
”Hmmm, okej, var då…?”
–  småorden ger säkrare  
 diagnoser på 1177
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Adjunkten som blev hedersprofessor i Peru
Göran Nordström brinner för att öka intresset för naturvetenskap. 
Det gav presskonferens i Sydamerika, och en hedersprofessur.  

siDAN 9

Det unika luktminnet
Dofter kan skicka dig tillbaka till barndomen 
på bråkdelen av en sekund. Johan Willander 
försöker ta reda på hur det går till.

siDAN 12

Tårtor, föredrag och äppelträd 
10 år med miljöcertifikat
I tio år har miljöarbetet vid HiG bevärdigats 
certifikat. Även om det firades stort så är det 
bara början på det fortsatta arbetet.

siDAN 16

I detta nummer

Nya idéer får vården att rulla bättre
Vårda migrän via Internet? Javisst. Kerstin Hedborg vet hur. Och 
Annica Ernesäter vet hur man räddar liv över telefon.

siDAN 4
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siDAN 18

Försäkringskassan:
Studenterna kapar högarna
Försäkringskassan har anställt åtta HiG-studenter för att 
avverka ärendehögarna. Goda erfarenheter för samtliga 
inblandade.

siDAN 20

Praktiken hjälper en att fatta
Ska man lära sig att programmera robotar är det bra att   
ha en. Den och riktiga företag ger studenterna verklighets-
underlag för studierna.

Det finns två specifika lukter som båda får mig att minnas 
något från långt tillbaka. 

Det ena är doften av vårblommande sälg. Det andra är 
blandningen av cellulosalack och en särskild sort skyd
dande filtklädsel som man hittar på insidan av etuier till 
ömtåliga föremål. Båda dofterna tar mig omedelbart till
baka till jämtländska Frösön 1964. Jag var tio år och 
lycklig dels över min första egna elgitarr och dels över 
den fantastiska naturmiljön jag lärde mig tälja 
sälgflöjter, lekte, badade och snarade fisk i.

Det är en lite mystisk känsla att plötsligt slungas tillbaka 
femtio år i några sekunder av en doft. Aldrig trodde jag 
att någon forskat på det. Johan Willander tog mig ur 
villfarelsen, och han kan vidimera att det är just från 
 tioårsåldern och innan som lustfyllda minnet av dofter 
oftast härstammar.  
Och det går faktiskt att ha denna kunskap till något.

1177 är förmodligen sveriges mest kända telefonnummer 
 efter 112. Där sitter distriktsköterskor med ett mycket 
stort ansvar. I ensamhet tar de där ett första beslut om 
hur den uppringande ska föras vidare i vården. Flera fall 
av missbedömningar som fått ödesdigra konsekvenser 
och tydligt visat på brister i kommunikationen. Annica 
Ernesäters forskning visar att man lätt kan förbättra 
kommunikationen. Genom att med småord och  
hummanden aktivera patientens lust att 
fortsätta berätta om sina besvär ökar 
 sköterskan informationsmängden och 
kan därmed ta ett rättare och säkrare 
beslut.

Har du synpunkter på LEVE! eller kanske 
tips på innehåll så tveka inte att skicka  
ett mejl. Adress finns på tidningens 
baksida.

I övrigt önskar vi er trevliga helger 
framöver! 

Ove Wall redaktör

Om att minnas
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Tillämpad forskning – två jordnära exempel:

Nya idéer får  
vården att rulla bättre

En annan stor typ kallas för till
lämpad forskning. Där kan det 
handla om att ta fram ett nytt 
material eller att ta reda på var

för vissa metoder för något fungerar 
medan andra inte gör det.

Bägge sorterna behövs, men den 
senare får sägas vara lite mer påtaglig. 
Inte bara för att de ofta kan ha omedel
bart utslag på våra liv. Två sådana ex
empel av många, ska LEVE! uppmärk
samma här; båda inom Akademin för 
hälsa och arbetsliv vid HiG.

Det första exemplet:
Vid flera tillfällen de senaste åren har 
vi läst rubrikerna om att personer i 
kontakt med vårdgivaren 1177 inte 
fått den hjälp de behövt. I flera fall har 
resultatet varit att de avlidit utan att 
ha fått komma under vård. Sådana fall, 
och andra som på något sätt gått fel, 
anmäls enligt Lex Maria och blir före
mål för utredning. Socialstyrelsen kan 

i dessa fall utdela reprimander till den 
vårdgivare man anser ha missbedömt 
patientens muntliga uppgifter. 

– Min avhandling handlade om 
 patientsäkerhet kontra kommunika
tion vid datorstödd telefonrådgivning. 
Sjuksköterskorna där har en väldigt 
utsatt position och det har visat sig att 
det kan bli fel med ödesdigra följder. 
Nu ville jag och mina kolleger gå 
vidare  för att försöka ta reda på vad 
som skiljer misslyckade vårdsamtal 
från lyckade, berättar Annica Ernesäter, 
universitetslektor i vårdvetenskap och 
i botten sjuksköterska.

Tillsammans med kollegerna Maria Eng  
ström, HiG, Ulrika Winblad Spångberg, 
Uppsala universitet, samt Inger Holm
ström, Mälardalens högskola, skred 
hon till verket genom att skrapa ihop 
26 misslyckade vårdsamtal med lika 
många lyckade.

– Vill ville också ha så lika fall som 
möjligt så en missbedömd 7årig pojke 
med kräkningar och feber skulle jäm
föras med en helst lika gammal pojke 
med samma symptom som fått en rik
tigare bedömning via telefonen. 

Att samla ihop materialet bjöd mot
stånd. De har fått jaga runt i hela landet 
för att få tillgång till inspelade samtal 
till 1177 av så jämförbart material som 
möjligt. Mycket strikta sekretessregler 
har gjort vårdchefer ansvariga för att 
avpersonifiera inspel ningarna manuellt.

– Det har medfört merarbete för 
dem och jag är nog lite överraskad 
över det positiva bemötande de visat. 
Det handlar faktiskt om fall där deras 
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Forskning kan ligga mer eller mindre nära oss vanliga människor.
Grundforskning är en av flera olika typer av forskning. Den kallas också  
för nyfikenhetsforskning. Ofta vet man där inte vart insatsen leder,  
alltså vad man kan ha resultatet till.

