att göra.

När LEVE! ber Peter Norberg, 
bland annat forskare, pro-
duktutvecklare, universitets-
lektor och handledare inom 

ämnet miljöteknik, om en personlig 
intervju svarar han att magkänslan 
tackar nej. Men senare i samma me-
ning ändrar han sig. Och det visar sig 
att han har mycket att berätta som 
kanske inte kommer bäst ut i rapport-
form utan som en friare text.

Peter Norberg gillar att ägna sig åt sitt. 
Han står nästan inte alls att finna på 
Internet vilket gör det lite svårt att för-
bereda en intervju. Men det spelar inte 
stor roll, för han berättar gärna om 
sina intressen av vilka sedan några år 
ett märkligt material, ett så kallat aero-
gel, tar täten.

aerogel är ett särdeles användbart mate-
rial, inte minst inom vätske-, gasfilter- 
och värmeisoleringsbranschen. Det är 
så poröst att ett gram innehåller en yta 
motsvarande en tennisplan. Det betyder 
att det är mycket lätt. Och det är väldigt 
dyrt att tillverka. Så en snabb  rättelse: 
det var väldigt dyrt att till verka tills 
Peter tillsammans med tidigare  profes-
sorn i materialteknik vid Högskolan i 
Gävle Christer Sjöström, uppfann en 

ny process som sänkte tillverknings-
kostnaden med 90 procent. Man döpte 
materialet till Quartzene.

– Vi byggde också in miljötänkande 
i produkten, vi vill inte att några rester 
ska behöva skickas till deponi. Dess-
utom har vi styrt processen för att 
slippa hålla på med kolväten och annat  
giftigt. Det färdiga pulvret vi gör kan 
damma men det är helt ofarligt att 
 andas in.

Detta är resultatet av intensivt experi-
menterande i laboratoriet. Inte sällan 
grundat på gamla bortglömda patent-
beskrivningar som numera är fria.

Peter Norberg kallar det att 
”slabba”.  Det är i laboratoriet han 
trivs – bland flaskor, dunkar, rör, kol-
var och avancerade apparater. Han 
 gillade det redan som liten glutt, då 
han blandade saker med vattenglas i 
familjens kök. Med hjälp av kemiska 
substanser som hans pappa tog med 
sig hem från sin arbetsplats, han var 
lärare, skapade Peter en kemisk träd-

gård genom att blanda saker som 
 sedan fick stå i fönstret och växa till 
”skulpturer”.

Odlingsintresset finns där fortfarande 
men i mer organisk form. Han odlade 
tidigare hampa för att utvinna en fin 
och mycket god hampolja.

– Det var en hampsort med mycket 
låg halt av THC, det huvudsakliga  
narkotiska ämnet i cannabis, och alltså 
inte dugligt som narkotika, poängterar 
han.

Hampa kan även användas som 
energi gröda och av fibrerna fanns 
mängder av användningsområden i 
början av 1900-talet. De allra första 
jeansen var gjorda av hampfibrer, 
tåligt  om än kanske inte så lent. 
Hampodlingen ligger för närvarande 
nere, men han följer utveckling och 
ägnar i stället fritiden åt att ympa 
äppel träd på släktgården utanför 
Härnösand.

– Jag har köpt 20–30 grundstammar 
som jag tänker ympa in olika sorter  på. 
Jag har också skaffat en riktig press 
med vilken jag kan göra en fantastiskt 
god äppeljuice.

Något annat som slåss om utrymmet i 
hans huvud är universum.

PETER
vid  
sidan  
om

Namn: Sven-Peter Norberg

Titel: Universitetslektor 

ålder: 58 år

Familj: Sambo, två katter, utflugen  
dotter och snart flygfärdig son.

Bor: Villa utanför Gävle.

Favoritmusik: Frank Zappa, Jan Akkerman 
och John McLaughlin liksom Jimi Hendrix, 
Django Reinhardt och Rosenberg trio. Men 
även klassisk musik. Har abonnemang på 
Konserthuset.

Fritid: Förkovrar mig inom intressanta  
områden genom att läsa på Internet och 
köpa böcker om allt möjligt, pysslar i träd-
gården, går på konserter och ishockey. 
Någon utlandsresa.

