
Fitnesskulturen  
ett hot mot din hälsa 

– ett neurotiskt tillstånd

  En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 1 • Mars 2014



Lika bra på att jobba hårt som att vara ledig
Man behöver inte jobba nätterna igenom för att doktorera.  
Man ska koncentrerar sig på det man gör. Även när man har  
semester, menar Kerstin Stake-Nilsson, sjuksköterska och  
specialintresserad av tjocktarmar.

sidaN 9

Hälsa kontra kroppskultur
Gå inte på medias och industrins blåsning. Vi 
måste börja se prestationskulturen som ett 
allvarligt samhällsproblem.

sidaN 12

Några speciella önskemål?
Varje år bjuder byggnadsingenjörsettorna sex  
beställare på byggfärdiga husprojekt efter  
konstens alla regler och egna önskningar. 

sidaN 16

I detta nummer

Miljonprogrammet står inför renovering
För femtio år sedan uppfördes under tio år omkring en miljon  
nya lägenheter i Sverige. Nu ska de renoveras, inte minst med 
tanke på energieffektiviteten. Tolv forskarstudenter, 18 företag 
och tre högskolor ska i fem år lista ut hur det bäst ska ske.

sidaN 4 sidaN 18

Tillsammans blir vi mycket bättre
”Det finns egentligen inga frågor där vi inte har berörings-
punkter med Högskolan”, säger Tove Elvelid från Gävle  
kommun.

sidaN 20

Inte längre utestängda
Framgången var påfallande snabb när åtta ungdomar med 
mildare utvecklingsstörningar antogs till det unika 
Hälsoinspiratörsprogrammet. Inkludering var nyckelordet.

Fokus på fitness  
ett hot mot välfärden  
säkert har många av er sett den, t-tröjan med texten ”Öl 
byggde denna kropp!” och ruskat på huvudet åt den  
vanligtvis kraftigt korpulenta bäraren, sällan eller aldrig 
något annan än en man. Lättjan är inget som media  
höjer till skyarna, annat än när det vankas semester. Och 
då bara i små doser. Även då jagar oss artiklar om hälsa 
och kost, statusuppdateringar på Twitter och Facebook om 
nya avklarade mil på rekordtid och rekordpuls, protein-
intag och nyköpta träningsskor passande elitidrottare.

Prestationskulturen är ett samhällsproblem slår lektorn i 
idrottsvetenskap Göran Svedsäter fast och beskriver en 
mörk baksida av de glättiga vecko- och månadsmagasinen  
i tidningsställen.   

i ett ställ bredvid brukar det finnas ett bokrack med de tio 
mest köpta  pocketböckerna. Det stället vittjar  
universitetslektorn i medicinsk vetenskap Kerstin Stake-
Nilsson inför varje semester. Sedan lägger hon sig i en 
gungande båt och reser sig i princip bara när någon  
ropar att maten är klar.

Mellan semestrarna arbetar hon å andra sidan mycket hårt 
med att försöka göra något åt dödligheten i tjocktarms- 
och magcancer, den tredje vanligaste dödsorsaken.   

det fanns en tid då energitillgången betraktades 
som obegränsad. Kostnaden var liten och 
man såg ingen miljöpåverkan. Denna 
uppfattning byggdes in i de en miljon  
lägenheter som uppfördes mellan 1964 
och 1975. Nu står fastigheterna och då 
inte minst de slösande energilösningarna 
inför en mycket omfattande renovering. 
Tolv doktorander har fått uppgiften att 
lista ut de bästa lösningarna. 

Ove Wall redaktör
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55 miljoner kronor, 18 företag 
och 12 doktorander:
– lös energiproblemet!
Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattson, Ove Wall

På 1960- och -70-talen var energiförsörjning av fastigheter ingen stor fråga. Nu har 
tiden kommit ikapp de stora fastighetsägarna. Energi kostar både pengar och miljö. 
Hur ska vi lösa de kommande renoveringarna av till exempel miljonprogrammet?

I den stora unika företagsforskarskolan Reesbe ska tre högskolor, tolv doktorander 
och 18 företag ta reda på vad som ska göras och hur det bäst görs. 

Reesbe leds från Högskolan i 
Gävle. Verksamheten inleddes 
för ett halvår sedan med upp-
giften att titta på olika aspek-

ter av framtidens energilösningar inom 
byggd miljö. Reesbe står för Resource 
Efficient Energy Systems in the Built 
Environment. Det var Högskolan i 
Gävle som tack vare sin utvecklade 
forskningsmiljö samt examensrätten 
inom Byggd miljö erhöll 22 miljoner 
kronor från KK-stiftelsen. Då målet är 
att samverka med näringslivet fanns 

ytterligare intressenter, företrädesvis 
från Mellansverige, som sköt till medel. 
Förutom Högskolan i Gävle deltar 
Högskolan Dalarna och Mälardalens 
högskola. 

Efter att under ett halvt år läst en rad för-
beredande kurser satte doktorandernas 
egentliga forskning igång vid årsskiftet. 
LEVE! Har träffat två av dem, Jessika 
Steen Englund och Harald Andersson. 

Harald Anderssons område är ven-
tilation och han har tillbringat den 

 senaste helgens nätter i laboratoriet 
och känner sig lite mosig på måndags-
morgonen.

– Jag arbetar med ventilationsdon, 
säger han och pekar i taket där frisk-
luftsventilerna sitter.

En liten men viktig detalj, menar 
han. Det handlar om hur dessa kan 
utformas för att passa kraven i olika 
miljöer. I ett sovrum kan de till exempel  
inte låta för mycket samtidigt som luft-
omsättningen måste hålla viss stan-
dard. Bygger man om en industrilokal 
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just nu i kommunen. Jag tror inte att 
där förekommer någon skadegörelse 
alls. Vi kan ta med oss mycket kunskap 
där ifrån när vi tittar på Sörbyskolan, 
men vi hoppas att Reesbe kan ge oss 
mycket  mer när det gäller energi-
användning.

att vara doktorand innebär för de allra 
flesta fyra ganska ensamma år. Ett helt 
annat scenario visar sig för de tolv 
 doktoranderna i Reesbe.