Text: Ove Wall   Foto: Britt Mattsson

  Tog reda på vad som   
skilde miss lyckade  
vårdsamtal från  
lyckade.

JU     NU
Aktuell forskning i Gävle



eget arbete på något sätt har gått fel. 
Man kan också tolka det som att de ju 
faktiskt vill att allt ska bli rätt.

Det kan tilläggas att intervjuer med 
de vårdsökande inte heller gått att ge
nomföra, dels på grund av nämnda 
sekretessregler, men dels även därför 
att många av dem avlidit.

studien bestod av 26 stycken anmälda 
fall och lika många matchade kontroller.

Någon liknande jämförande studie 
har såvitt känt aldrig gjorts och när 
samtalsanalyserna lades bredvid var
andra kunde forskarna tydligt se skill
naden mellan lyckade och misslyckade 
rådgivningssamtal. 

– Vi såg att det fanns en statistiskt 
säkerställd skillnad i användandet av 
frågor. Det handlar om att inte ställa 
ledande frågor av typen ”Har du ont i 
magen?” utan öppna såsom ”Har du 
ont på något mer ställe?”. 

Alltså ska man undvika frågor som 
kan besvaras med ja eller nej. Man 
märkte också att sjuksköterskorna i 
kontrollsamtalen använde mer patien
taktiverande strategier. Det betyder att 
de reagerade med hummanden och 
små ord och små ljud som visade på 
aktivt lyssnande och att man ville veta 
mer, som ”jaha”, ”säger du det” vilket 
gör att den vårdsökande får fritt ut
rymme att prata.

– Det gjorde att sjuksköterskorna 
fick mycket mer medicinsk informa
tion att fatta sina beslut utifrån och det 
i sin tur ger bättre träffsäkerhet i diag
nosen och val av vårdinsats. 

Det hade varit intressant att få höra pa
tienternas upplevelse av samtalen men 
det har inte gått. 13 av patienterna 

hade avlidit och socialstyrelsen gav 
inget tillstånd för forskarna att kon
takta de andra.
Annica Ernesäter lägger till:

– Roligt nog kunde vi även se att de 
bra samtalen inte tog längre tid. Det 
kan vara intressant för privata vårdfö
retag, som sitter på 1177 i en del län, 
att känna till. 

Resultatet är givetvis mycket glädjande 
för de sjuksköterskor som sitter en
samma med mycket stort ansvar och 
tar beslut om den eventuellt fortsatta 
vårdinsatsen bara genom ett telefon
samtal.

Slutsatserna har givetvis även åter
kopplats till såväl vårdchefer som sjuk
sköterskor i landet. 

Ett andra exempel på tillämpad forsk
ning vid HiG gäller bot mot migrän, en 
neurologisk sjukdom som drabbar så 
många att den fått beteckningen folk
sjukdom. Bortsett från att det kostar 
vårdresurser kan sjukdomen vara 
mycket handikappande för den som 
drabbas. Inte bara på grund av själva 
smärtan som i och för sig kan vara helt 
förlamande. Det kan även drabba per
sonens sociala liv.

– Man kan se en otrolig besvikelse 
från barn då inte mamma eller pappa 

kan följa med på grund av rädsla för 
att drabbas av ett anfall. Det förekom
mer också att man som drabbad kän
ner sig tvungen att tacka nej till annan 
samvaro av samma anledning, berättar 
Kerstin Hedborg, som i sin forskning 
tagit fram ett beteendeinriktat behand
lingsprogram som ska hjälpa den drab
bade till större självkännedom och/el
ler livsstilsförändring. 

Programmet handlar om att hjälpa patien
ten att bli medveten om när och under 
vilka omständigheter anfallen uppstår. 

– Om man blir medveten om det kan 
man själv göra något för att undvika 
de kritiska situationerna. Det gör sam
tidigt att man inte ser sig själv som ett 
hjälplöst offer för sin sjukdom. Det 
kan hjälpa drabbade till nödvändiga 
livsstilsförändringar.

Trots att migrän är en välkänd sjukdom 
som beskrevs redan av Hippokrates 
1400 f. Kr. Trots aktiv modern forsk
ning är det fortfarande mycket som är 
oklart beträffande de bakomliggande 
biologiska mekanismerna. 

– Teorierna har växlat mellan att det 
rör sig om en sjukdom som enbart 
drabbar blodkärlen till det nu aktuella 
synsättet som innebär att både blod
kärl och nerver är involverade. Man 
antar att en grundläggande mekanism 
bakom en migränattack är en bristan
de filtrering av inkommande sensoris
ka signaler på hjärnstamsnivå, något 
som orsakar ett abnormt impulsflöde 
till blodkärl och känselnerver med 
ökad smärtkänslighet som följd. 

Det betyder att våra sinnen har en central 
roll i uppkomsten av migrän. Stress, 

 Migrän, en neurologisk 
sjukdom som drabbar  
så många att den fått  
beteckningen folksjuk-
dom.
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känslighet mot födoämnen som chok
lad och rödvin, kan likväl som ljud eller 
dofter, smaker eller andra sensoriska 
upplevelser, trigga migränanfall.   
 Biologiska och miljömässiga faktorer 
i olika kombinationer, ärftlighet och 
hormonella variationer är ytterligare 
riskfaktorer. Tillsammans gör det mig
rän till en mångfacetterad och därmed 
relativt svårbehandlad sjukdom. 

Men den metod som Kerstin 
Hedborg arbetade fram i sin avhand
ling kan sägas ta ett tidigare grepp om 
orsakerna till anfall. 

Behandlingsprogrammet, som är text
baserat och i avhandlingen användes 
av forskningspersonerna via Internet, 
har visat goda resultat trots sin synbara 
enkelhet. I ett nu pågående forsknings
projekt med Karolinska sjukhuset i 
Huddinge testas programmet i ett annat 
sammanhang som innebär fysiska 
sammankomster i grupp. Då har man 
också lagt till en del som handlar om 
kroppskännedom. 

– Testpersonerna intervjuas före och 
efter gruppsamtalen och testet ska 
pågå ytterligare ett halvår innan det 
kommer till utvärdering.  

Förhoppningen är att metoden, och Kerstin 
Hedborgs program, ska ha effekt på 
mångas situation.

– Och som sagt, visst sparar det 
 resurser för vården om det fungerar 
som vi vill, men inte minst kan man 
hoppas på ett bättre liv för alla drab
bade, säger Kerstin Hedborg.