Tre boktips: The Selfish Gene av Richard 
Dawkins. Insiktsfullt och välskrivet om 
Darwins utvecklingslära alltifrån de 
 enklaste byggstenarna till de obegripligt 
komplexa högre livsformerna såsom djur 
och människor. The Chilling Stars - A New 
Theory of Climate Change av Henrik 
Svensmark och Nigel Calder. Ett sunt 
 vetenskapligt inlägg i klimatdebatten. 
Boken försöker förklara klimatföränd-
ringarna på både kort och lång sikt med 
 skeenden av astrofysisk natur där moln-
bildningen i jordens atmosfär påverkas av 
den kosmiska strålningen men modereras 
av vår egen sols aktivitet. Teorierna som 
torgförs i boken har på senare tid i allt 
 väsentligt bekräftats genom laboratorie-
försök. Holistic Management – A New 
Framework for Decision Making av Allan 
Savory och Jody Butterfield. En helhetssyn 
för hur våra marker bör brukas på ett 
hållbart sätt, i synnerhet i den torrare 
 delen av världen. 

Peter Norberg, universitetslektor

”Både universum inåt 
och universum utåt är 
svårbegripligt.”

NÄRGåNGET
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Forskning ifrågasätter 
öppna landskap

Text: Ove Wall   Foto: Britt Mattsson

Inget annat pressmeddelande från Högskolan i Gävle har fått sådant genomslag som 
nyheten om forskaren Helena Jahnckes avhandling om arbete i öppna kontorslandskap.  
Reaktioner kom inte bara från Sverige. Även i utlandet har media, fackföreningar och  
andra forskare engagerat sig i resultaten.

För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNskOR



skrivuppgifter på en dator. Datorn har re-
gistrerat allt personerna gjort på tangent-
bordet, med och utan bakgrundsljud.  

– Resultatet visar tydligt att skrivproces-
sen påverkas  negativt. Man skriver exem-
pelvis saktare ju tydligare bakgrundstalet 
är, säger hon.

Även andra studier har visat att vi skri-
ver fler fel med prat i bakgrunden jämfört 
med under tystnad.

Vi tycks vara gjorda för att uppfatta vad som sägs runt 
omkring oss, fast vi inte själva deltar i samtalet. Helena 
Jahncke lyfter fram att ljud stör oss på två sätt. Dels genom 
att variationerna i ljuden fångar vår uppmärksamhet och 
bryter den koncentration vi för tillfället försatt oss i. Dels   
genom att ljuden vi hör ofrivilligt bearbetas i hjärnan och 
kommer i konflikt med de kognitiva processer som ligger till 
grund för uppgiften.

Även telefonsignaler stör, inte minst sedan vi fått möjlighet 
att använda egna signaler. 

– Det, däremot, är ett problem som kanske kan avhjälpas 
med tysta mobiler eller genom att byta till enbart vibrations-
signal, säger Marijke Keus.

Argumenten för kontorslandskap är flera. Marijke Keus 
menar att två personer som arbetar med samma sak mycket 
väl kan ha nytta av den förenklade kommunikationen det 
ger. Man kan snabbt få svar på upp dykande frågor, utan att 
behöva lämna rummet eller använda telefonen.

Där handlar framgång givetvis mycket om personkemi och 
att man faktiskt får höra  något som är relevant för sitt eget 
arbete. 

– Men intressant är att forskningen inte ger något starkt 
stöd för att man är mer nöjd med kommunikationen i kon-
torslandskap jämfört med om man sitter i egna rum, säger 
Marijke Keus.

Öppnare ledarskap är ett annat argument. Om chefen 
sitter  i samma rum kan det synliggöra ledarskapet på ett mer 
direkt sätt. Det ger också chefen möjlighet att fånga upp 
eventuella konflikter  och hur personalen mår.

Men i regel brukar den ekonomiska besparingen komma 
i första rummet, fler personer på mindre yta ger lägre lokal-
kostnader. Men även här finns tveksamheter.

– Man sparar kanske på kort sikt, men våra studier visar 
att man vid koncentrationskrävande uppgifter tappar mellan 

två och tio procent i prestation om man 
har tal i bakgrunden. Om man på ett 
 enkelt sätt omvandlar tappet till förlorade 
arbetstimmar per år blir det betydande 
kostnader, säger Helena Jahncke.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är 
antalet sjukskrivningar.  

