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På god väg mot
miljöcertifiering
En miljöcertifiering är inte bara en vinst
för miljön utan även för ekonomin. Det
menar den projektgrupp som ska initiera
den hållbara utvecklingen vid HiG

Sid. 6

Samverkan gav
nytt stipendium
Utgå från framgångsrika utbildningsprogram och bygg ut samverkan med näringslivet. En säker formel för HiGs utveckling, hävdar Lars Torsten Eriksson.

Sid. 7

Är sinnena inte
viktiga längre?
Den nya lärarutbildningen gav möjlighet
att bygga ut ämnena musik, idrott och
bild. Istället togs de helt bort! Hur kommer det sig, undrar Hervor Ranestål.
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Vår ambition att förvandlas
från högskola till universitet
har lyfts fram i rampljuset ef-
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Jag skall inte uppehålla mig vid
skälen för vår ambition eller de
eventuella politiska hinder som
finns för att genomföra den
utan inriktar mig på frågorna
om vad det är för universitet vi
kommer att bli och vad vägen
mot denna universitetsstatus
kommer att innebära för oss.
INDIVID OCH MARKNAD

Red förbehåller sig rätten att korta insänt material. Det görs om möjligt i samråd med skribenten.
Nästa nummer:
26 april
Manusstopp:
9 april
Debattstopp:
11 april
Citera gärna, men ange
källa.
Omslagsfoto:

När vi talar om vilket universitet vi vill bli kan vi inte bortse
från verkligheten. Gävle universitet måste stå för huvudparten av försörjningen med kompetens och kunskap på högskolenivå i Gävleborgsregionen.
Vi måste ha ett brett utbud av
utbildningar och kurser som
tillfredsställer dels individernas
efterfrågan och dels arbetsmarknadens behov. Förutom
den typ av utbildning vi har i
dag kan vi räkna med ett betydande utbud av den nya yrkeshögskoleutbildning, som med
stor sannolikhet kommer att
beslutas under året.
SPRIDAS ÖVER REGIONEN

Projektgruppen: fr v Path
Lindgren, Stefan Hägg,
Karin Arvidsson, Kaisu
Sammalisto, Åsa
Henriksson och Tove
Bäclström. Foto: Ove Wall
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Program inom yrkeshögskoleutbildningen kan i många fall
med fördel spridas ut över regionen och därmed göra vårt universitet mera synligt ute i kommunerna. Kraven på att vi skall
delta i fort- och vidareutbildning kommer troligen också att
öka. Vi kan räkna med ett större
utbud av magisterutbildningar
både av den fördjupande typen
och av den nya breddande typen. Den så kallade Bologna-

Leif Svensson, rektor

modellen - kandidatexamen efter tre års studier, magister efter
ytterligare två och en eventuell
doktorsexamen efter ytterligare
tre - kan förväntas ha fått fullt
genomslag när Gävle universitet blir verklighet. Till detta kan
läggas, slutligen, forskarutbildning inom vissa profilområden.
TRO PÅ VÅR EGNA FÖRMÅGA
Detta universitet i Gävle måste
också ha en betydande forskningsvolym om det skall göra
skäl för namnet. Här kan vi naturligtvis hoppas på en politisk
kursändring och/eller ett starkt
förbättrat statsfinansiellt läge
men mest av allt måste vi hoppas och tro på vår egen förmåga. Vi måste bli bra på att använda våra forskningsmedel på
ett förnuftigt sätt. Vi måste bli
bra på att utnyttja externa källor för att finansiera vår forskning. Vi måste bli bra på att
uppmuntra varandra i forskning och i kontakter med omvärlden. Vi måste väcka en
anda av entreprenörskap och
framgång bland våra lärare och
forskare.
Vägen till universitet - inte
minst den första delen, vägen
till vetenskapsområden – kommer säkert att kantas av många
missförstånd och också av
många verkliga problem. Ve-