  En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 4 • December 2014      7

JU     NU
Aktuell forskning i Gävle



Semikolon  
– om att  
för det mesta  
göra fel

Han läser sista året på programmet för professionellt skrivande och parallellt med det svenska.  
Dessutom skriver han språkspalter i Hälsingstidningarna och tyckte att det var hög tid att lyfta upp  
och pyssla om skiljetecknet semikolon. 

Det tyckte uppenbarligen flera.  
Alexander Katourgi kandidatuppsats  
har rönt stor uppmärksamhet, inte bara  
i språkinriktade medier. Det är i den han 
har gått på djupet med skiljetecknet  
semikolons användning i bloggar och i 
tidningstexter.

– Jag visste ju att just semikolon var  
kontroversiellt och därför tyckte jag att 
det skulle vara intressant att se hur det 
verkligen användes, förklarar han och 
konstaterar att två av tre semikolon an-
vänds felaktigt. 

i bloggarna var fyra av fem semikolon 
felaktigt använda och, vilket är ägnat att 
överraska, i nyhetsartiklarna var faktiskt 
vartannat semikolon felaktigt valt skilje-
tecken. 

semikolon kan användas riktigt på flera 
olika sätt medan det naturligtvis kan  

användas fel på ännu många fler sätt. 
Ett av skälen till att det så ofta blir fel 
kan vara att rekommendationerna ofta 
är både otydliga ofullständiga.  

– Det vanligaste felet är att semikolon 
används som kolon. Tumregeln är att  
semikolon används för att understryka 
sambandet mellan två satser som hade 
kunnat vara självständiga meningar. 

Det har nu bildats rörelser till förmån för 
semikolon.  ”Bevara semikolonet, det är 
inte alls så svårt och är så vackert att  
använda.”

– Mitt bidrag är att göra semikolon  
lättare att använda genom att peka på 
tre användningsområden. Semikolon  
ersätter för, ty eller så mellan två huvud-
satser. Man kan nästan alltid använda 
semikolon i det sammanhanget. ”Jag  
gillar katter; de är söta.”

I stället för och, samt, men, fast samt  
utan.  Alla de är också konjunktioner, 
men det fungerar inte alltid att ersätta 
dem med semikolon. ”Jag läser inte tid-
ningen; jag lyssnar på radion”.

semikolon kan också användas vid  
uppräkningar där man inte kan använda 
kommatecken eller där kommatecken 
skulle försvåra läsningen som i 
”Alexander Katourgi, student; Anders 
Larsson, lärare; osv…”

Uppsatsen sågs faktiskt som så viktig 
av Dagens Nyheter att den ägnades en 
halvsida i papperstidningen.

Text: Douglas Öhrbom  Foto: Ove Wall

Alexander Katourgi ;iAKTTAGET
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I begynnelsen är iakttagelsen. Inte teorin. När ettaglutten ser att apelsinen flyter i  
tillbringaren med vatten medan den lite mindre kivifrukten sjunker – då först börjar  
teoretiserandet.
– Och då är det lätt att förklara Arkimedes princip, säger Göran Nordström, adjunkt  
i fysikdidaktik.
Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

Adjunkten som blev hedersprofessor i Peru

NÄRGåNGET
Göran Nordström, universitetsadjunkt
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Direkt när Nobelpriset i fysik 
tillkännagavs i början av ok
tober, det gällde uppfinningen 
LEDlampan, ställde Göran 

Nordström upp et litet bord i 
Studentcentrum med ett mycket enkelt 
och åskådligt experiment. En hand
vevad generator, några kabelsnuttar, en 
omkopplare och två lampor; den ena 
en vanlig glödlampa och den andra en 
LEDlampa. Frågan som ställdes var 
om man genom att veva igång genera
torn kunde lista ut varför LEDlampan 
var värd ett Nobelpris.

– De flesta listade ut svaret. Det gick 
trögare att veva igång glödlampan och 
den blev dessutom varm. Alltså drog 
den mer energi för att lysa.

Den här typen av enkla, men talande 
 experiment fyller upp alla lediga platser  
i korridoren utanför fysiklärosalarna i 
hus 99 på campus. Magnetspolar med 
stora voltmeter, vacuumtankar som 
åskådliggör vad tryckförändringar kan 
åstadkomma, den välbekanta raden av 
hängande stålkulor en sådan som av 
någon anledning står på skrivbord i tv
serier för att berätta att personen på 
andra sidan är psykolog) som beskriver 
begreppet elastisk stöt. För att välja 
endast två av de trettio riggar han satt 
samman.

Hela experimentserien Upptäckarland, som 
tagits fram med stöd av Ljungbergs ut
bildningsfond, besöktes av 2 400 barn 
och ett hundra lärare när den stod 
 placerad i det nya forskningshuset.

– Det är med barn man måste börja, 
det är då grunden läggs för ett fram
tida intresse för naturvetenskap. Men 

jag inser att de som håller i pengarna 
har svårare än jag att motivera den 
hållningen, säger Göran Nordström 
och tillägger att han just nu driver 
barnexperimenterandet ideellt då det 
inte ingår i hans tjänst som universi
tetsadjunkt.

Ändå har det inte hindrat honom att 
vara stolt mottagare av ett fint diplom 
som hedersprofessor vid Universidad 
Andina i Peru, med en naturvetenskap
lig fakultet storleksmässigt jämförbar 
med hela HiG, dit han kommit med 
stöd av utbytesprogrammet Linnaeus
Palme. Programmet gör det möjligt för 
lärare och studenter i Sverige att ha 
ömsesidiga och utvecklande utbyten 
med utvecklingsländer.

– Jag hade mina experiment ned
packade i resväskor och höll mina 
 föreläsningar med bland annat hjälp 

av avklippta PETflaskor, sladdstum
par, färgkritor, skålar, vattenkaraffer, 
polariserande plastark. 

Föreläsningarna tolkades till span
ska av kolleger och jag fick hålla press
konferens och blev intervjuad i radio 
och tv.

Det var lika stort för honom själv 
som för dem. Och liksom vid andra 
lärarutbyten får man samtidigt nya 
vänner, stryker han under.