– Vi är tolv kolleger som arbetar 
inom samma forskningsområde. Vi har 
sluppit att leta fram våra egna kurser 
och istället fått ett paket med obliga-

toriska och valbara kurser att läsa. 
Vidare har vi redan företag att arbeta 
med och vi har till och med lön, säger 
Jessika Steen Englund.

Både Harald och Jessika är påtagligt 
nöjda med upplägget som också kan 
höja kvaliteten på slutresultaten. Om 
en person tittar djupt i en del utan att 
ta hänsyn till andra delar kan det 
mycket väl hända att man missar det 
stora målet i slutändan.

Harald reflekterar om bredden:
– I går satt jag och designade varia-

tioner på tiondels millimetrar för att 
spara en tiondels pascal (ett mått på 
lufttryck) här och där, och samtidigt 

sitter Mattias Gustafsson (se LEVE! nr 
4/13) och räknar på megawattimmar 
och miljoner kronor. 

Till detta kan läggas att då man läst 
många kurser gemensamt med olika 
ingångar har en livlig diskussions-
atmosfär skapats där åsikter, idéer och 
fakta befruktar varandra. 

Företagen har gått in med minst 1,5 mil-
joner kronor var, KK-stiftelsen som 
nämnts 22 miljoner och så går läro-
sätena in med mer medel, det mesta från 
Högskolan i Gävle som står för mycket 
av driften. Totalt finns ungefär 55 
 miljoner kronor avsatta för de fem åren.

till bostäder måste man ändra ventila-
tionssystemet. Om luftkanalen endast 
är fem centimeter måste kanske luft-
trycket öka och då höjs samtidigt ljud-
nivån.

Just ljudnivåer har han arbetat med 
de senaste nätterna. 

– Det måste vara helt tyst i labbet. 
Om jag mäter och någon går förbi 
 utanför rummet hoppar instrumentet 
upp tio decibel och förstör hela mät-
ningen.

Forskningen handlar därmed också om 
hur kanalerna är utformade, vilka ma-
terial de kan tillverkas i och hur man 
bygger in ”ljudfällor” med syfte att få 
så tyst ventilation som möjligt. Men det 
kan även handla om helt nya idéer. 

Jessika steen Englund har sitt fokus på 
resurs-, energi- och kostnadseffektiva 
åtgärder bland annat i samband med 
den förestående renoveringen av miljon-
programmet, den stora bostadsutbygg-
naden 1964–1975. Även om husen inte 
byggdes med lägre kvalitet var material,  
ideal och möjligheter andra då. 

– Det finns många frågor att ställa 
sig vid en sådan här renovering. För 
det första hur mycket man ska göra då 
det ändå handlar om ett äldre bestånd. 
Bara det nödvändigaste med stam-
byten? Eller ska man göra som många 
fastighetsägare väljer, energieffektivi-
sera, fräscha upp lägenheter och höja 
standarden väsentligt. Man måste ta 
hänsyn till vilka budgetar som gäller, 
avkastningsfrågor, vilken hyra hyres-
gäster kommer att godta med mera.

Det kan även bli ännu mer kompli-
cerat om man börjar tänka utifrån ett 
större systemperspektiv. Vissa energi-
sparande åtgärder kanske resulterar i 
att fastighetsägaren minskar behovet 
av köpt fjärrvärme, men samtidigt 

ökar behovet av köpt el. Hur påverkas 
då de yttre energisystemen? Om man 
ändå har tillgång till mycket spillvärme,  
som i Gävle Energi, kanske den totala 
miljövinsten inte blir lika stor. I ett 
fjärrvärmenät med mer fossila bränslen  
hade en energisparåtgärd som minskat 
behov av köpt värme i stället kunnat 
ge en större miljövinst genom minskat 
koldioxidutsläpp.

– Jag ska undersöka hur man hittar 
de optimala åtgärderna för energi-
effektiviseringar vid renovering. Allt 
beror på var man drar upp system-
gränserna för det energisystem man 
undersöker och vilka aspekter man tar 
hänsyn till i ett livscykelperspektiv. 
  Jag kommer att titta på frågorna ur 
flera perspektiv hos det kommunala 
bostads bolaget Gavlegårdarna och 
Gavlefastigheter.

att hitta intresserade företag till forskar-
skolan var inte särskilt svårt trots att 
det handlar om ett ekonomiskt åtag ande 
i fem år mot mer vanligt två eller tre.

– Företagen åtar sig här att anställa 
en doktorand och stå för lön och om-
kostnader som resor med mera, berättar 
Ewa Wäckelgård, programdirektör för 
Reesbe och professor i energiteknik 
vid Högskolan i Gävle. 

Att hitta doktorander var inte lika 
lätt.

– Det var ett superrace, så tufft. På 
företagen pratar man svenska och det 

var ett villkor vi ställde på de sökande. 
Men av 70 ansökningar fick vi rakt av 
sortera bort 50.

Ett av de medverkande större företagen är 
Gävle kommuns allmännyttiga bostads-
bolag Gavlegårdarna med omkring 
15300 lägenheter varav cirka hälften 
utgörs av miljonprogrammet.

– Grundmotivet för vår medverkan 
är först och främst att stödja 
Högskolans utveckling. Vi har ett 
tusen  studentlägenheter och ytterligare 
lika många studenter bor hos oss i 
 andra lägenheter. Också energiom-
rådet är prioriterat för vår del, och då 
inte minst med fokus på miljon-
programmet,  säger vd Lars Lennmalm.

Renoveringen av husen från 1960– 
70-talen ställer mängder av frågor.

– För att komma ner i dagens normala 
energiförbrukning krävs ganska stora 
åtgärder och där hoppas vi att Reesbe 
kan hjälpa oss med nya idéer.

Ytterligare en fråga att ta hänsyn till 
är hur mycket hyresgästerna är beredda 
att betala.

Per arne Vahlund är vd för Gavlefastig-
heter som förvaltar Gävle kommuns 
fastigheter. I beståndet finns allt från 
förskolor och kulturbyggnader till 
 industri- och näringslokaler. Samman-
lagt omkring en halv miljon kvadrat-
meter. En av fastigheterna, Sörbyskolan, 
har valts ut som objekt i Reesbe.

