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Mobbning – ett så viktigt ämne
Hon tänkte bli barnskötare. Nu forskar hon om mobbning.

sidaN 9

HiG utbildar sjuksköterskor i Kina
Kina behöver fler sjuksköterskor. Därför bad 
de HiG starta utbildning – i Kina.  

sidaN 12

Företagskultur  
viktigast för framgång
Att vara mer intresserad av kundtrygghet  och 
kundnytta än affärer är en av hemligheterna 
med framgången för Hasse Anderssons företag.

sidaN 18

I detta nummer

Hälsingegårdar – ett minne för livet
I ett par hundra år har de fantastiska väggmålningarna stått 
emot klimatet. Men nu måste något göras. HiG engagerar sig i 
vårt senaste världsarv.

sidaN 4
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sidaN 20

Dyrt att vara efterklok
Vikten av ett kritiskt förhållningssätt kan inte nog understrykas i 
den akademiska världen, skriver professor emeritus Lars-Torsten 
Eriksson. 

sidaN 24

Behovet av kriminologer
Utredningskriminolog är ett framtidsyrke. HiG-professorn  
Jerzy Sarnecki berättar varför.

Pengarna gick till fester 
– stämplas som världsarv

De många fastigheter som ingick i miljonprogram-
met, den stora bostadssatsningen som pågick 
1965-1974, har kommit allt närmare en mycket 

kostsam upprustning. I HiG:s första forskarskola 
Reesbe har ett antal doktorander tagit på sig uppgiften 
att fundera ut hur det bäst ska ske med tanke på miljö, 
energi och material. (Se LEVE! nr 1-2014.)

Miljonprogrammets fastigheter är omkring fyrtio år gamla.

det finns ett tusental så kallade Hälsingegårdar i vårt norra 
landskap. De har stått där i omkring ett par hundra år. 
Vi talar om fantastiska gårdar med motivmålade tapeter 
och vackra utsmyckningar i hela byggnader som enbart 
använts till fest. Sju av gårdarna utsågs i våras till att  
representera alla de andra på UNESCO:s världsarvslista. 

De har stått emot seklers påfrestningar mycket väl, men 
om hörnet väntar klimatförändringar och mer extrem-
väder. Vi går mot ett mer engelskt klimat, varmare och 
blötare.

Hur fastigheterna och inte minst de unika handmålade  
tapeterna ska skyddas mot detta ska forskare vid HiG 
försöka ta reda på. En värdsarvsstämpel innebär att  
objektet ska räddas åt framtiden. 

Men gårdarna ska inte bli något nytt Skansen. 
Det ingår också i uppdraget att bära  
kritiska glasögon för att problematisera 
miljön och historien runt gårdarna. 
Infallsvinklar saknas inte.

det är precis som professor Lars-Torsten 
Eriksson påpekar på annan plats i detta 
nummer: det är dyrt att vara efterklok! 

Ove Wall redaktör
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Hälsingegårdar
– ett minne för livet
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de flesta är byggda på 1800-talet, 
men många är betydligt äldre, 
och de är i egentlig mening 
makalösa i sin dekorativa prakt. 

De finns i ett drygt tusental. Sju av dem 
har utsetts att representera övriga och 
dessa finns numera på Unescos världs-
arvslista. Därmed gäller det att leva 
upp till de kvalitets- och förvaltnings-
krav som Unesco ställer. Gårdarna ska 
bevaras i bra skick för eftervärlden. 
Gårdarna är fortfarande privatägda, 
men med hjälp från Region Gävleborg, 
Länsstyrelsen, Länsmuseet och Hög-
skolan i Gävle vill man skapa en stöd-
jande organisation för både bevarande 
och utveckling av gårdarna och verk-
samheten.

– I motsats till Dalarna, där gårdarna 
ofta styckades upp i generationsskif-
tena, har gårdarna i Hälsingland hållits 
intakta då äldste sonen i regel har tagit 
över. Det har gjort att gårdar blivit i 
många fall mycket stora, säger Olle 
Wängsäter, projektledare och utveck-
lare i Region Gävleborg.

Man kan också tänka sig att det funnits 
någon del konkurrens bland bönderna. 
I och med att gårdarna blev stora kunde 
man omvandla det man inte själva be-
hövde till inkomster. Skog och lin var 
stora källor till extrapengar. 

– Det speciella med Hälsingegårdarna 
är att en avsevärd del av inkomsterna 
har lagts på det egna boendet, ofta i 
form av specialinredda och konstfullt 
smyckade festlokaler som enbart togs 
i bruk vid väldigt speciella tillfällen, 
som till exempel dop och bröllop.

Det är dessa lokaler och traditionen 
runt dem som är kärnan i världsarvet. 

Man anställde konstnärer för att täcka 
varje centimeter av väggarna med all-
sköns motiv. De kom ofta från Dalarna 
där kurbitsmåleriet var tradition. 
Kurbits i form av fantasiväxter och 
blomrankor finns även i Hälsingland, 
men ofta har målarna fått lära om och 
har anpassat sig till Hälsingeböndernas 
viljor. 

LEVE! följde med Jan Akander, forskare i 
byggteknik vid Akademin för teknik 
och miljö, till gården Pallars i Långhed 
i Alfta. Gården består av tre-fyra bygg-
nader, ett större bebott boningshus, ett 
stall samt två mindre byggnader varav 
den ena är föremål för Jans under-
sökning.

det första rummet vi kommer in i består 
av en eldstad, tre korta sittsängar i var-
sitt hörn och med naket trägolv. Lyfter 
man blicken kan man konstatera att 
varje liten yta av väggarna är motivmå-
lad. Det är fantasifulla bilder i naivis-
tisk stil från olika svenska städer, däri-
bland ”Gefle”. Vi lyckas inte orientera 
oss i motivet och när vi tittar på bilden  
från Lappmarken inser vi att konstnären 
förmodligen målat såväl de hästlika 
renarna som städerna på hörsägen.