Förutom med Peru har ett universitet i 
Botswana deltagit i utbyte liksom ett i 
Harare i Zimbabwe, och sedan 2006 
finns ett samarbete med ett universitet 
i Sydafrika. Just nu befinner sig studen
ter från Peru vid HiG. 

Göran Nordström arbetade som 
grundskollärare och gymnasielärare 
innan han kom till HiG 1994 efter ut
bildning vid Linköpings universitet där 
han läste fysik och matematik. Intresset 
för fysik triggades igång redan i grund
skolan då han mötte den mystiska 
 matematiska enheten för acceleration.

– Formeln är meter per sekund upp-
höjt till 2 och jag kan komma ihåg än 
i dag var jag stod i mitt rum hemma 
och liksom åkte in och ut i förståelsen 
av begreppet. Det var så intressant och 
en utmaning och det har hållit i sig.

”Det är med barn man 
måste börja, det är då 
grunden läggs för ett 
framtida intresse för  
naturvetenskap.
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Likt en musiker som dagligen hanterar 
musikaliska idéer i huvudet gör Göran 
det med sina fysikexperiment. Idéer 
poppar upp hur man på något enkelt 
sätt och gärna med vardagliga pinaler 
kan visa storheterna och det grund
läggande lagar som styr naturveten
skapen.

Efter en tidigare måttlig men stabil 
karriär som mittback i Storviks divi
sion 5lag i fotboll övergick han tack 
vare sina barn till orientering. Som 
46åring deltog han 2001 i sin första 
5dagarsorientering och har nu del
tagit i 13 år i rad.

– Det sociala är viktigt och sedan är 
ju orientering väldigt kul för både 
kroppen och knoppen. Man måste vara 
skärpt när man ska hitta rätt på kar
tan. Det finns flera personer här på 
HiG som har orienterat i många år och 
som har det lättare. Det är svårt att 
komma in så sent i livet som jag gjort 
då jag inte ens visste vad grönt och vitt 
på kartan stod för. Han lärde sig också 
att de bruna linjerna betyder brant lut
ning. Det är utveckande och jag kän
ner att jag blivit bättre på det.

Det samma gäller inte hans musika
liska karriär som började med mando
lin. Han övergick senare till gitarr och 

vet fortfarande INTE vart 
den tog  vägen. Där emot 
har musiken fortfarande 

dragningskraft.
– Det är lite sorgligt att 

jag inte lärt mig spela eller 
sjunga, men ibland kan det 
kännas konstigt framåt efter

middagen om jag inte åtmins
tone har lyssnat på någon musik 

under dagen. 

Hans barndom var fylld av musik, familje
medlemmar musicerade. Musiken blev 
tidigt en ingrediens i vardagen. Precis 
som han vill att naturvetenskap och 
nyfikenhet ska bli en vana för barn 
ända från förskoleåldern. Därför 
plockar  han fram sina frukter och 
prismor och vattenkaraffer och sladd
stumpar och far runt jorden. 

– Samtidigt är det ett kulturutbyte. 
När den 72årige professor Jan Smith 
från NorthWest University i Sydafrika 
– som åker Sedgeway till jobbet – var 
här bjöd jag hem honom till Storvik för 
att plocka kantareller tillsammans med 
min pappa. Det var underbart att höra 
deras livliga samtal där i skogen. Ingen 
förstod vad den andre sa, men förmod
ligen pratade de ungefär om samma 
sak. Sedan bjöd jag gästen på stekt 
falu korv och potatismos, skrattar han. 

Göran Nordström har flera gånger fått 
frågan om han inte skulle börja forska. 
Men han har avböjt. Han är helt till
freds att vara lärare och pedagog och 
se myntet trilla ned hos sjuåringen som 
utforskar naturen genom att dra i en 
spak eller trycka på en knapp.

GöRAN
vid  
sidan  
om

Namn: Göran Arne Nordström

Titel: universitetsadjunkt och 
 hedersprofessor (i Peru).

ålder: 59

Familj: gift med Gunnel samt två 
 utflugna barn.

Bor: villa i Strömsbro utanför Gävle

Lyssnar på: vardaglig påfyllning 
krävs, i dagarna ofta Paul Simon och 
Winnerbäck och mycket för texternas 
skull.

Fritid: har alltid sysslat med idrott 
av olika slag, på senare år mest 
orientering. Annars gärna fiske och 
familjeliv.

Tre lästips: en fantastiskt trevlig 
bok om Christian Birkeland som var 
den norrman som uppfann metoden 
att tillverka konstgödsel ur luft, 
 vilket senare utvecklades vidare till 
Norsk Hydro. Pengarna använde han 
till att ta reda på vad norrsken var 
och hur det uppstod. ”Norrskenet – 
berättelsen om Christian Birkeland – 
ett bortglömt geni” är skriven av 
Lucy Jago.  ”Americanah”, av 
Chimamanda Ngozi Adichie från 
Nigeria, är den andra rekommenda-
tionen. Små nyanser av den osynliga 
rasismen i USA och samtidigt en 
 kärleksroman med lyckligt slut, 
 vilket tilltalar Göran. Tredje tipset är 
”Humbolts gåva” av Saul Bellow, 
väldigt välskriven och rolig bok.

Göran Nordström, universitetsadjunkt

NÄRGåNGET
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Det unika luktminnet

Du har nog varit med om det. Att du någon gång känner en doft 
och omedelbart stiger ett minne fram, oftast från barn- eller  
ungdomstiden, triggat av den lilla luktförnimmelsen. Det har ett 
namn, det självbiografiska minnet, och kan visa sig var mycket 
användbart på flera sätt.
Text: Ove Wall Foto: Ove Wall , Matton Subscription

För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNsKOR



Förmåga att känna dofter är människans minst utfors
kade sinne. Ändå är det ett mycket viktigt sinne. 
Forskaren Johan Willander kan visserligen sägas prata  
i egen sak, men han hävdar bestämt att det förhåller 

sig så.
– Att förlora synen kan innebära att andra sinnen mer eller  

mindre ersätter synen. Det går utmärkt 
att leva i alla fall. Men ingenting kan ut
vecklas och ersätta vår förmåga att känna 
lukter. Luktsinnet påverkar till exempel 
aptiten och äldre som förlorar luktsinnet 
kan drabbas av viktnedgång och närings
brist som en följd av sänkt aptit. 