tenskapsområdena kräver en
strategisk planering av hur våra
forskningsmedel fördelas under några år framåt. Nu skall
man inte överdriva konsekvenserna av detta. De ämnen som
får ett extra ansvar i planeringen skulle ju i vilket fall som
helst ha fått en betydande del
av de fria forskningsresurserna.
Det finns också goda möjligheter till en kompensation bestående av ökande externa anslag
och sponsoranslag. Ett mycket
uppmuntrande exempel är de
två professurer – entreprenörskap respektive innovation –
som Sparbanksstiftelsen i Söderhamn kommer att bekosta
under tre år.
ANLEDNING HYSA GOTT HOPP
En strategisk planering av den
typ vi gör kan naturligtvis
väcka oro för att den egna
forskningen skall äventyras eller förstämning beroende på att
det egna ämnet inte kommit
med bland de som fått ansvaret
att utveckla sig till forskarutbildningsämnen. I båda fallen
finns anledning att hysa gott
hopp. Möjligheten att stötta
framgångsrik forskning på alla
områden kommer att finnas.
Alla ämnen kommer att ha
möjlighet att av egen kraft och
duglighet utveckla sig till nivån
i ett forskarutbildningsämne.
INGETR FORSKNINGSUNIVERSITET
Siktet mot universitetsstatus
innebär för mig att utvidga av
vårt utbildningsutbud och inte
att utveckla ett forskningsuniversitet även om jag tror att vi
kan hålla internationell toppnivå inom några nischområden.
Trots allt – vår viktigaste uppgift är grundutbildningen. Det
viktigaste vi måste göra för att
nå universitetsstatus är att utveckla vår goda pedagogik och
vår fina miljö.

LEIF SVENSSON

Debatt:

Betyder inte de estetiska ämnena något?
– Hur kommer det sig att
ämnena idrott, musik och bild
inte på något sätt finns med i
den nya lärarutbildningen vid
HiG? Behöver inte våra blivander lärare veta något om
sådant?

Hervor har gått igenom andra lärosätens utbildningskataloger.
– Överallt betonas vikten av
att alla lärarstudenter oavsett
inriktning ska ha insikt i det estetiska områdets betydelse för
barns utveckling. Det tyckte vi
också här tidigare.
TILL VEMS GAGN?

Det frågar sig Hervor Ranestål
i en debattartikel. Artikeln får
inte plats i sin helhet i HA, men
kan läsas på Högaktuellt webbplats <http://www.hig.se/aktuellt/hogaktuellt>.
– Den förnyade lärarutbildningen gav oss möjlighet att
fördjupa det obligatoriska inslaget av musik, idrott och bild
genom att lägga ämnena i den
allmänna utbildningen. Istället
togs de bort helt och hållet!

Med den förnyade lärarutbildningen har de tre nämnda ämnena förvandlats till fristående
kurser, alltför lätt att välja bort
när tiden endast räcker för heltidsstudierna, anser Hervor.
– Jag kan inte släppa tanken
på att det som anses som en
viktig tillgång på andra högskolor, hos oss betraktas som
något försumbart. Är det så att
den nya utbildningen stundtals

utformats mer till gagn för enskilda lärare än för studenterna?
Det finns inte längre något
helhetsperspektiv, betonar hon.
– Det är som om trenden mot
individnivån som växer sig
stark i hela samhället, också
slagit igenom vid HiG, på bekostnad av det kollektiva ansvaret för en kvalitativ och bred
undervisning, säger hon och
smakar på ordet fritidspedagog.
– Vad ger det för associationer? Något teoretiskt?
BORDE VARA OBLIGATORISK
– Kursen Inlärning via sinneserfarenheter, fortsätter hon,
är tvärvetenskaplig mellan ämnena bild, idrott och musik.
Den såg vi som en naturlig ut-

veckling och kvalitetshöjning
på alla pedagogutbildningar.
Tidigare var den obligatorisk.
Det borde den vara även idag.
– Att kroppsövningar i form
av idrott och lek är en populär
fritidssysselsättning för många
barn och ungdomar är känt. Att
det även har betydelse för barnens framtida hälsa råder det
heller ingen tvekan om. Borde
inte lärarutbildningen vila även
på denna vetenskapliga grund?
Hervor tror även att det skulle locka fler studenter, inte
minst manliga, med obligatoriska idrottsinslag.
– Det tror man på andra högskolor. Jag kan inte se att de
skulle ha fel.