Vem som gjort just dessa målningar vet 
man inte. Han kallas än så länge 
”Blåmålaren” (inte att förväxla med 
konstnären Eugène Jansson med samma 

  En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 3 • Oktober 2014       5

Mitten av 1800-talet innebar ett uppsving för bönderna i Hälsingland. 
Gårdarna var stora, skogen och linet gav gott om extrainkomster.  
Men pengarna lades inte på hög. Ingen annanstans i världen har  
fria bönder lagt sina inkomster på att skapa vackra festlokaler.  
Nu har de blivit världsarv och där kommer Högskolan i Gävle in. 

Text: Ove Wall   Foto: Ove Wall och Jacob Dahlström
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tillnamn) på grund av den myckna an-
vändningen av indigoblått och det finns 
hopp om att en jämförelse med pigment 
i andra hus eller på signerade målningar 
ska kunna slå fast konstnärens identitet.

detta är inte en sak för HiG. Jan Akanders 
uppdrag denna dag är att placera ut ett 
antal fuktmätare i och under huset. Man 
kan tycka att gårdarna som stått nästan 
orörda i två hundra år ska kunna fort-
sätta att göra det. Men så enkelt är det 
inte.

– Utifrån de förestående klimatför-
ändringarna, vårt klimat går mot det 
brittiska som är både varmare och fuk-
tigare, ställs andra krav på hantering. 
Vi har hört att vid hastiga väderom-
byten har fukten runnit längs tapeterna 
i hälsingegården Kristofers i Stene utan-
för Järvsö.

En annan skillnad är att om lokalerna förr 
oftast stod helt tomma tar de i dag emot 
grupper av besökare där var och en på-
verkar luftfuktigheten. Hur stor inverkan 
detta har ska hans små digitala givare 
berätta. Fyra av dem placeras inomhus 
och den femte precis mitt under huset i 
krypgrunden.

– Givarna samlar in data om tempera-
tur, klockslag och relativ luftfuktighet. 
Dessa data kommer sedan att jämföras 
med besöksstatistik och på det sättet 
får vi reda på hur mycket besökare på-
verkar inneluften.

2012 bildades en liten grupp vid 
Högskolan. Syftet var att se vad HiG 
och gårdarna kan göra för varandra. I 
slutet av maj 2014 företog man en två-
dagars bussresa runt till gårdarna och 
avslutade med ett seminarium för att 
kläcka idéer.

– Vi var ett tiotal personer, lärare och 
forskare som deltog, Det var entusiaster 
som gjorde det på sin fritid och det var 
väldigt givande, säger Åsa Morberg, 
som är samordnare för gruppen.

Hon berättar om den föreläsningsserie 
som gavs förra hösten tillsammans 
kommunala Konstcentrum.  Ämnet var 
Critical Herredagen Studies som  inne-
fattar arkeologi, historia, sociologi, 
 ekonomi och arkivstudier.

– Det handlade om att problemati-
sera bilden, av i det här fallet Hälsinge-
gårdarna, och se vad som finns bakom 
ytan med stora välskötta hus, böljande 

linfält och blå himmel. Det är inget 
nytt Skansen och det finns många 
 andra bilder att komplettera och för-
djupa med. 

Trots skönheten i gårdarna handlade det 
om ett utpräglat klassamhälle. Där finns 
uppslag till sociologiska studier. Någon 
demokrati rådde inte och rikedom 
kunde styra beslutsfattandet. Storhets-
tiden runt mitten av 1800-talet sam-
manföll med folkskolereformen 1842 
och gemensamhetsbyggnader, som till 
exempel skolor, uppfördes av dem som 
hade tillgång till mycket skog. Man kan 
fråga sig hur mycket rikemansbönderna 
påverkade undervisningen.

att samhällena var starkt patriarkala och 
att en manlig heders- och äromoral 
 dominerade har historielektorn Agneta 
Ney, tidigare HiG, slagit fast i Byggelse-
historisk Tidskrift. Liksom att det mest 
grundläggande när det gällde jordägande 
var släkttänkande och prestige.

Högskolebiblioteket har samman-
ställt en diger biografi över gårdarna, 
bestående av tidningsklipp, bokutdrag 
och annat tryckt material som kan 
ligga till grund för ytterligare idéer.
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Ekonomer kan naturligtvis också komma 
i fråga för fortsatt och utvecklad turism 
och besöksnäring. Olle Wängsäter tror 
starkt på att just den delen kan utvecklas 
mycket. 

– Hälsingegårdarna är ännu ganska 
okända för mängder av människor. 

att låta gårdarna ingå i historieunder-
visningen i grundskolan är ett av de 
starkaste önskemålen han har.  Kunskap 
om detta stora kulturarv kan då för-
djupas i grunden och samtidigt lägga 
grunden för fortsatt intresse. Hans 
skulle också gärna se att projektet 
Hälsingegårdar skulle engagera HiG:s 
samtliga akademier.

annika Gullberg är utbildningsledare för 
Trädgårdsmästarprogrammet och hon 
deltog också i den bussresa runt till 
 gårdarna som arrangerades i våras.

– Naturligtvis blir det ju byggnaderna 
och målningarna som står i centrum 
för uppmärksamheten, men det finns 
ju en omgivning också som jag tycker 
borde uppmärksammas. Nu för tiden 
har gårdarna inte samma utseende, till 
exempel hade de säkert inte samma 
släta gräsmattor innan automatiska 
gräsklippare fanns. Då man slog med 
lie frodades en helt annan typ av växtlig-
het runt gårdarna, med arter som inte 
klarar dagens hårdhänta behandling.

Jan akander petar in den sista fukt-
mätaren fasttejpad på en stör, in under 
huset. Den hamnar precis i mitten. Om 
ett par månader ska han tömma 
 mätarna på data första gången. Om ett 
år är datainsamlingen klar. Då har man 
ett bättre underlag till förståelsen av 
hur besöksnäringen påverkar miljön 
för de gamla byggnaderna och mål-
ningarna.
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Två avhandlingar om skrivande
Två olika typer av skrivande är föremål 
för varsin avhandling som nyligen lagts 
fram. 

i den ena slår Katharina Andersson,  
filosofie doktor i svenska, fast att pojkar  
i grundskolan inte alls är dåliga på att 
skriva trots att PISA-undersökningar  
hävdar att deras könsuppdelade jäm- 
förelser visar detta. Katharina Andersson 
menar i stället att problemet just är att 
man delar upp mänskligheten i två delar, 
efter kön, och drar slutsatser av det.