– En omfattande dansk undersökning 
visar att sjukskrivningsdagarna var 62 
procent fler i kontor med över sex  personer 

jämfört med enskilda rum. Det kan röra sig om ökad smitt-
spridning eller ledarskapsfrågor. Men tittar man på andra 
kontorslandskapsstudier så visar de att det framför allt är 
ljudmiljön som behöver åtgärdas. 

Kontorslandskap har funnits från och till ända sedan 
industrialiseringens början och är återigen den vanligaste 
kontorsformen, men den allra senaste trenden är så kallade 
aktivitetsbaserade kontor. 

– Då handlar det om att man byter arbetsplats beroende 
på vad man för tillfället arbetar  med. Det finns utrymmen 
där man kan sitta i team och arbeta, men också tysta rum 
där man kan ta plats om man måste koncentrera sig. Hur 
den här lösningen påverkar de anställda ska vi forska mera 
kring, säger Helena Jahncke.

Helena Jahncke arbetar i dag som postdoktor  vid Akademin 
för hälsa och arbetsliv, medan Marijke Keus är doktorand vid 
Akademin för teknik och miljö. 

De är båda närmast lyriska över forsknings möjligheterna 
vid Högskolan.

– Sedan vi fått det nya labbet har vi fantastiska möjligheter 
att genomföra ganska avan cerade studier. Vi har också sam-
arbeten med inomhusmiljöforskarna och kan studera till 
 exempel fläktljudens, luftrörelsernas och temperaturens 
 inverkan på hur vi presterar. intresset visade sig snabbt för webbansvariga efter att 

pressmeddelandet om avhandlingen gått ut för ungefär 
ett och ett halvt år sedan och har efter det fortsatt att 
väcka intresse. Det mesta intresset härrörde naturligtvis 

från Sverige. Men från Centraleuropa, Nord amerika, liksom 
från Ryssland och Kina dök snart flera träffar upp, och det 
har tagit ny fart efter ett reportage i Veten skapens värld. 

Miljöpsykologen Helena Jahncke och hennes kollega dok-
toranden Marijke Keus ser flera anledningar till intresset. 

– Kontorslandskap har uppstått i vågor och just nu är det 
på väg uppåt igen. När allt fler arbetar i landskap blir många 
berörda, säger Marijke Keus, vars första studie kring kontors-
landskap nyligen publicerades och direkt omtalades på TV4-
nyheterna.

– Utifrån den forskning som vi har gjort börjar vi nu kunna  
uttala oss om hur olika koncentrationskrävande arbetsupp-
gifter påverkas av bakgrundsprat. Arbetsmiljöverket har 
 visserligen föreskrifter som anger riktvärden för ljud i vår 
 arbetsmiljö. Men deras gränsvärden för ljud i kontors miljöer 
är ofullständiga och tar inte hänsyn till de ljud som alstras 
av de anställda själva, säger Helena Jahncke. Det har också 
visat sig att det mest störande ljudet inte kommer från skri-
vare eller fläktar utan från kollegors prat. 
 Medan Helena Jahncke studerat bakgrundsljudens inver-
kan på kontorsupp gifter som kräver inlärning och minne, 
intresserar sig Marijke Keus mer för hur ljuden inverkar på 
skrivprocesser. Hon har försett sina försökspersoner med hör-
lurar med inspelat tal och samtidigt bett dem att utföra vissa Marijke keusHelena Jahncke

”Det har också visat sig 
att det mest störande  
ljudet inte kommer från 
skrivare eller fläktar  
utan från kollegors prat.”
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För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNskOR



Forskarna låter 
myrorna  
visa vägen
Japanerna satsar nu stora pengar för 
att i ett samarbete med Högskolan i 
Gävle ta fram robotar som inte behöver 
styras utan där mobiliteten ligger i ett 
så kallat sympatiskt nervsystem.  
 Det började med att Toshiyuki 
Nakagaki, världsberömd professor vid 
universitetet i Hokkaido, studerade hur 
man kunde använda den encelliga 
amöban Physarum (trollsnöre), en gul 
stor encellig amöba som finns i skogen, 
för att visa bästa sättet att bygga upp 
järnvägar.

Text: Douglas Öhrbom 

Foto: Matton Subscription

Professor Nakagaki visade med experiment att trans-
porten av näring och annat inom amöban optimerades 
på ett naturligt sätt. Cornflakesflingor fick agera 
”orter” och så fick den genomskinliga amöban skapa 

ett nätverk för att transportera näringsämnen inom orterna. 
Vägarna som skapades visade sig ligga väldigt nära det 

verkliga järnvägsnätet i Japan, förmodligen världens bäst 
fungerande nät.