– Skolan är byggd strax innan miljon-
programmet men håller byggnads-
tekniskt ungefär samma standard. Det 
blir mycket intressant för oss som 
fastig hetsägare att ta del av nya studier 
kring energieffektivisering och att se 
vad Jessika Steen Englund kommer 
fram till. Vi har nyligen rustat den 
 väldigt slitna Stora Sätraskolan och 
det är nog den finaste skolan vi har 

”Även om husen inte  
byggdes med lägre kvalitet 
var material, ideal och 
möjligheter andra då. 

Jessika steen Englund, doktorandHarald andersson, doktorand Miljonprogrammet – stadsdelen Nordost,  Gävle
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Små barn ”låtsas” inte läsa  
– de läser verkligen
Börja med högläsning för barnet från några månaders ålder. Redan då börjar 
barnet att tillägna sig färdigheten att umgås med och tolka bilder, berättelser 
och sammanhang. 

det menar gävleforskaren Elisabeth 
Björklund vars doktorsavhandling var en 
av de mest nedladdade från Göteborgs 
universitet förra året. I slutet av januari 
höll hon en välbesökt miniföreläsning på 
Stadsbiblioteket i Gävle. 
 Elisabeth Björklund har i sin forskning 
studerat barn i ett- till treårsåldern i olika 
situationer på en förskola för att lista ut 
hur det egentligen går till när barn lär  
sig läsa, rita, skriva och berätta. Hon kon-
staterar att det sker kontinuerligt utan 
att vi kanske märker det. Barn ”håller på” 
med text och bilder oerhört mycket,  
menar hon. 
 Elisabeth Björklund har kallat det för 
litteracitet, när barnet erövrar färdigheten 
att inte bara tolka bokstäver och bilder 
utan även att själva framställa dem och 
ge dem innebörd.

i början är det vanligast att pedagoger-
na eller någon annan vuxen leder barnet 
in i böckerna eller bilderna. I nästa fas 
kan man se barnen hänga uppslukade 
av böcker, ofta i sällskap av varandra då 
de visar andra sina upptäckter och gärna 
diskuterar vad de ser med en kompis, för 
att i tredje fasen läsa och titta i böcker 
på egen hand. 
 – Då sitter de ofta och rör på munnen 
medan de tittar i böckerna. Det är lätt för 
oss vuxna att säga att barnen ”låtsas” 
läsa men de leker inte läsning, de läser 
verkligen och de visar att de vet hur det 

ser ut när man läser. När barn gör något 
på låtsas kan de säga saker som ”vi lekte 
att du var mamma…” men när de håller 
på med läsande och skrivande aktiviteter 
så ”är” de i det. Då låtsas de inte. 
 Att de läser kan man också sluta sig 
till om man ber dem återberätta vad de 
läst i boken eller vad bilden beskriver. Det 
kanske inte är samma berättelse som vi 
vuxna skulle uppfatta men det är en  
annan sak. Här handlar det om att förstå 
strukturer, hur det går till och att förstå 
hur en berättelse är uppbyggd för att 
man ska kunna återge den.

En av publikens frågor gällde när man 
kan börja högläsa för sina barn. 
 – Det kan man börja med redan när 
barnen är nyfött. Redan vid några  
månaders ålders ålder vet barn hur man 
kan bläddra och de kan höra på tonfallet 
när det är dags att göra det. 
 Elisabeth menade också att de enklare 
böckerna eller de enklaste bilderna  
tappar i intresse tidigt och att man inte 
alls ska vara rädd för att presentera dem 
för mer komplexa bilder med betydligt 
större innehåll.

Föreläsningsserien 12 minuter över 12  
arrangeras av Stadsbiblioteket och 
Högskolebiblioteket tillsammans.  
Ett drygt tjugotal åhörare hade mött  
upp denna gång.

Koloskopi* bästa 60-årspresenten
Hon brukade följa sin mamma, som hade funktionella besvär med mage och tarm, 
på läkarbesöken. De slutade alltid med att mamman förklarades frisk. När sedan 
mamman strax därpå avled i magsäckscancer föddes Kerstin Stake-Nilssons intresse 
för gastroenterologi. Ett intresse som just nu manifesterar sig i ett unikt tvåårigt 
projekt med budget på 129 miljoner kronor.

Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson
Elisabeth Björklund

* kamerabesiktning av tjocktarmen

iaKTTaGET

NÄRGåNGET
Kerstin Stake-Nilsson, universitetslektor
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Projektet är unikt. Landstingen har aldrig  
satsat så mycket gemensamt, 129 
 miljoner kronor, på något forsknings-
projekt och som sidovinster kommer 
ny och liknande apparatur på alla sjuk-
hus och läkare kommer att special-
utbildas.
 – Vi är fem personer, vid Högskolan 
i Gävle och Karolinska sjukhuset, som 
ingår i projektgruppen och blir det här 
bra, vilket vi är övertygade om, kommer 
ett screeningprogram för samtliga 
60- åriga personer i Sverige att kunna 
minska mycket lidanden, rädda många 
liv och spara samhället pengar.
 Men för Kerstin Stake-Nilsson är det 
inte bara en medicinsk fråga.
 – När vi har diskuterat hur det ska 
gå till, har vi ofta kommit att prata om 
att vi också ska träffa patienterna öga 
mot öga och då kunna ställa frågor om 
hur testet/undersökningen upplevts, hur 
inbjudan har varit utformad, om man 
blivit rädd och så vidare. Även inter-
vjuer med de som avböjt medverkan 

till undersökningen kommer att utfö-
ras. Det är ett riktigt lyft för både vår-
den och för patienterna.

Kerstin ser fram emot det hårda arbetet 
lika mycket som den absoluta ledigheten. 
 – Jag är väldigt bra på att arbeta hårt 
men när jag är ledig är jag väldigt 
mycket ledig och jag behöver inte göra 
en massa märkvärdiga saker. Bara vara 
ledig räcker.
 Hon och maken inleder varje semester  
med ett besök på snabbköpet där de 
vittjar bokstället på samtliga tio-i-top-
böckerna – bananskalmetoden kan ge 
överraskningar. Därefter lägger de båten  
i Stockholms skärgård, och tar det 
lugnt.
 – Jag läser i flera timmar och sitter 
och tittar på vattnet och reser mig när 
någon ropar att maten är klar, skrattar 
hon.