– Det finns så många andra faktorer än 
kön som påverkar. Vad man har för för-
äldrar, hur familjens livssituation ser ut, 
hur den mår, utbildningsnivån och den 
ekonomiska situation som föräldrarna 
har, allt påverkar skolresultaten.

Katharina har sett att pojkar i hög grad 
refererar till andra texter, allt från barn-
böcker till dataspel, när de skriver.

– Alla dessa texter finns i deras huvuden 
och de kan använda sig av dem. Men det 
värdesätts inte eftersom det inte står i 
kursplanen där andra kriterier gäller. Jag 
hoppas att min avhandling kan bredda 
synen på skrivkompetens.

Mats Hyvönen har synat lokalpressens 
syn på sig själva i ett historiskt perspek-
tiv. Han ser fyra karaktäristiska perioder. 
Den framför allt auktoritärt politiska och 
uppfostrande före andra världskriget.

Fram till 1960 minskade det politiska 
inflytandet och teleprintrarna gav lokal-
pressen samma möjlighet till världsrap-
portering som New York Post. Svansfö-
ringen blev högre trots att någon gransk-
ning av makten inte fanns förrän efter 
1960 då begreppet oberoende journalis-
tik blir idealet.

– Sedan 1990 har man återgått till den 
lokala nyhetsförmedlingen. Man skriver i 

dag att man inte längre förmedlar hela 
världen, utan att man finns här för din 
skull. Man står på läsarnas sida, menar 
Mats Hyvönen och leker med tanken: 

– Som medborgare är det kanske inte det 
man vill höra utan att tidningen är en 
oberoende granskare av makten, att själ-
va journalistiken är affärsidén.

avhandlingen ägnas även åt framtiden. 
Man pratar om att tidningar dör i internet-
åldern. Så pessimistisk är inte Mats 
Hyvönen.

– Dagstidningar utan journalistik vore  
inte historiskt unikt. Man kan förställa sig 
att journalistiken hittar nya former och 
läsplattan kan bli räddningen. Om läsarna  
hittar dit kommer annonsörerna också 
att göra det.   

Text och foto: Ove Wall

Mats Hyvönen Katharina andersson

iaKTTaGET
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Som 4-åring kom hon 1973 till Sverige efter att, med sin familj, ha flytt från Pinochets  
militärjunta i Chile. Som artonåring flyttade hon tillbaks till Santiago efter att ha slutfört 
gymnasiestudierna för att åtta år senare återvända till Sverige.

Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

Mobbning ett så viktigt ämne

NÄRGåNGET
Paula Larsson, adjunkt och doktorand
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När man byter land hamnar 
man också i en ny kultur. 
Människosynen, och inte minst 
kvinnosynen, i Chile var så 

annorlunda än den jag växt upp med. 
Jag vill inte flytta tillbaka igen, säger 
doktoranden Paula Larsson som inom 
ett år räknar med att ha avslutat sin 
forskarutbildning med god tidsmarginal. 
 Ämnet för avhandlingen är mobb-
ning.  Från att första året under av-
handlingsarbetet sam- tidigt arbetat full 
tid med under-visning vid HiG, är hon 
nu det sista året helt befriad från un-
dervisning.

– Jag tycker att det är jättekul att 
undervisa, men samtidigt är det skönt 
att kunna fokusera på det jag just håller 
på med och forskningsarbetet har varit 
väldigt intensivt men jätteroligt. Sedan 
går man ju ner en hel del i lön under 
den omständigheten förstås. Men det 
får gå, säger Paula Larsson när vi träf-
fas på caféet i Studentcentrum.

att ämnet blev just mobbning var nog 
mest en slump, menar hon. Efter ett 
antal år som lärare och sedermera mas-
terstudent kom hon att intressera sig 
mer för fenomenet mobbning, något 

som hon alltså har fortsatt med som 
doktorand.

Paula har i några år stått för den akade-
miska delen i vad som kommit att kall-
las för Gävlemodellen. Det är ett myck-
et framgångsrikt sätt att arbeta mot 
mobbning och kränkningar, omtalat 
långt utanför kommunens gränser, som 
arbetats fram av henne, Brottsförebyg-
garna i Gävle, BIG, samt kommunens 
Barn & Ungdom.

– Tanken var att utgå från den regerings-
rapport, som bland andra professor 
Peter Gill vid HiG fick i uppdrag av 
regeringen att ta fram för några år se-
dan, om vilka handlingsplaner mot 
mobbning som fungerar respektive 
inte fungerar. Den rapporten visade 
bland annat att metoden med kamrat-
stödjare, som väldigt många skolor 
använde sig av, tvärtom kunde ha för-
värrande effekt på mobbningen.

En av rapportens slutsatser var att det 
inte finns en enda generell modell som 
fungerar överallt, utan att varje skola 
måste bygga sitt arbete utifrån sina 
egna förutsättningar. Gävlemodellen 
har nått stor framgång. Uppföljande 
enkäter till eleverna visar till exempel 
att ingen elev på en av de allra stöki-
gaste skolorna i Gävle känner sig utsatt 
för någon kränkning. Eller som en mel-
lanstadieelev säger i en tidningsintervju 
nyligen: ”Man ser inte ens någon som 
röker”. 

den så kallade Gävlemodellen ska nog 
mer ses som en skiss för hur man på 
 skolorna ska lägga upp arbetet, sna-
rare än vad arbetet innehåller. Den om-
fattar från i år ett tjugotal av Gävles 
skolor. 
 När forskarutbildningen är spikad 
och klar hoppas Paula få medel till en 
större  utvärdering av projektet för att 
ta reda på hur man har arbetat på de 
 skolor som det gått så bra för.