Samtidigt bedrev lektor Anders Johansson sin forskning 
vid Högskolan i Gävle där en av grundidéerna var att förstå 
hur myror kan hitta den kortaste vägen, trots att de inte har 
någon överblick. 

– Avsikten var att beskriva exakt hur det går till, för att 
sedan kunna generalisera resultaten till många andra organis-
mer, säger Anders Johansson, matematiklektor vid Högskolan 
i Gävle.

För att formulera en matematisk modell tog Nakagaki 
hjälp av tillämpade matematiker. Anders fick kännedom om 
projektet, som han tyckte var mest lovande av alla idéer som 
fanns i sammanhanget. 

– De höll på med modeller för myror och bin, men så kom 
Nakagaki med Physarummodellen och de 
kom på att man kan bygga myrmodellen 
utifrån detta.

Samarbetet har nu pågått i tre år. 
Gruppen består av tio forskare från 
Frankrike, Japan och så Anders, och där 
ingår biologer, robotforskare och tilläm-
pade matematiker. 

– Det kan tilläggas att Toshiyuki Nakagaki 
tillsammans med två av de andra forskarna 
har mottagit Ig Nobel-priset för sina under-
sökningar. Priset ges till forskning som kan 
synas förvånansvärd, men som kan ge upp-
hov till eftertanke och nya perspektiv. 

Gruppen kom fram till att de behövde 
uppgradera modellen för slumpvandring. 
Det behövdes mer kunskap om hur vand-

ringarna styrs samt att de inte var utslag av lokal slump. Om 
man har robotar så kommer de att röra sig plant men också 
i höjdled och hur kan  man lära sig den här geometrin? 
Resultatet blev en enkel modell baserad på lokal positiv feed-
back: om en transportväg används så förstärks och utökas 
den.

– Min insats är grundforskning men japanerna sysslar med 
robotutveckling, amöba-robotar. De satsar stora pengar för 
att ta fram robotar som rör sig enligt dessa principer. 

Mobiliteten ska inte behöva styras utan ligga i ett sympa-
tiskt, självlärande, nervsystem. En annan fördel är att dessa 
amöba-robotar kan röra sig i utrymmen som inga vanliga 
robotar klarar.

I framtiden ska man lägga processorkraften där den be-
hövs. De här amöba-robotarna undviker hinder och behöver 
inte lägga sin kraft på att röra sig.  Man har till exempel 
konstruerat robotar vars rörelsemekanik efterliknar den av 
amöbor och maskar. 

Roboten måste kunna lära sig sin position i rummet under 
gång. Det ska finnas lokala regler, som säger: om jag tar det 
här steget så ska jag rotera mitt koordinatsystem lite grand 

åt det här hållet.
Physaromodellen är extremt lokal till 

sin struktur och själva nyckeln till den nya 
forskningen. Den går också att använda 
när man vill optimera flöden i större 
produktions enheter till exempel en fabrik.  

Robotarna är kanske en halvmeter 
 höga och rör sig framåt trycktdrivet. 

– De böljar liksom fram när de rör sig. 
De har leder och rör sig väldigt bra. När 
de stöter på ett hinder kommer de aldrig 
att skada hindret utan tar då en annan 
väg. I ett lite högre system kan man  tänka 
sig att de ska kunna utföra någon form 
av transport eller bygga något, avslutar 
Anders Johansson.

anders Johansson, matematiklektor
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Hållbart nu och i framtiden

H-MÄRkT



På hemmaplan och till kvällens största jubel tog företaget 
Sjölins Smide från Hudiksvall emot priset Årets Arbetsmiljöpris 
från Högskolan i Gävle, vid Eldklotetgalan som hölls den  
2 maj. Priset som tidigare benämndes Ergopriset ges årligen 
till ett företag i länet som arbetar strategiskt och på ett före-
dömligt sätt mot ett hälsofrämjande arbetsliv och lönsamhet.

sjölins smide grundades redan 1883 och verksamheten bestod 
då av tillverkning av hästskor, bruksföremål och lagning av 
vagnar. Idag utför Sjölins Smide hela stomentreprenader och 
är en ledande leverantör av smide i både stål och rostfritt för 
alla typer av byggprojekt inom både industri och offentlig 
sektor. Verkstadslokalerna i Mo är idag på 1 600 kvadrat-
meter och man räknar in ett 70-tal anställda i företaget. 