Frånvaro av luktsinnet innebär också förlust 
av ett varningssystem. Man kan inte 
känna  om en matvara är härsken och kanske rent av giftig, 
eller om gasspisen  läcker, menar Johan Willander vars forsk
ning utvecklar kunskapen om luktsinnet, vad det är, hur det 
fungerar och inte minst vad det kan användas till. Mer om 
det sista senare.

Luktsinnet är enligt Johan Willander speciellt. Intryck från 
de andra sinnena går alla genom olika typer av filter innan 
förnimmelsen når sina primära regioner i hjärnan. 

– Tittar man på hur våra sensoriska system, våra sinnes
organ, är strukturerade i hjärnan ser man att just luktsinnet 
har en väldigt direkt koppling till de strukturer som rör emo
tion och minne. 

Det är samma delar i hjärnan, amygdala och hypotalamus, som 

hanterar bland annat paniksyndrom, depression, ångest och 
aggression och minnesförmåga. Han menar att den nära och 
direkta kopplingen gör luktsinnet speciellt i jämförelse med 
de andra sensoriska systemen.

– Fokus för min forskning är hur olika typer av stimuli 
påverkar vad man minns. Ett klassiskt exempel är att du går 

på stan och plötsligt känner du en doft 
som omedelbart får dig att tänka på en 
semestermiddag för länge sedan. Lite för
enklat kan man säga att sådana minnen 
definierar oss och bidrar  till att vi blir de 
vi är.

Ytterligare en viktig funktion hos luktsinnet 
är att skänka oss njutning. Johan exempli
fierar med det sparsamma nöjet det inne

bär att äta en god middag när man är rejält förkyld. 
Det har forskats väldigt lite på luktsinnet i jämförelse med 

till exempel synsinnet och andra sensoriska organ. Johan 
Willander tror egentligen bara att det handlar om att man 
inte tycker att luktsinnet är lika viktigt som andra sinnen. 
Att det skulle bero på att forskning om luktsinnet skulle 
vara mer komplicerad än forskning om exempelvis synen 
håller han inte heller med om. 

– Visserligen kan inte lukter beskrivas i ett vanligt tre
dimensionellt system med höjd, bredd och djup eller med 
färg och yta, på samma sätt som ett synintryck. Inte heller 
kan man beskriva lukter exakt med ord och vi har inte hittat 
några beskrivbara dimensioner som kan göra oss säkra på 
att en mottagare förstått den doft vi har velat förmedla. 

”Fokus för min forskning 
är hur olika typer av  
stimuli påverkar vad 
man minns.”

Forskaren Johan Willander
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Vinexperterna gör sitt bästa, men vi är alla skapta av olika 
erfarenheter och egna värderingar. Men såsom ett sinne är 
det nog inte krångligare att forska på än något annat sinne. 

sammantaget kan man konstatera att dofter talar sitt eget 
språk, något svårfångat men livfullt. Ett intressant faktum är 
också att doftminnen ofta är förknippade med känslor. 

– Ytterligare något intressant är att när människor får 
minnen  av ljud eller bilder härrör de från åldrarna 15 till 25 
år. Men när det handlar om minnen från doftstimuli är det 
 oftare emotionella minnen och minnen från barndomen, 
innan tio års ålder.

Vilket bara det torde kunna öka nyfikenheten hos många. 
Ändå har förhållandevis lite forskarkraft ägnats åt vad som 
kallas det självbiografiska minnet, alltså att minnas händelser  
från sitt våra liv, där lukterna spelar en stor roll för vissa 
typer av minnen, synen för andra. 

Detta motverkas nu i någon mån i ett stort projekt som Johan 
Willander deltar i. Nio forskare med olika specialiseringar 
har gått samman för att titta närmare på luktsinnets unika 
egenskaper. 

– Man kan säga att vi tar varsitt område. Jag kommer att 
ägna mig framför allt åt sinnets förmåga att framkalla själv
biografiska minnen, där en koppling till vittnespsykologi 
finns, medan andra tar sig an bland annat sambandet mellan 
dofter och språk, doftsinnets roll i matrelaterade beteenden 
samt sambandet mellan förlust av luktsinnet och demens, 
vissa tecken på det finns redan.

Riksbankens jubileumsfond anslog nyligen 26 miljoner till pro
jektet som är sexårigt och leds av Maria Larsson, professor i 
perception och psykofysik vid Psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet.

Skulptur: ”Ruin” av Jens Salander
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För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNsKOR



Så kunde HiG slå fast att 10 år som  
miljöcertifierad Högskola är ett faktum.  
Det firades bland annat på vetenskapligt vis 
med föredrag, och ett och annat mingel.  
För att inte nämna den starkaste symbolen; 
planteringen av ett kunskapens äppelträd, 
av den sena sorten Aroma, på campus.

Text och foto: Ove Wall

Tio års arbete mot en hållbar Högskola. Vad har det 
gett för resultat? Kaisu Sammalisto, universitetslektor 
i industriell miljöekonomi och vicerektor för hållbar 
utveckling, var den som startade det enträgna arbete 

mot en miljöcertifiering enligt standarden ISO14001 som nu 
har lett fram till att miljöledningsarbetet vid HiG hamnat i 
det allra översta kvalitetsskiktet, men maximalt poäng tre år 
i rad, på Naturvårdverkets rankinglista. Ett klart bevis för 
gott resultat.

– Det viktigaste är nog att vi ökat medvetenheten om 
miljön  både bland studenterna och bland personalen samt 
att vi fungerat som inspiratörer till andra högskolor som 
även besökt oss för att titta närmare på hur vi arbetar och 
lära sig av våra erfarenheter, säger hon. 

En bättre ordning på transporterna har medfört väsentligt lägre  
energiförbrukning som sedan 2011 har sänkts med nästan en 

Tårtor, föredrag och äppelträd 

– 10 år med 
miljöcertifikat

Årets miljöpris gick till Ola Norrman Eriksson
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miljon kWh till 8 042 788 kWh 2013, eller drygt tio procent.
Kaisu poängterar att det kommer nya studenter varje år 

och att även personalstyrkan förändras kontinuerligt. Det 
gör att idéerna kring miljöarbetet ständigt sprids. 

– Det viktigaste framöver är att den sociala hållbarheten 
och hålla miljöarbetet levande.