Vägen dit har inte varit rak. I gymnasiet 
läste hon Barn & Ungdom, tänkte ar-
beta på dagis och tyckte att det verkade 
roligt att jobba med barn.

”alla tycker det är  
förskräckligt, ändå 
finns det.”
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– Men det var innan jag fick fem 
egna, skrattar hon. 

Mycket är svårt att veta när man är 
femton.

Efter gymnasiet åkte hon tillbaka till 
Chile i akt och mening att lära sig språ-
ket och lära känna sina rötter.     
– När man kommer till ett annat land 
som barn med mamma, pappa och sys-
kon tappar man en del av sina rötter. Vi 
hade inga kusiner, mor- eller farföräld-
rar. Familjen bestod bara av oss. Det 
var viktigt för mig att förstå varifrån 
jag kom för att kunna förstå mina för-
äldrar. 
 Men ännu var inte juntan borta och 
demonstrationerna mot den pågick för 
fullt.

– Jag var själv med och protesterade 
på Santiagos gator och fick uppleva 
både tårgas och vattenkanoner.

i Chile är skolan tolvårig och inga gym-
nasiestudier från Sverige får räknas. 
Därför fick hon gå om motsvarande 
gymnasiet och då det inte fanns olika 
linjer att välja bland läste hon som alla 
andra natur- och samhällsvetenskap. 

Hon bildade familj och fick tre barn men 
insåg alltså att hon ville återvända till 
Sverige.  
 Varför hon till slut valde en forskar-
bana säger hon sig ha lite svårt att svara 
på. Men efter viss eftertanke säger hon 
ändå:

– Jag tycker att det är roligt att ta 
reda på saker. Och med ett så här vik-
tigt ämne känner jag också att jag 
verkligen kan göra någonting. Så kan 
man ju lägga till att jag är väldigt  
social och nu får jag tillfälle att träffa 
många människor.

Mobbning är ursprungligen ett begrepp 
inom zoologin och betecknar fenome-

net där en flock djur sluter sig samman 
mot, eller tillsammans ger sig på, ett djur 
företrädesvis av en annan art som det 
antar försöker tränga sig in. Skator syns 
till exempel ofta i rollen som mobbare 
gentemot andra fåglar och inte sällan 
även katter. Begreppet härstammar från 
ordet mobb och inlemmades i det 
svenska språket av mångårige radio- 
och tv-doktorn Peter-Paul Heinemann 
1969 i och med att apartheid började 
uppmärksammas. Han såg mobbning 
som det första steget mot apartheid.

– Mobbning, särskilt av barn, är något 
som verkligen berör. Det är ett globalt 
fenomen och det sorgliga är att det inte 
försvinner. Vi har det inte bara i sko-
lorna, utan det förekommer även på 
arbetsplatser och på akademier, där 
man tycker att människor ska vara mer 
upplysta, men där är det inte bättre. 
Alla tycker att det är förskräckligt, 
ändå finns det. 

Hon har själv inte varit utsatt för mobb-
ning, däremot fick hon i en mindre 
svensk by förstå att mörkt hår och 
bruna ögon inte gjorde henne till riktig 
svensk.

Nu bor hon med man och barn mitt i 
Gävle och letar hus. Hon gläds åt att 
slippa det dagliga pendlandet, tid hon till 
exempel skulle kunna ägna åt måleri, 
men som hon säger sig utnyttja till att 
göra ingenting. Att skriva avhandling 
kräver sitt engagemang så akrylfär-
gerna har korkarna tillslutna och på 
staffliet står en sedan länge färdig tavla.
Paula Larsson ser fram emot avslu-
tande seminarium i februari. Forskar-
examen är inom räckhåll. 

– då blir jag äntligen myndig!

PaULa
vid  
sidan  
om

Namn: Paula Larsson

Titel: adjunkt i pedagogik, doktorand

ålder: 44

Familj: man och fem barn i åldrarna 
23, 22, 18, 11 och 10. De två äldsta bor 
i Chile.

Bor: Lägenhet i centrala Gävle, men  
letar hus.

Lyssnar på: allt möjligt och gärna  
blandade spellistor i Spotify från 
1970–00-talet, lika gärna Bee Gees som 
Carmina Burana, en klassisk kantat.

Fritid: tycker mycket om att måla i 
akryl, men har för närvarande ett långt 
uppehåll. Skulle gärna resa på safari i 
Tanzania och vidare till Zanzibar, men 
går på grund av doktorandstudierna 
på ekonomisk sparlåga. Säsongsvis 
svampplockning.

Tre lästips: svårt med populärveten-
skaplig läsning om mobbning, men vill 
man bilda sig är antologin Kränkningar 
i skolan – analyser av problem och lös-
ningar [Skolverket 2013] samt Forsk-
ningsöversikt om trakasserier i arbetsliv 
och utbildning [Diskrimineringsom-
budsmannen, DO] bra. Båda belyser 
mobbning och dess motåtgärders 
eventuella framgång. Rapporterna 
finns gratis nedladdningsbara från  
respektive myndighets hemsida.  
Paula läser skönlitteratur enbart på 
sommaren och nu senast fångades 
hon av Inferno av Dan Brown, inte 
minst på grund av hans förmåga att 
väva samman historiska platser och  
fenomen med nutiden och hela tiden 
hålla läsaren i spänning. 

Paula Larsson, adjunkt och doktorand

NÄRGåNGET
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HiG utbildar sjuksköterskor i Kina
”Alla studenter svor ed inför sina föräldrar och sina lärare att göra sitt allra bästa.”



HiG utbildar sjuksköterskor i Kina

Text: Ove Wall   Foto: Anders Mattsson

Över åttio entusiastiska studenter reste sig upp och applåderade när  
den lilla delegationen från Högskolan i Gävle trädde in i lokalen för  
att slutligen slå fast starten för den önskade sjuksköterskeutbildningen 
vid Lishui University i provinsen Zhejiang i Kina nyligen.
Det var startskottet för ett unikt samarbete för utbildning av  
sjuksköterskor enligt såväl svenska som kinesiska akademiska krav. 