Och när de sju veckorna har gått och 
golvet  hemma i Villastaden i Gävle 
slutat  gunga, är hon totalt utvilad.   
Och då såväl hon själv som hennes 
man och deras tre barn är sprungna ur 
Sandvikens kommunala musikskola, 
spelar alla instrument och sjunger, 
 vilket man gärna och mycket gör till-
sammans.

– Vi tror stenhårt på att det här kommer att kunna rädda massor av liv

Men i början var det inte alls 
säkert vilken bana Kerstin 
Stake-Nilsson skulle ta.
– I nian hade jag inte mins-

ta aning om vad jag skulle bli. Att jag 
råkade bli sjuksköterska kom sig av att 
jag såg att man kunde läsa till under-
sköterska i gymnasiet. Då kunde jag 
kalla mig något och få ett jobb. Och 
jag hade inte kunna välja någon bättre 
bana, säger hon nu efter 27 år i yrket.

Hon beskriver det som att hon glidit runt 
på ett bananskal utan att själv ha valt 
alltför mycket. Sjuksköterske jobbet 
ledde till att hon ombads ge en föreläs-
ning på dåvarande Vårdhög skolan 
(senare en del av Högskolan i Gävle) 
vilket ledde till flera inhopp.
 – Det var hektiskt ibland. Jag var 
tvungen att skaffa en cykel för att 
snabbt kunna ta mig från Sjukhuset i 
Gävle den halva kilometern till 
Högskolan och lika snabbt tillbaka 
igen.  

intresset för gastroenterologin – så kallas 
professionellt läran om sjukdomar i 
mag-tarmkanalen – ledde henne senare 
till lusten att forska vidare.

 – Jag jobbade halvtid och skrev av-
handlingen den andra halvan. 
 Det kan låta som en stor bedrift men 
Kerstin värjer sig lite mot detta.
 – Man måste inte jobba dag och natt 
när man skriver en avhandling. Och 
jag är duktig på att avsätta tid för nå-
got och sedan koncentrerat ägna mig 
åt det och lägga allt annat åt sidan. 

avhandlingen kom 2011 och undersökte 
hur patienter med mag-tarmbesvär ut-
vecklar stor kunskap på området egen-
vård och vilka egna behandlingsalter-
nativ och huskurer man tar till när 
sjukvården inte har något att erbjuda. 
Hennes mamma var långt ifrån ensam 
i sin situation. 
 Och vips var hon alltså inne i den 
akademiska världen och har trivts 
 jättebra även där. Inte minst med det 

senaste beslutet att samtliga landsting 
i landet har nappat på förslaget om ett 
mycket stort forskningsprojekt med 
syftet att tidigt upptäcka cancer i 
tjocktarmen.
 – Tjocktarmscancer är den tredje 
största dödsorsaken i dag och kommer 
näst efter bröstcancer och prostata-
cancer. Vi ska under två år genomföra 
en screening av 200 000 personer i 
60-års åldern, 20 000 med koloskopi 
och 60 000 med egengjorda avförings-
tester samt 120 000 personer i en kon-
trollgrupp, allt för att se hur metoderna  
fungerar.

Koloskopi innebär att en liten kamera förs 
in i tjocktarmen och nedre delen av 
tunntarmen för en besiktning av slem-
hinnorna på jakt efter och provtagning 
av ”elaka” polyper.
 Om prostatacancer är en vanligare 
dödsorsak, varför väljer man då inte 
hellre att screena på detta?
 – Dels därför att PSA-testerna lätt 
kan visa felaktiga resultat vilket gör 
dem osäkra. Men framför allt för att 
att mag- och tarmcancer idag har 
mycket bättre förutsättningar att kun-
na botas om upptäckten sker i tid.  

KERsTiN
vid  
sidan  
om

Namn: Kerstin Maria Stake-Nilsson

Titel: universitetslektor i medicinsk 
vetenskap

ålder: 53

Familj: man och tre utflugna barn, 
22, 28 respektive 32 år, plus två 
barnbarn.

Bor: Villastaden i Gävle, ett stenkast 
från Högskolan.

Lyssnar på: allt och väldigt gärna  
vinylskivor från 1960– och 70-talet. 
Däremot ganska dålig på klassisk 
musik.

Fritid: båtmänniska på sommaren, 
åker slalom på vintern. Är dessutom 
glad i att spela musik och trakterar 
såväl klarinett som flöjt och piano. 
Övriga familjen samlas gärna för att 
spela och sjunga gemensamt då alla 
har ett förflutet i Sandvikens vida 
omtalade och berömda kulturskola.

Läser: är ingen stor bokslukare,  
förutom på sommaren, men läser 
gärna deckare av till exempel 
Elizabeth George och Mons 
Kallentoft.

Kerstin Stake-Nilsson, universitetslektor

”Tjocktarmscancer är den 
tredje största dödsorsaken  
i dag och kommer näst  
efter bröstcancer och  
prostatacancer”

”Vi är fem personer, vid 
Högskolan i Gävle och 
Karolinska sjukhuset, som 
ingår i projektgruppen”

NÄRGåNGET
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Fitnesskulturen 
ett hot mot din hälsa

 – ett neurotiskt tillstånd
Text: Douglas Öhrbom   Foto: Matton Image

För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNsKOR



denna ”estetikergrupp” har också tjejer fokus på kroppsbyg-
garkulturen. 

– Vi har väldigt liten koll på esteterna och det är egentligen 
här det stora problemet i dag ligger, säger 
Göran Svedsäter.

Dopning kan inte längre behandlas som 
ett internt idrottsligt problem utan det 
måste ses som ett samhällsproblem och 
förstås utifrån sociologiska orsaker. 

– Och då är vi inne på ohälsa, fitness 
och prestations kulturen, som har en annan 
 dimension än idrotten. 