Transporter står för en avsevärd del utsläpp på jorden. 
Klimatforskarna får sägas vara eniga om att något måste 
göras åt det. I ett välbesökt Valhall berättade Mats Lundberg, 
forskare på Sandvik Material Tools AB och föreläsare vid 
HiG, om bränslecellsbilen som drivs med vätgas. Bilen körs 
som en vanlig bil, går 60 ljudlösa mil på en tank och kunde i 
princip ha provkörts inne i aulan då den enda restprodukten 
är drickbart vatten.

Någon kanske tänker på katastrofen med vätgasluftskeppet  
Hindenburg när de hör ordet vätgas, men Mats Lundberg 
kunde lugna dessa. Vätgastanken i bilen har provskjutits med 
grov ammunitions, och det enda som hände var att gasen 
pyste ut.

– Vid Hindenburgkatastrofen var det inte vätgas utan 
diesel  som fattade eld.

i en annan sal berättade professor Björn O Karlsson om hur 
det egentligen kommer sig att jorden blir varmare, hur växt
huseffekten fungerar.

Det sista föredraget hölls av professor Johan Rockström som 
är chef för Stockholm Resilience Center. Han talade kring 

”Välfärd inom planetens gränser” och slog bland annat fast 
de riktigt stora frågorna som måste lösas för en trygg utveck
ling; hållbara system för matförsörjning, en fossilbränslefri 
världsekonomi samt en övergång till en cirkulär ekonomi, 
inspirerad av ekologiskt kretslopp där avfall ska ses som 
 råvara och vara lätta att på olika sätt kunna återvinna.

årets miljöpris, ett arbetsstipendium om 15 000 kronor, gick 
till Ola Norrman Eriksson för att ha stärkt miljöteknikämnet 
vid HiG inom såväl forskningen som utbildningen och sam
verkan. 

i biblioteket stod rader av tårtor beredda och universitets
adjunkt Bengt Söderhäll stämde upp en helt nyskriven sång 
till eget ackompanjemang på fyrasträngad minigitarr.

så till äppelträdet som planterades mellan biblioteket och 
campus restaurangen. Det är inte det första trädet som plan
terats i signalsyfte. Det första äppelträdet planterades av 
 artisten Tomas Di Leva i april 1995, det andra är en ask som 
planterades av prinsessan Madeleine i september 2002.

Nu var det dags för det tredje kunskapsträd, äppelsorten 
heter Aroma och är sent mognad sort som är tänkt att sam
manfalla med höstarnas studentankomst. Trädet planterades 
mellan biblioteket och campusrestaurangen av rektor Maj
Britt Johansson med hjälp av kommundirektör Göran Anrell 
och Akademiska hus Nords regiondirektör, för övrigt en 
 tidigare HiGstudent, Peter Bohman. Kvalitetssamordnare 
Helena Johansson såg till att trädet hamnade i upprätt läge.
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Hållbart nu och i framtiden

H-MÄRKT



I PRAKTIKEN
Om ett arbetsliv i förändring

Försäkringskassan: 

Studenter  
kapar högarna
Försäkringskassan i Gävle har anställt åtta  
högskolestudenter som timvikarier.  
Efter en snabbutbildning på två veckor arbetar  
de nu upp till tolv timmar i veckan med att  
hjälpa myndigheten att minska pappershögarna.

Det var Försäkringskassan i Uppsala som var först 
med att skapa en studentpool för att rycka in timvis. 
Då erfarenheterna därifrån blev så goda har andra 
kontor följt efter.

Studenter på Ekonom, Socionom och  Hälsopedagogiska 
programmet kontaktades via mejl med en förfrågan ifall de 
var intresserade av att hjälpa myndigheten. I början hand
lade om några få timmar i veckan, det utökades sedan till 
åtta och sedan tolv timmar.

Oliwia Kastman läser på Ekonomprogrammet.  
– Vi gör lite enklare ärenden som går fort att göra och där 

det var möjligt att börja jobba direkt. Vi fick en intensiv 
utbildning på två veckor och vi har också handledare på 
plats som hjälper oss vi behov, så vi känner oss trygga i 
detta, säger hon.

i utbildningen läggs särskild vikt vid sekretessfrågorna.
– Vid tre olika tillfällen utbildades vi i sådana frågor, vad 

vi får och inte får göra, av en grupp som enbart ansvarar för 
det.  Det känns tryggt att kunna.

Även om de inte direkt kommer att ställas inför sådana 

frågor i sitt framtida yrkesval, ses det som en merit att ändå 
känna till vad som gäller för en myndighet.

stefan Norell på samma utbildningsprogram nappade också på 
förfrågan. Han läser med inriktning mot redovisning och 
tycker ändå att det är bra att få komma in myndigheters 
regel system.

Nu är det inte några komplicerade ärenden som handhas av 
studenterna. 

– Vi jobbar hittills med korta sjukpenningsärenden där 
personerna i regel redan har återgått i arbete, Men då de har 
sett att det fungerar bra så ska de ge oss lite mer befogen heter 
och längre arbetstid, säger Stefan. 

Eftersom studenterna har stor frihet och arbetar då de själva har 
tid, behöver inte jobbet krocka med studierna. Detta ger 
 studenterna inkomst, och dessutom jobb med semester
vikariat samtidigt som Försäkringskassan, som länge varit 
tyngd av stor arbetsbörda, får hjälp att minska pappers
högarna. Det visar en tendens att växa inte minst när vi nu 
går in i influensatider.

Text: Douglas Öhrbom  Foto: Ove Wall
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”Mycket goda erfarenheter”

Text: Douglas Öhrbom  Foto: Ove Wall

På Försäkringskassan i Gävle ser man detta sam
arbete dels som ett sätt att få hjälp att beta av 
högen av äldre ärenden och dels att bättre 
kunna möta den ökade belastningen i sjuk

domstider.
– Vi vill knyta kontakter med Högskolan som poten

tiell arbetsgivare och samtidigt har vi fördelen att stu
denterna kan jobba flexibelt via timanställningar, säger 
Angelica Gabrielsson, chef för studentpoolen vid 
Försäkringskassan i Gävle.

i och med att det inte handlar om personliga besök kan 
studenterna arbeta med ärenden från hela norra Sverige. 
Och genom att de har olika bakgrund och läser flera 
olika utbildningar kan de komplettera varandra, menar 
man. 

Försöket kommer att pågå till och med februari 
2015 och sedan utvärderas. Men Angelica Gabrielsson 
säger att erfarenheterna hittills är mycket goda.