”Alla studenter svor ed inför sina föräldrar och sina lärare att göra sitt allra bästa.”

För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNsKOR



i år har Högskolan i Gävle välkomnat omkring 100 stu-
denter från Asien, Australien, Afrika och Kanada för-
utom EU. Att flytta utbildningar till utlandet är inte lika 
vanligt. Men nu är det alltså verklighet. HiG förlägger 

utbildning av sjuksköterskor till ett universitet i Kina. Ut-
bildningen ges av de båda länderna tillsammans. Detta har 
ställt utbildarna mot nya krav.

– i sverige ska de akademiska utbildningarna svara mot de 
kvalitetskrav som ställs av Universitetskanslerämbetet med 
krav på till exempel kritiskt tänkande och vetenskaplig grund 
och så vidare. I Kina är utbildningen mer en reglering av hur 
många timmar man ska läsa olika ämnen. Det har tagit tid 
att få ihop dessa båda synsätt men nu har vi slutligen blivit 
klara, säger Gunilla Mårtensson som är utbildningsledare för 
sjuksköterskeutbildningen vid HiG och en av dem som deltog 
vid premiären. 

En annan skillnad mellan utbildningarna i de båda länderna är 
att i Kina läser studenterna obligatoriskt filosofi. En nyhet 
för de svenska lärarna är att utbildningen ges på engelska 
vilket inte är fallet på hemmaplan. 

HiG står för en tredjedel (60 högskolepoäng) av utbildningen 
samt för utveckling av en mera studentaktiv pedagogik och 
yrkesengelska för sköterskor. Även om man tar hjälp av dist-
ansteknik är det inte fråga om någon distansutbildning, be-
tonar Gunilla Mårtensson.
 – Studenterna är mycket motiverade och förväntansfulla 
och bor på universitetet under studietiden. 

den svenska delegationen bestod av förutom Gunilla 
Mårtensson, lektorn i vårdvetenskap Maria Engström, avdel-
ningschefen Eva-Lotta Engvall samt teknikern Anders 
Mattsson. Den överraskande entusiasm de möttes av från 
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studenterna vittnade om uppriktig glädje 
över att ha antagits till utbildningen. Den 
öppnar många dörrar för dem, till exempel 
att få arbeta på finare sjukhus i hemlandet 
och på engelsk talande inrättningar på an-
nat håll. 

– Men då de lär sig engelska har de även 
möjlighet att fortsätta studierna mot en 
master eller forskarutbildning utanför 
Kina.

då utbildningen är ett samarbete delar man på kurserna. 
– Vår insats gäller kurserna, teorier och metoder och vi 

ansvarar också för undervisning i etik, evidensbaserad vård 
samt examinerar självständiga examensarbeten, innehåll som 
kräver att studenterna har kommit längre i sina studier. 
Därför är vår arbetsinsats tyngst framåt slutet av utbild-
ningen.

– Uppdelningen är helt enkelt att var och en gör det de är 
bäst på. Bland annat kommer forskare härifrån att stå för 
delen folksjukdomar och långvarig ohälsa ur ett vårdande 
perspektiv.

att det finns traditionella skillnader mellan sjuksköterske-
rollerna i Sverige och Kina har också påverkat utbildningens 
innehåll.

– Här ska sköterskorna kunna identifiera symptom och 
tecken på avvikelser men inte ställa diagnos, det gör läkaren, 
omvårdnadsämnet är en mycket större del av utbildningen. 
I Kina innehåller utbildningen mera medicin. Nu ska bägge 
dessa delar finnas med. 

Högskolan i Gävle är först i Norden med att erbjuda utbildning 
på detta sätt genom att starta en filial i Kina och Nader 
Ahmadi, chef för Akademin för hälsa och arbetsliv fyller i:

– Det är en modell som kan få spridning även till andra 
ämnesområden. Sverige anses hålla en mycket hög standard 
på sjuksköterskeutbildningen. Det här partnerskapet kan 

göra Högskolan i Gävle till en intressant 
aktör även på andra områden. 

sannolikt kan man vänta sig en del kultu-
rella skillnader. En blev Gävlelärarna 
vittne till redan på invigningsdagen då 
alla studenter svor ed inför sina föräldrar 
och sina lärare att göra sitt allra bästa. 

slutligen, vad tycker dina kolleger här i 
Gävle om utmaningen i att börja arbeta i Kina?

– Dom tycker att det är både spännande och utmanande. 
Allt kommer inte att vara som vi är vana vid här hemma, 
avslutar Gunilla Mårtensson. 

På plats i Lishui finns en nyanställd lärare, Felicia Blomqvist, 
som fungerar som koordinator och samordnare. Hon träffar 
studenterna i mindre grupper varje vecka och diskuterar ar-
tiklar i syfte att både utveckla studenternas språkkunskaper 
och ett mera studentaktivt lärande.

den första kursen, Introduction to Nursing as a Science, startar 
redan 20 oktober. 

” En skillnad mellan  
utbildningarna: 
I Kina läser studenterna 
obligatoriskt filosofi.”
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För en mänskligare livsmiljö

Vi MÄNsKOR



Bostadsläget för studenter har väldigt små marginaler. 
Även om bostadsgaranti fortfarande gäller för stu-
denter på HiG, kan man inte garanteras boende på 
terminens startdatum. En ny tillfällig lösning presen-

terades i höst då en bostadsbuss ställdes upp på Campus.

Endast en student flyttade in men han sade sig trivas bra ändå 
i den mycket lilla bostaden.

i augusti togs under överinseende av dåvarande bostads-
ministern Stefan Attefall de första spadtagen till 90 nya bo-
städer strax väster om Högskolan. 
 – Det finns en enorm tillväxtpotential i Gävle om man tar 
vara på möjligheterna och då är det här ett fantastiskt bra 
initiativ, sa han.
 Även om lägenheterna blir små kommer de att utrustas 
med tvättmaskiner då kläder vanligvis inte betraktas som 
helt oviktigt för många studenter. Områdets utformning 
kommer också att inbjuda till gemenskap genom sin häst-
skoform. Och det går undan, redan nästa termin beräknas 
inflyttning kunna ske.

inom kort påbörjas nu även uppförandet av ytterligare över 160 
lägenheter på andra sidan Kungsbäcksvägen, alldeles intill 
elljusspåret och golfrangen. Idag finns där bara en grusad 
parkering.
 – Jag vet idag inte exakt när bygget sätter igång men det 
kommer att gå fort eftersom man bygger enligt ett nyfram-
taget koncept, säger Ulf Forsell, fastighetsförvaltare vid HiG.