Ingen vet hur stort fenomenet är då det saknas fakta och 
undersökningar. Tradi tionellt riktas forskningen om beroen-
deproblematik i första hand mot alkohol och narkotika. 

– Vi ser att detta håller på att hända även om vi saknar 
faktabaserad forskning. Problemen har ännu inte blivit så 
stora att larmet gått, men inom några år kommer sjukskriv-
ningarna och de trasiga psykena, säger Göran Svedsäter som 
frågar sig varför inte folkhälsoinstitutioner börjar gräva i 
detta i större omfattning.

Allt oftare kommer nu också varningsrop från läkare och 
terapeuter. De uttalar att det inte är bra att ha ett så enormt 
fokus på hälsa. Flera har börjat diskutera om inte detta får 

en motsatt effekt och skapar ett neurotiskt förhållande till 
det som är egentligen är sunt. Att man inte är nöjd med sig 
själv eller att man inte tror sig vara tillräckligt bra är ett 

symptom på eller ett resultat av någonting 
som händer i vårt samhälle generellt. 

Öppenheten kring den egna personen är 
också mycket större nu än förr och snart 
sagt alla vet allt om varandra, på grund av 
sociala medier som Facebook. 

– Om några år kommer denna presta-
tionshysteri, där konkurrens hyllas som 
det optimala, att dyka upp som ett stort 

samhällsproblem. 
– Se bara på reality-serierna på TV där man skapar media-

kändisar. Där premieras brutala och cyniska utslagnings-
mekanismer som sedan speglas som succéhistorier i media. 

– Man skulle kunna vara så pass skarp så att man sade att 
den här fitnesskulturen står i kontrast till hela vårt välfärds-
tänk. I kontrast till ett samhälle bestående av värden som 
solidaritet, gemenskap och inkluderingsmekanismer. Ett 
samhälle där man accepterar människor utifrån deras förut-
sättningar är viktigt för individen själv men också för sam-
hället kollektivt. 

Fitness lika med wellness. Vi ska vara starka och sunda 
och vältränade. Vi får råd om hur vi ska leva, vad vi 
ska äta och betydelsen av en vacker kropp. 

– Den ena artikeln överträffar den 
andra, exponeringen blir så stor att den en-
skilde riskerar att förlora greppet om vad det 
egentligen handlar om, säger Göran Svedsäter 
lektor i idrottsvetenskap och ämnesansvarig 
för idrotts vetenskapen vid Högskolan i 
Gävle.

– Om man som individ ska följa alla dessa 
råd så blir man snudd på schizofren. Det ska-
par ett slags neurotiskt tillstånd och riskerar 
på lång sikt att bryta ner människors 
självkänsla. 

Skillnaden i dag mot på 1940- och 50-talen då det också 
fanns en fitnesskultur, är att den då var mer privat och hälso-
bringande även om det fanns vissa avarter. Kulturen var då 
mindre systematiserad och spelade också mindre roll som 
social faktor.

Allt är nu mycket mera kommersialiserat och bakom 
 fenomenet finns en hel industri med produkter. En kommer-
siell motor med allt från bantningsprodukter och kosttill-
skott till kosmetisk kirurgi. Det blir också en helt annan 

påverkan med alla dessa symboler, kläder, utstyrslar och 
träningsstudior.
– Det handlar om en trendbaserad industri som speglar den 

ångest som många känner idag. Där allt fo-
kus är på ytan. Är man tillräckligt bra, till-
räckligt smal, tillräckligt vacker, säger Göran 
Svedsäter.

Vid sidan av det kommersiella trycket finns 
också en stark social faktor. I dag är det vik-
tigt individer emellan att man kan redogöra 
för sin träning. Här är det väldigt viktigt både 
att man redogör verbalt att man tränar och 
att man har en snygg och vältränad kropp.

– Det finns ett socialt CV som det gäller att 
hålla uppe. Det gör man genom att lägga ut 

uppgifter om hur och hur mycket man tränar, på Facebook 
och via andra  sociala medier.

Har man inte sitt träningsrekord och sitt CV i ordning, 
eller sin vältränade kropp, så ligger det ett moraliskt tillkorta-
kommande i saken. 

– Då tar man inte vara på sig själv, man har för dålig 
självkontroll och man misshandlar sin kropp. Detta har 
blivit  en social statusfaktor, säger Göran Svedsäter. Dopning 
börjar också mer och mer smitta över till hälsostudior. I 

Fitnesskulturen griper omkring sig. Fokus är på hälsa och träning. 
I media och speciellt kvällspressen matas vi dagligen med begreppen. 

”dopning kan inte längre  
behandlas som ett internt 
idrottsligt problem utan 
det måste ses som ett  
samhällsproblem ”

Göran svedsäter
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För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNsKOR



Småhus på riktigt
Text och foto: Ove Wall

Varje år får ett mindre antal hugade husbyggare beställa en gratis ritning av  
studenterna på Byggnadsingenjörsprogrammet. Man gör en beställning enligt  
sina egna önskemål. Därefter slår studenterna i första årskursen sina huvuden 
ihop, bildar grupper, och levererar efter ett halvår byggnadslovsklara ritningar  
och en modell av huset.

Köparna, sex stycken, kan komma från hela landet. 
Beställningen kan se ut så här: minst 150 kvadrat i 
herrgårdsstil, två våningar, bastu och ett garage hop-
byggt med huset.

– Sedan är det studenternas uppgift att lösa alla frågor, 
säger Mia Björk, universitetslektor i byggnadsteknik och en 
av den handfull lärare som undervisar i programmet.

Uppgiften kräver färdigheter och kunskaper inte bara i hur 
man bygger ett hus. Även fukt och bärighet ingår liksom 
förmåga att göra datorbearbetade ritningar. Husen ska dess-
utom klara en granskning från miljö- och hållbarhetssyn-
punkt och energifrågorna är viktiga, säger en av studenterna; 
Jonatha Tuor.

– Vi ska också kunna plan- och bygglagar liksom miljö-
balken skjuter Anna Wiklund in.

Förutom att man lär sig alla steg i husbyggande får man 
rejäl erfarenhet av att arbeta i grupp.