 – Det finns stora möjligheter för de studenter som 
extrajobbar hos oss att hitta jobb när de examineras 
ut eftersom Försäkringskassan finns på många ställen. 

Stefan Norell och Oliwia Kastman
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att fatta
Text och foto: Ove Wall

Praktiken hjälper en
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Att praktisera sina kunskaper 
ute på ett företag innebär inte bara  
att utbildningen får verklighets- 
förankring.
– Det får mig också att inse varför  
jag ska lära mig allt det vi gör på  
utbildningsprogrammet, säger  
andraårsstudenten Matilda Persson,  
blivande automationsingenjör.

Först en kort historik: industrialiseringen av västvärlden började 
i mitt av 1800talet. Nästa stora steg var att industrin elek
trifierades. Den tredje fasen var datoriseringen och nu är vi 
framme vid, som den kallas, Industri 4.0, då vi förväntar oss 
att maskinerna själva ger sig ut på internet för att ta reda på 
sådant de behöver för att kunna fullgöra sin uppgift. 

Att det här teknikskiftet samtidigt innebär en förändring av 
ingenjörsrollen är ett lätt understatement. Detsamma gäller 
även självfallet utbildningen. Därför är det en mycket bra idé 
att utbilda i samverkan med den industri som ligger i framkant 
av samma utveckling och som behöver se över sin framtida 
personalrekrytering. Vid Högskolan i Gävle ges fyra program 
som Coop: ingenjörsprogrammen inom energisystem, maskin 
och automation samt inom miljöteknik. 

Robotarna är här för att stanna, även de små på två ben som 
kan prata och dansa och som ger studenterna möjlighet att 
öva programmering, och automationen går framåt i rasande 
tempo. Så måste också utbildningen av de personer som ska 
programmera utvecklingen.

– Det är inte möjligt att täcka in alla områden som auto
matiseras just nu. Man brukar skilja på process, industri 
och fastighetsautomation, med olika behov och förutsätt
ningar. Inom fastighet handlar det mest om värme, ventilation 
och belysning och viss säkerhet. Det spelar väl ingen större 
roll om det är någon grad upp eller ner. Men skulle det ske 
inom processindustrin kan ett litet fel kosta massor av pengar, 
säger programansvarige Niclas Björsell.

Då automationen pågår inom mängder av områden innehåller 
också programmet motsvarande bredd. Matematik, elektronik, 
programmering, mätteknik, maskinteknik, robotik med mera 
varvas i den fyraåriga programvarianten med fyra stycken 
tio veckor långa praktikperioder på något företag. 

Att söka till jobbet är precis som att söka vilket jobb som helst. 
Företagen annonserar inom Högskolan och hugade studenter 
skickar CV och personligt brev och kallas förhoppningsvis 
till intervju.

Matilda Persson nappade på BillerudKorsnäs som tillverkar 
olika typer av kraftpapper. Matilda läser andra året och har 
gjort sin första praktikperiod då hon fick flyta runt på sju 
olika avdelningar med vitt skilda uppgifter. En handledare 
ser till att finnas till hands.
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Förutom att praktiken ger närhet till verkligheten ger den en 
annan möjligen mindre känd vinst.

– Man blir mer motiverad till studier och förstår varför 
man läser just den här eller den här kursen eftersom man får se 
på riktigt vad de är till för. Så blir det ett välkommet avbrott i 
pluggandet. Jag ser över huvud taget inga nackdelar med coop.

Till detta kan man naturligtvis tillägga att man skapar kon
takter med arbetsgivare liksom att arbetsgivaren får tillfälle 
att se vad man går för.

– Och jag blev direkt erbjuden ett sommarvikariat på 10 
veckor till.

Matilda räknar med att få en mer specialiserad utbildning då 
hon kommer ut i arbetslivet på riktigt.

– Den här utbildningen är så bred att jag inte behöver be
stämma nu vad jag ska arbeta med. Från början var jag mest 
intresserade av styrningen av robotar, men nu är det mycket 
nytt inom el. 

Matematiken är inte den lättaste, men det är ett ämne som 
ligger för henne så det har inte bjudit några hinder.

Mikael strid, tredjeårsstudent som gör sina praktikveckor på ÅF 
AB, ett av landets största teknikkonsultföretag, håller helt 
med om allt som Matilda säger och lägger till att han tycker 
att lönen, som ska motsvara ungefär en lärlingslön, är bra.

– Och den ligger faktisk lite högre än vad studielånet skulle 
bli för motsvarande period. Dessutom ger det ju inga studie
skulder.

En klar fördel för den som gått en cooputbildning är, menar 
Mikael, att man är betydligt mer självgående när man avslutat 
studierna. Även om ÅF ser till att komplettera kunskaperna 
hos nytillkomna konsulter blir omställningen enklare både 
för företaget och den nyanställde som läst coop. 

Mikael strid kommer från Stockholm och har redan hunnit 
arbeta några år efter gymnasiet. 

– Jag jobbade som rörmokare och det var ett väldigt slitigt 
jobb, inte minst för knäna, så jag funderade på vad jag skulle 
kunna göra i stället och så hittade jag den här utbildningen. 

Tillbaka på Niklas Björsells kontor pratar vi om jobbchan
serna för automationsingenjörer. Niklas visar på datorn, går 
in på Platsbanken och skriver in ordet ”automation” i sök
rutan. Ut rasslar över 300 platser över hela landet, och yt
terligare några utomlands.

– Med den här utbildningen kan man jobba nästan var 
som helst. Automationstekniken utvecklas över hela jorden 
och det kräver fler ingenjörer. 

ingenjörsutbildningar brukar räknas som ”dyra” i jämförelse 
med teoretiska utbildningar. Maskiner är dyrare än böcker.  

– Men dels har vi som högskola bra priser från tillver
karna då de gärna ser att vi arbetar med deras utrustning. 
Sedan har företag ”sponsrat” oss på utrustning och den an
vänds ju inte enbart inom det här programmet. På det hela 
taget gör det att utbildningen kan ges med moderna och 
aktuella verktyg. Stödet från industrin är väldigt bra och 
man bidrar ju till utbildningen inte minst genom att avsätta 
en person som handledare till studenten.

Utbildningen är som nämnt bred. Det beror inte på att man ska 
behöva vara experter på allt.