Samtliga studentbyggnader, inklusive de i Midgårdslunden 
på sydöstra Campus och som i dag står under ombyggnad, 
förvaltas av det nya bolaget Gävle Studentbostäder AB.

snabb ökning av 

studentbostäder
Nittio små lägenheter med kokvrå och  
tvättmaskin växer just nu upp på  
Campus området på Kungsbäck.  
Och det är bara starten.

Text och foto: Ove Wall
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Nittio små lägenheter med kokvrå och  
tvättmaskin växer just nu upp på  
Campus området på Kungsbäck.  
Och det är bara starten.
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Hållbart nu och i framtiden

H-MÄRKT



Vinnare av FRaMFÖR

Företagskultur  
viktigast för
framgång

Text: Helen Karlsson 

I PRAKTIKEN
Om ett arbetsliv i förändring
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När utmärkelsen FRAMFÖR i slutet av augusti delades  
ut för 14:e året i rad fanns företaget 100 procent  media 
AB på Slottet för att ta emot diplom som ett av 
Gästriklands femtio mest framgångsrika företag. En 

utmärkelse som företaget tilldelats även tidigare år.

i arbetet med FRAMFÖR tittar man inte bara på företagens 
ekonomiska stabilitet, här värderas även de mer mjuka vär-
dena som ledarskap, affärsplan och samarbeten. 

100 procent media erbjuder tjänster inom webb, grafisk 
produktion och drift samt support. Företaget har funnits 
sedan 1997.

Vilka är era framgångsfaktorer?
– Det är vi själva, vårt sätt att vara och hur vi skapar kund-

relationer som är företagets framgång. Våra medarbetare, 
med olika kunskaper och egenskaper, behövs alla att göra 
företaget dynamiskt, säger vd Hasse Andersson när LEVE! 
hälsar på.  

– Vår affärsidé har inte genomgått några större föränd-
ringar genom åren och bygger på att vi är med och skapar 
utveckling för våra kunder och att kunderna alltid ska känna 
sig trygga i sina affärer med oss. 

Hur skapar ni denna trygghet?
– Vi ser till att vara kunniga inom vårt område, samtidigt 

som vi delar med oss av vår kunskap, vilket ger mervärde 
för kunden. Vi har fasta priser för de tjänster vi erbjuder 
vilket också ger trygghet hos kunden, som vet vad de får för 
kostnaden redan från början. 

Hur ser ni på samarbeten?
– Vi har samarbetspartner som vi jobbar mycket nära och 

som är viktiga för oss. En grundförutsättning för ett bra 
samarbete ligger i en beroendeställning till varandra, men 
det är också viktigt att våra partner utgår från samma värde-
grund och har samma syn på kunden som vi.

Ledarskapets betydelse för goda affärer – hur ser du på det?
– Att göra goda affärer där både parter är vinnare, är vik-

tigt för mig, men det jag brinner för är att få människor att 
växa och utvecklas. För oss är respekt och lyhördhet mot 
kunden en självklarhet och hur jag som ledare agerar mot 

kunder och samarbetspartners avspeglar sig hos mina med-
arbetare och blir företagets kultur, avslutar Hasse Andersson. 

Melina Nilsson Nikopoulos heter en student som intervjuade 
 företagsledarna.

– Jag tycker att det var väldigt inspirerande att träffa dessa 
drivna entreprenörer. Dessutom var det roligt att få en insyn 
i projektet från entreprenörernas sida då jag förstod hur pass 
uppskattat det var och hur mycket våra intervjuer intresse-
rade dem. Som student blir jag betydlig mycket mer enga-
gerad när jag vet att det jag gör har en stor betydelse och för 
någon annan. 

Fakta FRaMFÖR
Grundkriterierna för FRAMFÖR-företagen, FRAMgångrika 
FÖRetag, är att de ska ha en omsättning över 4 miljoner 
kronor, minst fyra anställda samt en aktiv verksamhet 
sedan mer än fem år tillbaka. 

studenter från Högskolan i Gävle intervjuar företags- 
ledarna från de kvalificerade företagen om mjuka  
värden som affärsidé, marknadsorientering, strategier 
och ledarskap.

syftet med utnämningen är att öka intresset för och 
stärka framgångsrikt företagande i landskapet, skapa 
goda exempel, lyfta fram företag och företagandet i  
samhällsdebatten, förbättra attityden till företag och 
företagande och att erbjuda studenter en praktisk  
koppling i sina ekonomistudier.

Ur ett forskningsperspektiv är materialet högintressant.

– Vi lär oss om vad det är som utmärker de företag som 
är framgångsrika i vår unika region. Den kunskapen kan 
vi alla dra lärdomar av och använda för att bidra till ut-
vecklingen av företagandet i regionen säger forskaren 
Per-Arne Wikström. 

FRaMFÖR är ett samarbete mellan kommunerna 
i Gästrikland, svenskt Näringsliv, aktiv Revision, 
Mellansvenska Handelskammaren, Företagarna, 
Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle. 
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dyrt att vara

efterklok
Text: Lars-Torsten Eriksson  Foto: Ove Wall, Matton Subscription

Tänk kritiskt! Det är en vanlig uppmaning alla får när något gått fel  
– du har klickat på en webblänk som du borde ha undvikit eller  
nappat på ett sparförslag med en avkastning som du borde ha insett  
var för bra för att vara sann. 

Utan tvivel är man inte riktigt klok, sa den allvarlige 
komikern Tage Danielsson. Och det skriver gärna 
Högskolans lärare under på. Det kritiska tänkandet 
är en av den högre utbildningens grundbultar. 