Karl-Erik Westergren heter en av beställarna.
– Vi har ett torp på Värmdö som vi tycker börjar kännas 

litet. Nu när vi är pensionärer har vi fått lite högre krav på 
komfort och eftersom vi är flera som delar på boendet be-
hövde vi ett något större hus, säger han medan han studerar 
modellen.

Karl-Erik Westergren Fredrik ström, Ferhat Tunc, Nawid Yusefi, Jonatan Tuori och anna Wiklund
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Hållbart nu och i framtiden

H-MÄRKT



att samverka med det övriga samhällets 
funktioner är Högskolans stora upp-
gift vid sidan av att forska och utbilda. 
Bäst blir det när allt detta sker sam-

tidigt. Utbildningen får verklighetsförankring 
vilket är värdefullt för företagens rekrytering av 
ny personal. Och såväl näringsliv som offentlig 
verksamhet får kortare väg till forskning. 
Slutligen kan företagen, bland annat via studen-
ters examensarbeten, börja se den egna verk-
samheten med nya ögon. 

Högskolan samverkar för att bidra till ett samhälle 
som utvecklas och växer. Samverkan kan vara 
allt från ett strategiskt ställningstagande om 
samarbete till det mer konkreta exemplet där 
ett företag tar emot studenter på projektupp-
drag eller examensarbete. 

– Kärnan i all samverkan är att hitta gemensamma mål. I vår 
region bör det ligga på utbildning och kompetens. Vi har 
många arbetslösa samtidigt som företagen har svårt att hitta 
rätt kompetenser. Det måste vi ha en strategi för och det är 
här vi kan se nyttan av samverkan. Har vi ett gott samspel 
mellan Högskolan och näringslivet kan fler försörja sig helt 
enkelt. 

Detta säger Tove Elvelid som haft en roll i samverkan med 
Högskolan hela vägen från sin tid som student vid Ekonom-
programmet, via arbetet som högskolenod i Söderhamn till 

den position som hon har i dag som förvalt-
ningschef för Näringsliv och arbetsmarknad 
vid Gävle kommun. 

i det näringslivsprogram man i Gävle har tagit 
fram arbetar man med de strategiska frågorna. 

– Vi identifierar vilka samverkansaktiviteter 
som finns kopplade till olika områden. Vi vill 
hitta luckorna och komplettera där det behövs. 
Det finns egentligen inga frågor där vi inte har 
beröringspunkter med Högskolan. 

arbetet med att få Gävle att växa och bli en 
attraktiv stad att leva och bo i är en fråga där 
Högskolan och kommunen samverkar. Ett ex-
empel på det är Akademiska Hus och Högskolans 
långsiktiga plan för utveckling av campusområdet 

där även Gävle kommun deltar. 
– Kopplingarna mellan akademin och näringslivet när det 

gäller innovationsområdet sker via de aktörer som finns på 
området. Vi som myndighet kan bara stötta och se till att de 
bästa förutsättningarna finns för att skapa dessa möten. 
Future Position X (företag- och forskarkluster inom geogra-
fisk positionering, se LEVE! nr 4-2013) och Movexum (in-
kubator för att stödja nya företag) kan nämnas som två 
goda exempel.

– Vi kan bli bättre på att bidra med det vi kan, från varsitt 
håll, när det gäller denna typ av frågor. När vi använder oss 
av den forskning som finns vid Högskolan i Gävle, är det 

Perspektiv 
på samverkan
 Text: Helen Karlsson  Foto: Helen Karlsson, Stéfan Estassy, Matton Image

Tove Elvelid

bara ett exempel på samverkan som vi bör utveckla och för-
djupa, avslutar Tove Elvelid. 

Kompetensutveckling är naturligtvis också en uppgift för Hög-
skolan. Den kan ske genom att vi utbildar personal på ett 
företag som vill utveckla sin verksamhet. Det kan röra sig om 
kurser ur lärosätets eget utbud eller en skräddarsydd utbild-
ning.

att ingå i ett nätverk eller ett sammanhang med gemensamma 
intressen och frågor är ytterligare ett slags samverkan. 

Samarbetet mellan projektet Bra Före hos Region Gävle-
borg, Produktionslyftet och Högskolan i Gävle via CLIP 
handlar om kompetensutveckling med Lean som gemensam 
nämnare. Lean är ett samlingsbegrepp för olika effektivitets-
höjande strategier för organisationer och företag. 

I början på året bjöd aktörerna i detta samarbete in små 
och medelstora företag i regionen till en dag med fokus på just 
Lean. Föreläsare, bland annat från Högskolan, berättade om 
den senaste forskningen inom ämnet. 

Företagen träffades hos ACAB Pars i Alfta där plats- och pro-
duktionschefen Tommy Wallin berättade om sina erfarenheter 
av att införa Lean och hur de tänker sig en fortsatt satsning 
på det. 

– Träffen i sig innebar att vi fick reflektera över vårt eget 
arbete. Vi har helt klart kommit en bit på väg men att träffa 
de andra företagen och möta deras frågor om hur och varför 
man har gjort på ett visst sätt, får en att tänka efter. Det har 

blivit uppenbart att vi har samma typ av frågor oavsett vad 
vi producerar. I nätverk kan vi diskutera frågorna och om vi 
vill ha kontakt med Högskolan har vi bra kontaktvägar dit 
också. 

Examens- eller projektarbeten är en vanlig form av samverkan. 
Studenter får med sig erfarenhet från arbetslivet som ger dem 
viktig verklighetsförankring och höjd kvalitet i utbildningen 
samtidigt som företagare kan se nyttig utveckling av sitt företag. 

Parator industri aB i Bollnäs tillverkar olika typer av släp för 
tunga fordon helt efter kundens behov. Under förra året var 
Parator ett av de företag som tog emot en grupp studenter 
under deras projektarbete i kursen Projektlogistik. Thomas 
Larsson, konstruktör på Parator berättar:

– Studenterna tittade på flödet i hela vår produktions-
kedja. Sedan återkom de till oss och presenterade flera bra 
förslag till förbättringar, vilket inte har varit så lätt på grund 
av våra små lokaler. Bland annat hade de förslag på hur vi 
kan placera om vissa stationer för att minimera tiden för 
transport där emellan. Studenterna ger oss nya idéer, syn-
punkter och förslag rakt in i företaget. De kan utreda frågor 
som vi har men inte har möjlighet att titta på för tillfället, 
berättar han.