Ett starkt företag som vinner på

de mjuka frågorna 
Text: Helen Karlsson 

Ulrik Jonasson, vd, kommenterar vinsten av Årets Arbetsmiljö-
pris:

– Det är inte så överraskande egentligen då arbetsmiljö-
frågorna är något som finns med som en röd tråd i allt vi gör 
i företaget. Vi jobbar strategiskt för god arbetsmiljö för att 
det ger långsiktig vinst i företaget. Men sen ska det ju till en 
nominering för att man ska vinna också, säger en nöjd och 
glad Ulrik Jonasson.

Företagets vision bygger på ett flexibelt arbetssätt och då krävs 
det personal som kan svara upp till det. 

– Hos oss kan alla jobba både med montage och i produk-
tionen. För personalen kan man se det som kompetensut-
veckling att kunna de olika delarna och för företaget är det 
viktigt att veta att vi alltid har personal till de uppdrag som 
kommer in. Variationen i arbetsuppgifterna tror vi kan bidra 
till trivsel och att man vill stanna kvar på företaget, vilket vi 
har sett att man gärna gör i hög grad. 

att skapa laganda och trivsel hos personalen är viktigt och 
delaktighet är ett ledord i det arbetet hos Sjölins Smide.

– Responsen från våra kunder är viktig och att personalen 
får en helhetsbild av arbetet som vi gör i stora projekt är 
betydelsefullt för arbetet framåt, därför besöker vi bygg-
projekt som vi har varit med i. Vi får nyttig feedback direkt 
av kunden som visar oss den färdiga byggnaden och mötet 
bidrar till att skapa delaktighet och stolthet för arbetet som 
man har gjort. 

Företaget jobbar systematiskt med mätbara värden som att 
titta på sjukfrånvaro eller att rapportera in alla incidenter 
som sker i arbetet såväl stora som små för att kunna genom-
föra åtgärder och förbättringar.  

– Att ha en fysiskt välmående personal är också viktigt för 
oss och vår framgång. Till exempel erbjuder vi personalen 
träning med en personlig tränare, det stärker både personal 
och företag, säger Ulrik.

Vad kan det här priset betyda för ert företag i framtiden?
– Svårt att sia om så här tidigt, men det är så klart positivt 

när vi ska rekrytera personal och säkert kan det ha en po-
sitivt bidragande roll när vi är med i stora upphandlingar. 
Vårt arbetsmiljöarbete blir synbart genom priset.

I PRAKTIKEN
Om ett arbetsliv i förändring

i GöRNiNGEN 

Forskarna på Slottet 
Ett tjugotal företag från länet träffades i maj 
på Gävle Slott för att ta del av forskning vid 
Högskolan i Gävle.

Magnus isaksson, professor i elektronik  
berättade om forskning som resulterat i  
utvecklandet av en elektronisk näsa (du  
kan läsa mer om detta på sidan 4) och  
Lars Löfqvist, doktor inom innovations- 
metodik, presenterade forskning om  
små företags innovationsarbete. Deras  
presentationer skapade stort intresse  
och engagemang hos deltagarna.

Företagen bekräftade att arrangemang  
av det här slaget är viktiga för att forskning 
och näringsliv ska mötas. De många och 
långa diskussionerna som uppstod under 
kvällen visar tydligt att behov och intresse  
av fler samarbeten finns. Seminarieserien  
är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle 
och Länsstyrelsen.

Nästa seminarium hålls i oktober då det 
handlar om att skapa lönsamhet i företag  
genom att förebygga ohälsa.