OVE WALL

Dags att söka forskningsbidrag från Vetenskapsr
V
ådet
V

det har
för

att
grundforskning och
forskningsinformation.
Vetenskapsrådet
och
finansierar grundforskning av högsta
kvalitet inom
vetenskapsområden.

Humaniora
och
ällsvetenskap
Konstnä
FoU
forskning
Medicin
Utbildningsvetenskap

Naturvetenskap
och teknikvetenskap
Dyrbar utrustning

Sista ansökningsdag:

Sista ansökningsdag:

26 april

3 maj

Blanketter, information och presentation av samtliga
bidragsformer finns på www.vr.se från vecka 11.
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Många nya samarbeten efter besök hos 13 kom
Programmet var kompakt och
en glidning i schemat på en
minut kallades just - en försening. Men en väldig entusiasm mötte HiG:s representanter i Söderhamn i mitten
av februari under en späckad
heldag.
Rektor Leif Svensson, prorektor Gabriella Åhmansson, chefen för Kontakttorget Anders
Berggren och informationschef
Lars Söderberg är i soluppgången på väg till det sista av
vinterns kommun- och företagsbesök.
Alla kommuner inom en linje Nordanstig, Ovanåker, Hofors, Heby och Älvkarleby, och
närmare hundra företag, har
besökts sedan Leif tog över
rektorskedjan i somras. Syftet
är att skapa goda kontakter och
fler kontaktytor mellan Högskolan – speciellt då den relativt nya ledningen – och näringslivet och kommunerna.
Dels kan HiG på detta sätt få
ett annat perspektiv på omvärlden, dels skapas flera möjligheter för näringslivet att hitta in
i den akademiska världen.
FREDAG DEN TRETTONDE
Vi lotsas in i Flygstaden, resterna efter den före detta flygflottiljen F15 som fredagen den 13
december 1996 mottog beslutet
om sin egen nedläggelse. Detta
när arbetslöshet redan låg på
närmare 20 procent.
F15 var en av de största arbetsgivarna. Det kändes som
ett hårt, orättvist och ödesdigert slag mitt i kommunens solar plexus och få trodde på regeringslöftet om ersättningjobb.
Men tiden stannade inte.
Kanske kan det sammanfattas
som Sven Johnsson uttrycker
det. Han var biträdande ledare
4
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I Söderhamns gamla stationsbyggnad finns idag Teknikparken. Undre bilden: Emerson Energy Systems vd Arild
Frånberg visar företagets produkter för en intresserad delegation. Bilden till höger: Flickboksforskaren och
prorektor Gabriella Åhmansson visade överraskande intresse för teknik vid Swedish Mechanical AB.

för EU-projektet Flygstaden.
– Det sämsta man kan göra i
en sådan situation är att hänga
med huvudet. Man missar
många företag på det. Man ska
göra tvärtom och tycka: att
flottiljen lades ned var det bästa
som hänt Söderhamn!
Sven Johnsson var tidigare
stabschef på F15.
INTE EN ENDA SKATTEKRONA
Med Flygstaden har det
lyckats. Projektet sysselsätter
betydligt fler än F15 gjorde.
Vid detta års början har 80 miljoner kronor plöjts in i projektet. Inte en enda skattekrona,
betonas det.
Med hjälp av Powerpoint
drar näringslivsdirektör BertInge Carlén ut linjerna för företagsparken vidare utveckling
under namnet First Class Industrial Park. Först till Finland,
Estland, Lettland och Tyskland. Därefter till övriga Euro-

pa och även Afrika, USA och
Asien. Det handlar om fraktflyg, framför allt för företagen
inom Flygstaden som arbetar
på en internationell marknad.
Det ska även genom att ingå i
en total logistisk lösning för
området, locka ytterligare företag till området. En företagspark med egen flygplats.
Det största företaget är
Emerson Energy Systems och