– Samarbetet kommer att fortsätta med ett längre samar-
bete och tanken är att de ska utveckla det påbörjade arbetet 
från förra projektarbetet och det ser vi fram emot, säger 
Thomas Larsson. 

Om ett arbetsliv i förändring
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Första kullen lämnar en

unik utbildning
 Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

En lindrig utvecklingsstörning ska inte vara ett hinder för högskoleutbildning. 
Handlar det om att inspirera andra med samma funktionsnedsättning till  
mer fysisk aktivitet kan det tvärtom vara en tillgång. 

det var den grundläggande tanken bakom Hälso-
inspiratörsprogrammet som startade hösten 2011.

– Inkludering är nyckelbegreppet. Personer med 
utvecklingsstörning ska inte bara inkluderas socialt 

utan även fysiskt, sa då Kennet Fröjd, initiativtagare och chef 
för Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott, SUH, 
i Bollnäs.

Han har tillsammans med Tomas Boman, universitetsadjunkt 
i socialt arbete vid Akademin för hälsa och arbetsliv, sytt ihop 
innehållet i programmet. Bland det första att ta itu med var 
att de blivande studenterna saknade grundläggande hög-
skolebehörighet då de gått gymnasiesärskola. Men det löstes 
genom att man gjorde programmet till ett tidsbegränsat pro-
jekt och varje lärosäte kan då på egen hand medge avsteg från 
behörighetsregeln. De numera åtta handplockade studen-
terna läser 2/3 studietakt. Tre års studier kommer alltså att 
motsvara 2 års heltidsstudier då alla kurser är godkända. 
 – Vi har identifierat tre särskilt viktiga färdigheter som vi 
bedömer måste finnas för att man ska klara av studierna. 
Det är läsförståelse, motivation och kommunikativ förmåga, 
berättar Tomas Boman.

dessa färdigheter kommer därmed också att bli föremål för 
tester då programmet, som man hoppas,  hösten 2014 formellt 
sett förvandlas till ett program med särskilt antagnings- 
förfarande, något som Universitetskanslerämbetet måste 
godkänna.  

Vid en sådan uttagning kommer sannolikt även att ingå ett test 
av fysisk förmåga. Studenterna ska ju senare arbeta exempel-
vis inom gruppboenden och inspirera andra till ökad fysisk 
aktivitet, vid sidan av att även förmedla kunskap i kostfrågor. 

i halvtidsutvärderingen har man tittat på hur studenterna ut-
vecklats och märkt att de under rätt betingelser har stora 
möjligheter att klara högskolestudier.

– Ett par av dessa betingelser är lärare och studiematerial. 
Våra studenter klarar inte den höga abstraktionsnivå hög-
skolestudier ofta har och undervisande lärare måste ha er-
farenhet av just den här studentkategorin. I början ställde vi 
fram ett berg för studenterna att stiga uppför i stället för ett 
trappsteg. Det fick både studenterna och lärarna att känna sig 
otillräckliga. 

Både lärarnas kompetens, undervisningsstrategierna och studie-
materialet har utvecklats och kommer att utvecklas ytter-
ligare och det sker i samverkan med HiG:s samtliga akademier.

När studenterna började hade de i stort sett ingen studieteknik.
– Det har vi arbetat mycket med vilket nog är orsaken till den 
positiva utveckling vi sett. Vi har också märkt svårigheter att 
hantera stora text- eller informationsmängder utan visuellt stöd 
att knyta lärandet till, men även det är ganska lätt åtgärdat.

slutligen är examensprocedurerna något att titta på. Muntliga 
tentor är att föredra framför skriftliga. Och, som man skriver 
i utvärderingen, det är ju inte meningen att en examination 
primärt ska vara ett minnestest. 

de fyra studenter som LEVE! pratar med går sista året på pro-
grammet, är 22 eller 23 år gamla och är alla mycket motive-
rade. Elisabeth Hedlund har tävlat i sprint och längdhopp, 
Ida Wegemark spelar innebandy och har hållit på med fri-
idrott och simning,  Jocke Wiklund har ägnat sig åt kamp-
sport, boxning och stavhopp medan Kevin Blomé har tävlat 
i slägga på internationell nivå i flera år.
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Just denna onsdag befinner de sig på campus för lektioner, 
bland annat i pedagogik. Resten av veckorna betyder praktik 
på olika håll. Kevin finns på badanläggningen Fjärran Höjder 
i Gävle.

– Jag gör det mesta som behöver göras där, kör instruktio-
ner i gymmet och jobbar med administration. Jag har varit 
där en månad och hoppas naturligtvis på att kunna få jobb 
där när jag läst färdigt, säger han. 

ida och Elisabeth återfinns på ett gym i Bollnäs.
– Det är ett pensionärsgym och riktar sig till personer på 

60+ som vill träna. I början handlade mycket om att för-
klara vilken teknik de måste ha för att lyfta skivstänger eller 
hur de skulle använda löpbandet, säger Elisabeth Hedlund. 

Numera handlar det oftare om att ge råd i specifika frågor om 
hur man tränar vissa muskelgrupper med mera.

Jocke Wiklund assisterar en idrottslärare på en 1–5-skola i 
Gävle.

– Dels hjälper jag till rent praktiskt men jag försöker också 
att coacha eleverna lite och peppa dem att delta. Det är 
också viktigt att se till att ingen fuskar. Gör man det är man 
ingen riktig sportsman.

studierna har tidvis varit hårda och ställt höga krav, menar de. 
Det gäller framför allt teorin. Men Jocke säger också att hans 
ADHD säkert ställt lärarna inför problem.

– Ibland har jag haft lätt för att bli sur för småsaker som 
läraren säger och det kan göra att man käftar emot bara för 
det. Men vi har också pratat om strategier för att lösa  sådana 
problem.  

Efter att studierna är avklarade till våren hoppas de alla få jobb 
som hälsoinspiratörer och alla tror att de kontakter de skaffat  
sig under praktikperioderna kan komma till god nytta. Deras 
egna erfarenheter gör dem även till mycket lämpliga inspira-
törer på till exempel gruppboenden.