Om näringsliv

Motiveringen lyder: Sjölins Smide har  
under flera år jobbat systematiskt med 
sitt arbetsmiljöarbete för att utveckla 
medarbetare, företag och affärer!
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Framgång
med rätt stöd

 Text och foto: Ove Wall 

– i och med att våra kunskaper om behoven har ökat har även 
våra möjligheter att tillgodose dessa ökat. Högskolan är skyldig 
att erbjuda stöd till de studenter som har ett funktionshinder, 
men det behöver vara utrett av till exempel läkare, psykolog 
eller logoped, vilket inte krävs i grundskolan eller gymnasiet, 
säger Kerstin Åberg vid Avdelningen för utbildningsstöd vid 
HiG.

antalet studenter som på grund av funktionshinder behöver 
stöd under studierna uppgår i dag till knappt 200 av HiG:s 
totala antal studenter om knappt 15 000. På tre år har antalet 
ökat med drygt 72 procent. Det kan låta alarmerande, men 

bakom procentsatsen gömmer sig minst tre förklaringar.
– Dels har diagnoserna ökat och dels vågar i dag fler per-

soner med funktionsnedsättningar söka sig till högskolorna 
än för några år sedan. Dessutom har möjligheterna till stöd 
i utbildningen ökat. I samhället i stort har också diagno-
serna blivit fler.

Den stora gruppen, om man nu bortser från en naturligt 
luddig gränsdragning, är studenter med konstaterade läs och 
skrivsvårigheter. Dessa utgör ungefär hälften. I den näst 
största gruppen finner man neuropsykiatriska hinder, stu-
denter med till exempel ADHD, Aspergers syndrom eller 
autism.

Alla har rätt att studera men förutsättningarna kan variera avsevärt.  
Vid psykisk eller fysisk funktionsnedsättning blir skillnaderna extra tydliga.  
På Högskolan i Gävle studerar knappt 200 studenter där olika former av stöd är 
grundläggande för framgången i studierna. Behovet har ökat med 72 procent  
på tre år. Ökat har också de olika formerna för stöd som kan ges. Men det finns  
situationer när studenterna bör överväga byte av karriär.

Fatima läser tredje terminen på ett av Högskolans program. 
Hon märkte tidigt att studierna var besvärliga.

– Jag har alltid varit stark och kämpat. Men jag såg att jag 
inte kom någonstans och kuggade på varenda tenta. Jag 
hade koncentrationssvårigheter. Om någon tappade en penna 
i golvet kunde jag bli sittande och tänka på det i stället för 
på uppgiften. 

Fatima hade för sin ADHD lagstadgat stöd i grundskolan 
och gymnasiet. Vid Högskolan blev studierna hårdare. Hon 
visst då inte att stöd fanns att tillgå men frågade en lärare 
som lotsade henne vidare till Kerstin Åberg.

– Nu har jag tagit paus och försöker att tenta ikapp. Det 
är jättesvårt men jag får sitta i enskilt rum och får en timme 
extra på mig. Nu har jag bara en tenta kvar, ler hon.

koncentrationssvårigheterna gör också att Fatima har svårt att 
läsa en bok. Så mycket annat pockar på uppmärksamhet. 
Därför läser hon kurslitteraturen som ljudbok. Där har hon 
också möjligheten att välja röst, en ljus eller en mörk.

Att Fatima vill vara anonym här har andra anledningar än 
att hon vill dölja sitt funktionshinder.

kitty dahlström har liksom Fatima problem med koncentra- 
tionen samt läs- och skrivsvårigheter. Hon läser tredje termi-
nen på Hälsopedagogiska programmet och vill gärna arbeta 
med ätstörningar hos barn och ungdomar efter studierna.

Bytet från gymnasiet och Komvux till Högskolan var tuff. 
– Det var mycket lugnare tempo på Komvux så problemen 

märktes inte så mycket. När jag kom hit blev det helt an-
norlunda. Vid den första tentan visste jag att jag kunde all-
ting. Men jag var van vid korta svar från grundskolan och 
här krävdes det utförliga resonemang och då gick det inte. 
Jag fick förslaget att gå till Kerstin Åberg. Då fick jag sitta i 
mindre grupp på tentorna och jag kan få muntliga examina-
tioner i stället för skriftliga. 

kittys problem gör att hon får svårt att hålla isär uppmärksam-
heten på olika saker. Privatlivet flyter in i studielivet. Därför 
har hon också fått en personlig mentor.

– Hon hjälper mig att planera för det är jag jättedålig på. 
Vi kan ha kontakt en gång i veckan då jag berättar hur det 
går för mig och hon föreslår hur jag ska lägga upp studierna.

Det går bättre och bättre, och numera trivs Kitty jättebra 
med högskolestudierna.
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Ett funktionshinder är i dag betydligt mindre definierat som en 
personlig brist och skrämmer inte från högre studier som förr. 
Och som sagt har även stödmöjligheterna ökat avsevärt. 
Litteratur som redan finns inläst kan gratis lånas från Myndig- 
heten för tillgänglig media, MTM, eller från högskolebiblio-
teket. 