Emerson Climate där 150 anställda har samlats i en ombyggd Viggenhangar. Vd Arild
Frånberg drar ut framtidslinjen
med expansion och utveckling
av nya komponenter.
Och, visst kan man ha nytta
av Högskolan i Gävle:
– De flesta som jobbar här är
gymnasieingenjörer. Vi behöver folk med djupare kunskap
om kraftförsörjningsteknik och

mmuner och hundra företag
ken.
– Den enda Teknikpark som
saknar högskola, säger vd
Björn Eriksson.
– Vi vill gärna vara er högskola också, säger Leif Svensson.
– Det värmer...
BANANSKAL BRA FÖR KARRIÄREN

eftersom vi även reparerar utrustning behövs också sådana
som vet hur man gör för att hitta ett fel. Vidare saknar vi folk
för utveckling av komponenter
och nya metoder för hur man
monterar dessa.
Emerson har redan haft god
hjälp med logistisken av HiG:s
Göte Ohlsson. Under mötet
föds idén att låta skapa en
grupp som blir kontaktyta mot
HiG.
En byggnad intill innehöll tidigare F15:s flygsimulator. Här
finns idag Swedish Mechanical
AB som också arbetar med simulatorer. I kraftfulla datorer
görs kvalificerade mekaniska
konstruktioner i 2 och 3D som

direkt avslöjar dolda konstruktionsmissar.
Delar av personalstyrkan
kommer redan från HiG, men
man saknar en industridesigner
och medarbetare med beräkningskompetens.

Nöjd rektor fick
gratiskeps

– Dels har jag lärt känna regionen, dels hoppas jag att regionen har känt att vi bryr oss om
den. Flera av kommunerna har
betecknats som krisbygder,
men jag har istället sett en optimism och framåtanda som bådar gott för framtiden.
Nu är detta inte alls de första
kontakterna mellan parterna.
Under flera år, innan Leif tillträdde som rektor, har ett nätverk vuxit fram.
– Vi har våra studiecentra
och noder eller kontaktpersoner, en i varje kommun, som
har gjort underverk. Vi har ock-

Optimism och engagemang.
Det är rektor Leif Svenssons
bestående intryck efter 13
kommunbesök och upp emot
hundra träffar med företag i
Länet. Nu ska kontakterna
fördjupas.

SAKNAR HÖGSKOLA
Eftermiddagen är om möjligt
kompaktare än förmiddagen.
Fem programpunkter som inleds i den nedlagda järnvägsstationen mitt i Söderhamn. De
nya snabbtågen har tvingat bort
spåren från stadskärnan, vänthallen har blivit sammanträdesrum. I den nyrustade tegelbyggnaden finns Teknikpar-

Även för Teknikparken finns
stora planer. I området runt stationshuset finns gott om äldre
bebyggelse som kan anpassas
till modernt näringsliv. Bevisen
finns redan i it-företagen Sund
IT och DL Systems and Consulting, som bosatt sig i den
bortesta av byggnaderna vid
Ljusnan.
Ytterligare ett it-företag
finns i stationshusets vindsvåning, Your Voice Network med
Daniel Karlsson i spetsen. Han
började hemma i pappans garage och, säger han, lyckades etablera sig i branschen via kontakter och bananskal. Men man
har redan tänkt sig att det senare med fördel kan kompletteras
med en högskola.
– Eftersom vi arbetar med edemokrati finns många frågetecken. Vi vet inte riktigt hur
man vågar handskas med detta

och där kan vi behöva hjälp, säger Daniel.
– HiG ligger långt framme
inom e-handel, där borde finnas parallereller, säger Leif.
Gabriella Åhmansson vill minnas att även e-demokratifrågor
funnits på tapeten på HiG.
De flesta företagsrepresentanter som samlats till eftermiddagens
sammanfattning
hittar områden för samarbeten.
Internationell marknadsföring,
skalbara it-system, akademiskt
perspektiv, kompetensfrågor
och -utveckling, turismkunskap, examensarbete, forskning och miljöperspektiv är ytterligare några förslag.
Kontakttorgets Anders Berggren antecknar allt och lägger
till att seminarier borde skapas
där flera medverkande kan träffas och dryfta idéer tillsammans med kompetens från
HiG. En idé som alla tänder på.
Tjänsteforum, en forskningsorganistation där HiG ingår,
finns sedan några år etablerad i
staden.