Finansieringen av Hälsoinspiratörsprogrammet ordnades ge-
nom Allmänna arvsfonden vars uppgift bland annat är att 
just stödja projekt av detta slag.

Kevin Blomé

Jocke Wiklund

Elisabeth Hedlund

Tre förtjänta hedersdoktorer
den egyptiska författaren och läkaren Nawal el Saadawi har utsetts till hedersdoktor vid HiG. Tillsammans  
med tillika läkaren och professorn Arne Ljungqvist samt vd för Gävle Energi, Per Laurell kommer hon vid  
den akademiska högtiden den 25 april att motta sina hedersbetygelser i Gävle konserthus.

Nawal el saadawi har kämpat för kvinnors rättigheter, nominerats till Nobels litteraturpris och 
mottagit mängder av utmärkelser. Hon tilldelades 2012 Stig Dagermanpriset och invigde samtidigt  
HiG:s Stig Dagermanseminarium.  

arne Ljungqvist, läkare och professor, är den främsta internationella förgrundsfiguren för arbetet med  
anti-doping inom idrott. Han var drivande för att Högskolan i Gävle 2013 nominerades till det prestigefyllda  
priset Ren Idrott. Han har också varit delaktig i utformningen av Högskolans idrottsvetenskapliga program.

Per Laurell är alltså vd för Gävle Energi, civilingenjör och MBA och har mycket aktivt engagerat sig i  
HiG:s utbildningar, forskning och samverkan, inte minst genom etableringen av utbildningsformatet  
Cooperative Education, Co-op.

Stipendieutdelning på Mäklardagen
den årliga Mäklardagen vid HiG var även detta år mycket välbesökt. Ljusgårdarna 
var fulla av rekryterande företag och kontaktsökande studenter. Som vanligt hölls 
även en stipendieutdelning i Valhall inför en jublande skara studenter och lärare. 

det första stipendiet, Årets Fastighetsmäklare, utsågs av Länsförsäkringar och gick 
till Andrea Kupari för engagemang, kamratskap och studieresultat. Andrea har också 
varit ledande i föreningen Högskolemäklarna där hon med lugn och förtroende  - 
ingivande sätt arbetat för såväl studenter som högskola med förutsättningar att bli  
ett föredöme i branschen. Priset delades ut av Lotta Persson från Länsförsäkringar.

svensk Fastighetsförmedling stod för det andra stipendiet som gick till Andreas 
Dahlström och Lars Steneryd för deras gemensamma arbete ”En studie av samspelet 
inom säljcoaching”. De har enligt motiveringen på ett strukturerat och ambitiöst sätt 
studerat en viktig fråga och därigenom bidragit med kunskap till hela branschen.  
Företagets representanter var rekryteringschef Elisabeth Fogelström och hennes  
kollega Cecilia Fredriksson. 

     Nawal el saadawi                                arne Ljungqvist                                                Per Laurell
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Den rödvita skatten

Den svarta ryggsäcken är klar. 
Möte. Klockan är just innan nio 
och jag passerar en grupp  

studenter som lite lojt väntar utanför 
den där salen i 51:an som presenteras 
av en liten byst som liknar de Gaulle 
med spretiga fingrar. Ryggsäcken hänger 
på axeln. Som den gjort så länge nu. 
Efter några minuters irrande i förvirrande 
korridorer är jag framme. Så vidtar 
 mötet. Så pratas det. Så 
beslutas det. Så slutar det. 
På vägen ut ur kontoret 
något  som fångar min 
uppmärksamhet. Den 
rödvita scarfen på bordet 
blinkar igenkännande 
mot mig. Den triggar 
igång andra tankar.  
I kväll är det dags. Igen. Förhoppning i 
sinnet under vandring i Pacman-
korridorer. Vinklar mig tillbaks mot  
boet i hus 61. Ryggsäcken på axeln. Den 
rödvita scarfen har fått mig att minnas 
och promenaden skickar mig tillbaks till 
den där första dagen på väg till skolan. 
Den allra första dagen.

sommarblekt grus över varm asfalt. Den sju-
årige fotbollsälskaren med gräs- och 
grusnötta knän är spänd och nyfiken. 
En egen blyertspenna. Och ett sudd-
gummi. En egen bänk, en borg. Andra 
små människor. Förväntansfulla. Resan 
ska börja, den resa som långt senare ska 
ta mig förbi bysten av fransmannen. Nu 
ska jag promenera hem. Själv efter den 
första dagen. Jag har precis lärt mig att 
vissla och är enormt stolt över det. Men 
inte stoltare än över min väska. Den jag 

fick i morse av pappa. Min pappa. 
Väskan är röd och den har stora vita 
bokstäver på ena sidan. Det blir de första 
bokstäverna jag lär mig. Mitt första 
ord. A-R-S-E-N-A-L. Dyrbarheten 
hänger på axeln i ett rött band. När jag 
kommer hem lägger jag väskan i min 
säng. Den är fantastiskt vacker. När jag 
somnar den kvällen ligger väskan bred-
vid. Som en skatt bör göra.

Jag beger mig till kontoret. 
Tar upp lap topen ur rygg-
säcken, samlar ihop dagen 
och planerar framåt. 
Jäkligt kul att jobba i dag. 
Ett besök på hemsidan. 
Den troliga laguppställ-
ningen. Ser bra ut. 

När jag släcker ner slås jag av att det är tio 
år sedan nu. Nästan på dagen. 
Pappa gled över in i den stora 
sömnen och försvann. Borta 
men fortfarande med. Hjärtat 
värker till. Ett  
stadigt grepp om den osynliga 
rödvita väskan han en gång gav 
mig medan stegen bär mot 
bilen. Minnen på väg. När 
jag kommer hem är bara 
Elina hemma. Dryga 
älskade  tonåring. Hon 
sitter i sitt rum och  
pluggar. Läser läxor med 
sin rödvita halsduk om 
halsen. Den värmer. Jag 
ler när hon frågar hur 
dags matchen börjar. 

Per-Arne Wikström
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