Faktum är att all offentligt arrangerad utbildning vill stärka 
förmågan att ta individuell ställning och genomföra kritiska 
granskningar. 

Frågan är hur man stärker den kritiska förmågan? 

svaret är tyvärr långt ifrån självklart. Förhållningssätt som 
smält in i vår kultur sedan decennier riskerar att bli lika själv-
klara som vattnet är för fisken – och därmed något som inte 
blir synligt. 

Begrepp som problem och kritisk hållning har dessutom länge 
varit under attack. De får återspegla något magsurt och nega-
tivt. Medier speglar och förhöjer snarare ungdomars förmåga 

att skapa ett starkt ego än en sund självständighet och själv-
känsla. Det entreprenöriella perspektiv som nu ska vara 
grundläggande i grundskola och gymnasium byter ut problem 
och kritik mot möjligheter och tänk positivt. Risken är då att 
man kastar ut barnen med badvattnet. Högskolorna får en 
extra tung uppgift om de studerande inte tidigare vant sig vid 
att föra diskussioner utifrån olika perspektiv.

internationalisering av vår utbildning och globalisering av eko-
nomin visar tydligt på skillnader i hur vi tänker och diskuterar 
i olika länder. Det som är en självklarhet i ett sammanhang, 
visar sig vara högst kontroversiellt i ett annat. 

En grupp lärare på besök från Vietnam tackade för vistelsen 
och sa att de framför allt fastnat för två minnen: det ena var 
människors vänlighet, det andra var en föreläsning om kri-
tiskt tänkande. Och det är så att de studenter som kommer 
till oss från enpartistater har vant sig vid att endast kopiera 
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det läraren säger. I dessa länder brukar kritik kopplas sam-
man med fientliga och farliga begrepp som avvikande, dissi-
dent och regimkritiker. I ett land som USA för man däremot 
gärna över diskussionen till kreativitet, problemlösning och 
entreprenörskap: hur kan jag tänka på ett nytt sätt för att 
hitta lönsamma affärslösningar? 

att ifrågasätta är inte enkelt i något land. Intern kritik av vissel-
blåsare (whistleblowers) leder snarare till problem än bidrag 
till karriären. Sverige tillhör de länder som ses som konsensus-
kulturer: det positiva i att komma överens riskerar att bli ett 
egenvärde. Det i Sverige mest uppmärksammade fallet på 
senare år är förmodligen fallet Thomas Quick (Sture Bergwall), 
som först successivt fälls för åtta mord; när det kritiska 
granskningen tog fart, frikändes han från samtliga. 

Banbrytande upptäckter och lösningar börjar ofta som hädelser. 
Att jorden inte är världens medelpunkt var en länge undan-
tryckt tanke som successivt fått revideras till att Vintergatan 
bara är en galax bland miljarder galaxer. Nya lösningar för-
utsätter att gamla kullkastas; när kulspetspennan kom var 
den lika banbrytande som dagens pekskärmar.

de nyfikna frågorna och ett öppet ifrågasättande har tjänat ut-
veckling av vårt samhälle väl. Det positiva tänkandets mys-
kvällar får inte ställas i motsats till det innovativa verktyg 
som det kritiska tänkandet innebär. Det är tack vare kritisk 
prövning av tidigare lösningar som nya skapats: blixtlåset, 
dynamiten, Tetrapak, Losec och Celsius-termomenten. Genom 
att i diskussioner ställa frågor och ifrågasätta existerande 
lösningar kan man finna nya:

Vad är nästa steg i utvecklingen – radio blev TV blev mobil.
Vad är alternativen – en arbetsprocess byts mot en annan.
Överföring av idéer – vad kan industrins lean production 

innebära i en offentlig verksamhet?
Innovation – är grafen det nya material som ska erövra 

världen?

Vad är det kritiska tänkandets motståndare – vad gör oss 
okritiska? Forskningen pekar på främst att grupptryck och 
ja-sägarkulturer bidrar till ett okritiskt klimat.

Klassiska experiment som till exempel Stanford prison study 
visar på grupptryckets svårbemästrade styrka. 24 studerande 
spelade fångar respektive vakthavare i en fängelsesituation. 
De som utsetts till vakter visade mycket snart ett mer domine-

rande beteende, som också övergick i ren sadism. Psykologen 
Irving Janis har pekat på hur ett mer vardaglig grupptän-
kande kan avskärma vilken grupp som helst och leda den till 
misslyckanden. Man tar bara hänsyn till gruppens interna 
relationer och ser inte kraften i externa förändringar.

den som leder en organisation ser alltför gärna att all energi 
samlas i samma riktning. Avvikande eller alternativa tankar 
uppfattas lätt som grus i maskineriet i stället för att utnyttjas 
som kreativa idéer. När Gustaf II Adolf själv tog befäl över 
byggandet av det ståtliga regalskeppet Vasa, bortsåg han från 
att han inte hade kunskaper om skeppskonstruktion. Kungen 
fick, som till exempel Vattenfall efter miljardförluster genom 
köpet av energibolaget Nuon 2013, konstatera att man skulle 
ha lyssnat mer på kritiska röster. 

det är ingen merit att vara efterklok. 

det kritiska tänkandet måste förklaras och försvaras. Det ingår 
i ett kritiskt perspektiv att sätta även det under debatt. -

därför hålls ett seminarium för  
att söka svar på tre frågor:
Vad är kritiskt tänkande?
Hur undervisar man om kritiskt tänkande?
Hur examinerar man på kritiskt tänkande? 

alla som söker svar på frågorna är  

Välkomna 
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Lars-Torsten Eriksson
Professor emeritus och författare  
till boken Kritiskt tänkande (Liber)
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så kan man sammanfatta höstterminens antagningsomgång 
till utbildningsprogram på Högskolan i Gävle, HiG. Inte mindre än 
drygt 5 000 personer sökte till våra utbildningsprogram i första 
hand, men endast cirka 2 000 av dessa kunde antas.