OVE WALL

så hela tiden haft bra kontakt
med kommunföreträdarna.
Noderna belönades nyligen
av Kontakttorget med diplom
för sina instaser.
Många möjligheter till samarbeten på olika nivåer har
kommit till stånd under de månader Leif och andra ur ledningen rest runt.

OWL
Lite fringisar blev det också
i Söderhamn. Penna och
kepa med öronlappar
delades ut vid besöket på
Swedish Mechanical AB.
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Miljöcertifiering

Roligt när det blir allvar, tycker rådet
– Till en början var det ju ett
vansinnesuppdrag. Men nu
är det riktigt kul.
Kaisu Sammalisto är nöjd efter
den första utbildningsdagen.
Av 39 inbjudna kom 35.
Kaisu är ordförande i miljörådet och tillsammans med Åsa
Henriksson och Karin Arvidsson lite av kärntruppen i projektgruppen. Att alla råkar vara
grannar fyra trappor upp i Freja
underlättar bara jobbet, säger
de. Lunchrummet är den naturliga mötesplatsen
– Högskolan hade kunnat ta
en konsult utifrån att leda miljöarbetet, men istället frågade
man sig vad som redan fanns
här. Det visade sig vara en hel
del.
Path Lindgren på inköpsavdelningen har arbetat med
dessa frågor tidigare. Åsa och
Kaisu hade redan 1997 tagit
fram två kurser i industriell
miljöledning och revision, och
deras studenter gjort miljöutredningar och förslag på miljöledningssystem på minst 50 företag. Den samlade kompetensen var alltså stor.
KOSTNADSFRI MENTOR
– Men för att höja kvaliteten
och öppna våra ögon för det vi
kanske inte ser, kontaktade vi
även Stefan Hägg på Habia Cabel AB. Han fungerar i projektgruppen som ett slags mentor
med större erfarenhet av framgångsrikt miljöarbete i sitt företag.
Han tar inget betalt, utan ser
det som ett inslag i sin strävan
att få bättre kontakter med högskolan.
– Och det gör inte heller de
många företag som sagt sig
vara villiga att fungera som
motsvarande mentorer för andra enheter inom Högskolan.
De tycker att saken är viktig, de
får berätta om sig själva och de
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kan knyta till sig examensjobb
genom dessa kontakter.
Sista måndagen i februari
hölls en tretimmars introduktionsdag där alla enheter representerades. Av 39 inbjudna
kom 35!
Här presenterades argument
för att intensifiera arbetet. De
visade att inte bara miljön utan
även ekonomin har vinster att
vänta.

– Miljöarbetet kan genomföras på alla nivåer och inom
alla verksamheter på HiG. Men
det blir varje enhets egen uppgift att bestämma hur det ska
göras. Som hemläxa ska de ta
de första stegen.
Nu ska först miljörådet utbildas för att djupare utreda det
fortsatta arbetet. Till hösten ska
alla enheter ingå, allt ska dokumenteras och omkring årsskif-

tet 2003-2004 kommer de externa revisorer som slutgiltigt
avgör om HiG uppfyller kraven
för ett ISO 14001-certifikat.
– Gör vi det så har vi kommit
en bra bit på vägen. Det är jättestor skillnad att jobba med de
här frågorna nu och 1995. Nu
är det väldigt roligt, säger Kaisu Sammalisto.

möjligheten att miljöcertifiera
HiGs enligt ISO-14001. Svaret
var inte givet.
Alla stora organisationsförändringar möts av olika mått av
motstånd. Detsamma kunde
hända i den här frågan, ansåg
Kaisu Sammalisto.
Tanken fanns också att miljöarbetet kunde fortgå utan certifiering.