– Är man tidigt ute finns även möjlighet att få en ny bok 
inläst, säger Kerstin Åberg. 

I god tid bör man också anmäla om man behöver tecken-
språkstolk. Samma sak om man behöver hjälp som synska-
dad. Alternativa examinationer finns, både muntliga och i 
enskilt rum.  En speciell datasal finns med datorer utrustade 
med specialverktyg, som till exempel punktskrift.

i statens årliga bidrag till högskolorna ingår en viss andel för 
detta ändamål. Eftersom behoven av stöd ständigt växlar 
anlitas stödpersoner på konsultbasis.

– I vissa fall anlitar vi experter på olika saker. Det finns 
också studenter som har svårt att anteckna samtidigt som de 
lyssnar på ett föredrag, där all energi och koncentration går 
åt till antecknandet. I sådana fall brukar vi ta hjälp av någon 
studiekamrat som mot betalning från oss sköter antecknandet. 

Detta sker också i de fall studenterna är synskadade eller 
helt saknar syn. 

att hitta studenter till mentorsysslan är inte svårt, och kanske 
mindre överraskande är att en stor del kommer från lärarut-
bildningarna men även studenter från Personal- och arbets-
livsprogrammet vill delta och uppgiften är avlönad.

den tredje största gruppen utgörs av studenter med psykiska 
funktionshinder, exempelvis panikångest eller social fobi. 
Storleksmässigt kommer därefter olika synhinder som kräver 
särskilda stödåtgärder.

Ytterligare något som kan ge problem under studietiden är att 
inte våga prata inför andra.

– Här har vi en grupp som jag själv leder som heter Våga 
tala. Under kortare pass och i en mindre grupp träffas vi vid 
fem tillfällen för att tillsammans diskutera olika teman och ha 
övningar. En övning kan vara att på två minuter i otvungen 
atmosfär presentera en bok eller en film man sett. 

det är läraren som har ansvaret för studenterna och Kerstin 
Åberg säger att samarbetet mellan lärare och studenter oftast 
fungerar mycket bra. Lärare kommer också till henne med 
en önskan om att höja sin komptens på området, inte minst 
för att bättre kunna fullgöra sin undervisning. Men det finns 
situationer där läraren måste ta en personlig diskussion med 
studenten om valet av utbildning.

– Möjligheterna har visserligen gränser men vi får vara 
försiktiga med att begränsa, säger Kerstin. 

Hon har just kommit hem från en internationell konferens om 
stöd till personer med funktionshinder på högskola och uni-
versitet. Där fick hon bland annat möta Timothy från USA, 
som är den förste som är blind och har tagit läkarexamen – 
med inriktning psykiatri.

Högskolestudier utan  
ansökningsprocedur?
Jodå, det går sedan Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och 
Utbildningsradion slagit sina påsar ihop och skapat Open SHN, 
Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning. Umeå universitet 
är också på ingående. Betydligt fler lärosäten lämnar resurser till 
SHN.

Open sNH är en lätthanterad webbplats och portal där lärare,  
studenter och bibliotekarier hittar, delar och samverkar kring  
öppet utbildningsmaterial inom olika teman och akademiska  
ämnen. Det kan handla om böcker i fullformat, webbföreläsningar, 
datorprogram, tv-program från UR samt, frågesporter för att testa 
sin kunskap och mycket mer. 

Vare sig du redan befinner dig inom den akademiska världen eller 
bara är nyfiken på något är du välkommen att ta del av resurser-
na. Du studerar när du vill och det kostar naturligtvis ingenting. 
Titta in på http://opensnh.se/

Har ni också någon gång tänkt: ja inte får man vara glad länge! 
I mitt fall kan det hända när jag sprudlande glad berättar en 
positiv nyhet och får till svar: är du säker på att det enbart är 
positivt? Dessa kommentarer är viktiga även om de kan upp-
fattas som glädjedödande. Inom högre utbildning och forskning 
är kritisk granskning och ifrågasättande av det vi hör och läser,  
A och O. Detta för utvecklingen framåt samtidigt som humöret  
kan dala en aning när man inser att det finns fler aspekter att 
beakta. Ni vet uttrycket: å ena sidan och å andra sidan.  