det innebär att cirka 600 sökande som ville utbilda sig till 
 socio-nomer här i Gävle nekades möjligheten till detta. 
Samtidigt grusades förhoppningen för cirka 400 som ville bli ut-
redningskriminologer, ytterligare 500 som ville bli förskollärare, 
500 blivande ekonomer och drygt 200 som ville utbilda sig till 
fastighetsmäklare. Till detta ska också läggas bland annat alla 
som sökte till program som ställdes in på grund av anpassning 
till den prognosticerade minskningen av HiG:s anslag från  staten 
att bedriva utbildning för. 

det är en situation som inte känns tillfredsställande för 
 Högskolan i Gävle och sannolikt inte heller för de sökanden som  
nekades plats. Det rimmar dåligt med arbetslöshetssiffror för 
vår region och även för landet i stort. Idag finns ett väl utbyggt 
utbildningsväsen med kompetenta och välutbildade lärare och 
administrativt stöd beredda att utbilda för minskad arbets-
löshet i samhället. Lärosäten som vill anta de sökande studen-
terna och göra allt för att infria studenternas drömmar om att 
genomgå en utbildning som ökar deras attraktivitet på arbets-
marknaden. 

att inte utnyttja det välrustade utbildningsväsendet kan ses 
som ett allvarligt slöseri med såväl materiella som personella 
resurser. Därtill ska läggas de grusade förhoppningarna hos de 
personer som är beredda att investera såväl tid som pengar  
i förverkligandet av sina planer att bli självförsörjande.  
Det  saknas med andra ord inte skäl för att utöka HiG:s utbild-
ningsuppdrag

Rektor Maj-Britt Johansson

3 000 grusade förhoppningar

72 mil på  
1 liter bensin
Nytt rekord

Maskiningenjörerna från HiG ställde även i år upp 
med Nova i tävlingen shell Eco Marathon, som går ut 
på att designa och bygga ett fordon som drar så lite 
bränsle som möjligt.
”HiGtech” som laget från Gävle heter, består av ett 15-tal 
maskin ingenjörsstudenter samt läraren Per Blomqvist.

– Trots problem blev det till slut ett bra resultat. Nova, hälften så 
tung som fjolårsbilen, och med nykonstruerad motor klarade 72 mil 
på en liter bensin. Det är nytt rekord för oss och en förbättring med 
10 mil sedan i fjol, säger Per Blomqvist.

ingenjörsstudenter från samtliga årskullar deltar i projektet 
och fordonet, Nova, har en egenkonstruerad motor med många 
inställningsmöjligheter som därmed kan bidra till en minimal 
bränsleförbrukning. 

Världsrekordet för bensindrivet fordon är 379,4 mil per liter. Det 
svenska rekordet är 124,3 mil. Tävlingen arrangeras årligen i USA, 
Asien och Europa. 

Välkommen på  

10-årsjubileum!
i år har Högskolan varit miljöcertifierad i 10 år och det 
vill vi så klart fira.
Torsdag 20 november bjuder vi in till en dag på Högskolan fylld 
med intressanta föreläsningar och utställningar. Bland andra 
kommer Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre 
och utsedd till miljömäktigast i Sverige. Firandet avslutas på 
Konserthuset där Gävle kommun arrangerar Miljögala med under-
hållning och mingelbuffé kl 18-20. Allt är kostnadsfritt. 

anmälan och program på www.hig.se

KORT & GOTT



 

Behovet av kriminologer

Allt flera vill läsa kriminologi både i 
Sverige och internationellt. 
Kriminologiska utbildningar växer 

som svampar ur jorden. Men vad handlar 
egentligen kriminologi om?

Kriminologin är i enkel översättning läran 
om brott. Så långt är alla mer eller mindre 
överens. Men vad ska egentligen en krimi-
nolog syssla med? Här er uppfattningarna 
mer splittrade. 

Jag anser att följande hör till kriminologins 
viktigaste undersökningsområden:

 Vilka är de samhälle-
liga processer som leder 
till att vissa handlingar 
beläggs med straff och 
andra inte?

 Hur ser brottslig-
hetens omfattning och struktur ut?

 Vilka är orsaker till brott och vilka  
faktorer förhindrar brott?

 Vad orsakar utsattheten för brott? 

 Hur kan brott förebyggas?

 Vilka effekter ger straff?

En gång i tiden trodde man att lagar kom 
från gud och att brott berodde på att vissa 
människor var födda onda eller blev 
 besatta av djävulen. I sådant samhälle 
sköttes frågor rörande brott och straff av 
präster och bödlar. Sedermera rådde det 
en allmän uppfattning att brottslighet var 
en medfödd eller förvärvad sjukdom/ 
handikapp, många av dåtidens kriminologer 
var läkare.

Kriminologin, som den ser ut idag, är ett för-
hållandevis nytt ämne som omfattar flera 
vetenskapliga discipliner. Våra utgångs-
punkter är att orsaker till brott ligger i ett 
sofistikerat samspel mellan individen och 
samhället. Vi vet också att brottsligheten 
och det lidande som brott orsakar kan på-
verkas med utgångspunkt i kriminologiska 
kunskaper.

Vi behöver experter som förstår brottsproble-
matiken. Kriminologer behövs bland annat 
inom polisen (både den öppna och säker-

hetspolisen, till exempel för 
att analysera brottsligheten 
och undersöka vilka arbets-
metoder som ger avsedda 
 effekter), inom kriminalvården 
(för liknande arbetsuppgifter), 
inom kommuner (exempelvis 

för att leda lokalt brottsförebyggande 
 arbete), inom  näringslivet och offentlig 
sektor (bland  annat för att arbeta med 
 säkerheten både internt och extern). Man 
skulle även önska att både massmedierna, 
politiska partier och andra 
 opinionsbildare ökade sin 
 kriminologiska kompetens.

det är därför som vi här i Gävle 
har startat landets första 
 utbildning i utrednings-
kriminologi.
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”Vi behöver experter  
som förstår brotts-
problematiken. ”

Högskolan är miljöcertifierad 
enligt ISO 14001

Jerzy sarnecki 
Professor i kriminologi  
vid Högskolan i Gävle och 
Stockholms universitet 