– Men som automationsingenjör ska man ha så pass bra 
kunskaper att man obehindrat kan prata med experter på 
olika områden, till exempel med en dataprogrammerare, och 
förstå vad som sägs. 

Matilda  
Persson

Mikael  
Strid

   LÄROsPåN
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En intensiv tid
i slutskedet på året pågår ett intensivt arbete med att förbereda 
den verksamhet HiG ska bedriva under 2015. Antagning av vår-
terminens studenter pågår för fullt, ansökning av forskningsmedel 
lika så och arbetet med Högskolans verksamhetsplan och budget 
för kommande år är inne i sitt slutskede. I år är det extra svårt 
att planera volymen på utbildningen eftersom det extra antal 
utbildningsplatser som HiG får tilldelat av regeringen blir känt 
först när regleringsbrevet kommer i december. 

Budgetproppen kom i oktober. Det enda vi vet från den är att 
Alliansregeringens aviserade neddragningar av utbildnings- 
anslaget till majoriteten av landets lärosäten, inklusive HiG,  
ligger fast. 

Men 5.000 nya utbildningsplatser ska fördelas mellan landets 
lärosäten. Knappt hälften av platserna ska gå till bristutbild-
ningar och resten får användas fritt och regeringen har fått veta 
hur mycket vi kan utöka lärarutbildningarna och utbildningarna 
till sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Vi har även med 
hjälp av våra lokalpolitiker uppvaktat departementet och berättat 
om vilka särskilda behov av utbildningsplatser som vårt län har. 
Vår förhoppning är att regeringen är villig att låta oss vara den 
motor i utvecklingen av länet som vi ser som vår roll.

samtidigt med förberedelserna inför nästa år, pågår arbete med 
att dokumentera Högskolans verksamhet under 2014. Det är ett 
omfattande arbete som involverar och spänner över alla verk-
samhetsområden som beskrivs i årsredovisningen. När doku-
mentet/manuset är slutligt fastslaget av Högskolestyrelsen ges 
det layout av HiG:s egen ateljé och skickas därefter till tryckeriet. 
När man sedan håller det omkring 60-sidiga dokumentet i han-
den brukar det vara lätt att känna sig stolt över vad Högskolans 
medarbetare och studenter åstadkommit tillsammans. 

Rektor Maj-Britt Johansson

Stort stipendium!
Närmare en och en halv miljon kronor belönas Jens Eklinder-Frick 
med för sig avhandling som lades fram i våras. Stipendiet ger tre 
års full täckning för fortsatta studier.

Jens Eklinder-Frick presenterade i våras som doktorand i företags-
ekonomi vid Högskolan i Gävle sin avhandling om det sociala  
kapitalets roll i företagsnätverk, ”Sowing Seeds for Innovation”.  
Det rör sig om studier av klusterinitiativ och regionala strategiska  
nätverk där företag skapar relationer för att dela på resurser och 
skapa innovativa miljöer. Hans forskning ingår i ett större projekt 
som kallas SLIM, Systemledning för innovativa miljöer och kluster-
processer i norra Mellansverige.

– stipendiet betyder att jag nu kan ägna betydligt mera tid åt 
min forskning. Jag kan meritera mig ytterligare och sikta mot att 
bli docent. 

Om valet av honom för stipendiet säger han: 
    – Jag har redan publicerat mig en hel del. Jag hade vidare en  
bra forskningsplan och jag fortsätter nu att forska om det jag 
skrev i min avhandling: hur styrningen av klusterorganisationer 
skapar förutsättningar för innovationer.

Hans handledare var professorerna Lars Hallén och Lars Torsten 
Eriksson. Jens arbetar nu som adjunkt i företagsekonomi vid 
Högskolan i Gävle.

KORT & GOTT



 

Det hållbara biblioteket

Nyss firade vi tio år som miljö
certifierad. I vårt vackra biblio
tek höll arkitekt Hans Tirsén  

ett föredrag om bibliotekets hållbara  
arkitektur. Utgångspunkten var de tre 
egenskaper som den romerska arkitek
ten Vitruvius definierade för 2000 år  
sedan; användbarhet, hållbarhet och 
skönhet. Biblioteket har ritats utifrån 
dessa tidlösa krav och det har gett  
resultat. Sedan invigningen för åtta år  
sedan har biblioteket varit den attrakti
vaste platsen på campus.  Byggnadens 
form betonar rollen som kunskapsarena, 
den höga spanfaktorn och de många 
sittplatserna har gjort biblioteket till en 
social medelpunkt.

Hållbarhet behöver inkludera samhällets  
alla funktioner.  Darryl Macer, grundare 
av Eubois Ethics Institute, har skapat 
metaforen ”den hållbara stolen” som 
förklarar hur. Stolen har fyra ben  
för balans och stabilitet mellan 
ekologisk, ekonomisk, social 
och kulturell utveckling. 

Till det kulturella benet hör  
biblioteken. Biblioteken kan 
tyckas vara självklara idag och 
ses av oss svenskar snarast som 
en mänsklig rättighet, men 
de är viktiga att värna. Att 
låta sig inspireras av böcker 
hör ihop med bildning. 
Bildning ska inte bara ut
veckla kunskap och för
ståelse, utan också  

personlighet och mognad. Den ameri
kanska juristen och filosofen Martha 
Nussbaum skriver att varje student  
behöver kunna delta på ett intelligent 
sätt i diskussioner om skillnader och 
likheter mellan människor för att kunna 
skapa ett gott samhälle. Vi behöver föra 
en kritisk diskussion både om vår sam
tid och vilken framtid mänskligheten 
ska sträva mot. 

Avslutningsvis en påminnelse om den  
indiske matematikern och bibliotekarien 
S R Ranganathans (18921972) fem 
biblioteksvetenskapliga lagar: 

1. Böcker är till för att användas

2. Till var och en hans eller hennes bok

3. Åt varje bok dess läsare

4. Spar läsarens tid

5. Ett bibliotek är en växande organism 

Ranganathans lagar kan användas 
även i dagens informationssam
hälle. Rätten att läsa måste gälla 
alla. Läsning är en färdighet och 
aktivitet som ger kunskap, bild

ning, utbildning, information och 
delaktighet. 

Ett hållbart mänskligt sam
hälle behöver bibliotek och 
läsning!
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