Ett bra exempel på detta tycker jag söktrycket till vår Högskola 
är. Det har stadigt ökat år från år. Högskolan i Gävle har nu näst 
flest förstahandsökande av alla högskolor i landet. Endast till 
Malmö högskola söker fler. Fantastiskt, eller hur? Vilken fram-
gång för vårt lärosäte! Vi har populära utbildningar, lärare och 
annan personal som verkligen är duktiga på att undervisa  
och ta hand om studenterna. Visst är det så, men å andra sidan 
– hur positivt är det för alla studenter som inte kommer in på 
våra utbildningar? Hur glada är de och vilka konsekvenser får 
det för samhället som efterfrågar utbildade personer i allt 
större grad? Ja, inte får man vara glad länge!

däremot tänker jag fortsatt glädjas över våra duktiga forskares 
insatser på områden som har med människans hälsa och villkor 
att göra som presenteras i detta nummer av LEVE!. Där hoppas 
jag att ni delar min uppfattning om att det inte finns något:  
å andra sidan. 

Rektor Maj-Britt Johansson

Två sidor av samma mynt

Akademisk högtid
inte mindre än 25 nya doktorer promoverades och 15 nya profes-
sorer installerades och välkomnades av rektor Maj-Britt Johansson 
vid den Akademiska högtiden sista fredagen i april. 

dagen firades i konserthuset i Gävle och Gävleborgs Symfoni-
orkester deltog med musik. Man passade samtidigt på att utse tre 
hedersdoktorer. Den egyptiska författaren och kvinnokämpen 
Nawal El Sadaawi, antidopningsprofessorn Arne Ljungqvist samt 
Gävle Energis vd Per Laurell. 

akademisk högtid har anor ända sedan medeltiden. För HiG:s del 
hölls den för femte gången. 

Kerstin ÅbergKitty Dahlström

   LÄROsPåN
Aktuellt i grundutbildningen

kORT & GOTT



 

Visuell nedskräpning

Vart jag mig i staden vänder, ser jag 
en reklamtavla från JCDecaux. 

Världens största utomhusreklam-
företag. De lovar på sin webbsida att de 
når 70 procent av alla svenskar boende 
i Sveriges 23 största städer, där ibland 
Gävle. 

skyltarna ser mig var än jag rör mig. De 
pockar på uppmärksamhet och jag kan 
inte värja mig. De syns till och med 
bättre i mörker. 

Jag kan inte heller missa Bockparaden 
som varje vår intar Gävles gator. 
Företag och organisationer hyr en  
egen bock som de sedan 
kan färgsätta hur de vill 
och stämpla den med sin  
logotyp. Tänk att byta  
ut dem mot konst!

Företag skapar levande stadskärna, lovar 
Xcited, företaget som hyr ut bockarna. 
Tanken är att konstnärer ska engageras 
i projektet men få har blivit tillfrågade 
genom åren. Tänk om konstnärerna  
själva får bestämma, om vi i stället 
fyller de öppna ytorna med 
street art. Då blir det en 
levande stadskärna.

Vid Norrtulls rondell står skulp-
turen ”Det femte elementet”. 
Bakom skulpturen finns en 
stor skylt.  

Klart röd och vit når den långt ovanför 
skulpturen och visar att därunder finns 
en hamburgerrestaurang. Det går inte 
att missa den.

Hur många varumärkesskyltar finns det  
i Gävle och hur många av dem ser jag 
varje dag? Hur många tar sig in i mig 
utan att jag är medveten om det? Kan 
jag få slippa? Är det så att det i själva 
verket är företag och organisationer, vars 
uppgift är att sälja varor och tjänster, 
som bestämmer hur staden ska se ut?

i sao Paulo med 11 miljoner invånare räknas 
utomhusreklam som visuell förorening. 

Det fastslog den tidigare 
borgmästaren Gilberto 
Kassab år 2007. Han 
krävde att 8000 stor- 
tavlor i staden skulle tas 
ner och annan typ av  

reklam fick strikta riktlinjer om hur de 
skulle se ut och te sig. Många upprörda 
röster dömde ut lagstiftningen som 
overklig, ineffektiv och fascistisk… 

Men de flesta reaktionerna var positiva och 
de flesta var nöjda över att staden 

framträdde och att arkitekturen 
blev synlig. Till och med reklam-
byråerna är nöjda med lagen.

Annika Widing 
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