Men eftersom ett positivt
styrelsebeslut i frågan skulle
komma att fungera som tydligare markering och vägvisare blev utredningens svar i
augusti 2001 att, ja, Högskolan i Gävle ska sträva efter att certifieras. Beslutet
togs i högskolestyrelsen i
december 2001.

OVE WALL

Faktaruta
Sedan 1997 har HiG varit en
av de myndigheter som har
haft uppdraget att införa miljöledningssystem. Det innebär att miljöarbetet ges högre prioritet i verksamheten.
Våren 2001 fick Kaisu Sammalisto, en av de mer tongivande inom miljöområdet på
högskolan, i uppdrag av
högskolestyrelsen att utreda

Sopplunch:

Präst på väg att bli ett kvinnoyrke
Prästfruarna har i alla tider
gjort

ett

gigantiskt

jobb

bakom och runt sina män.
Samma stöd har man inte
som kvinna och präst.

Clara Bergel-Jansson, (bilden)
präst i Maria församling, var
mars månads gäst vid soppföredraget. Hon berättade underhållande om den väldigt odramatiska vägen mot att först bli
kristen, därefter präst. Det senare hände för tjugo år sedan.
– Då hade det redan funnits
kvinnopräster lika många år.
Jag skulle inte vilja ha varit
med under den tiden.
Hon erinrade sig argumentens nivå från motståndarna:
– ”Jamen, deras röster är ju
så svaga...” Eller ”det ser ju inte
snyggt ut...”. Även om jag idag
inte alls känner mig ifrågasatt,
så tillhör detta vår historia och
strukturerna släpar med.

– Men prognosmässigt ser
det nu faktiskt ut som att präst
kommer att bli ett kvinnoyrke!
Kvinnans plats i kyrkolivet
har varit i syföreningen, berättade hon. De har samlat in
pengar, skött söndagsskolan
och stöttat prästen. I alla fall
prästfruarna. Dessa har särskilda föreningar och har gjort ett
gigantiskt oavlönat arbete bakom sina män.
Av naturliga skäl får inte en
kvinnopräst samma uppbackning. Men Clara är glad åt man
i alla fall infört tidrapporter.
Särskilt kvinnor kan ha svårt
att säga nej.

OVE WALL

Kontaktrådet

Samarbete gav Lars Torsten stipendium
Lars Torsten Erikssson
blev den förste att ta emot
ett

av

Kontaktrådet

nyinstiftat stipendium. Det
skedde vid en ceremoni
25 februari.
Rådets
ordförande,
landshövding Lars Erik Eriksson, sa att man motiverat
sitt val med att Lars Torsten
Eriksson gjort många insatser för att skapa plattformar
för samarbete med näringsliv och andra högskolor.
Har har även visat stort intresse för it:s möjligheter
och gett uttryck för lärande
utveckling i flera böcker.
Arbetsstipendiet är på
50 000 kronor.
Här under skriver Lars
Torsten själv om sina tankar om empirismen som
forskningsgrund.

Om praktiker
och akademiker
När du lämnar den nya
rondellen vid Gustavsbron,

Lars Torsten Eriksson stipendierades för sitt engagemang.

Den tyske sociologen Ralph
Dahrendorf menade att Förankring är central för oss människor eftersom den ger oss mening. Förnyelse ger oss luft att
andas och hopp om förbättringar.
Förr fanns vår förankring i
den nära bruksmiljön. Bruket
var Världen. Med Upplysningen, jordbruksskiftena och industrialismen har möjligheten till
förnyelse öppnats. Idag har
världen öppnats för globala
gränsöverskridanden
och
mångfald.
VAR FINNS FÖRANKRINGEN?

kan du komma in på den
gamla Nordanstigen som löper i nord-sydlig riktning.
Om du svänger mot norr befinner du dig genast i Tolvfors
gamla järnbruk, som ca 17501850 var en av Gävles största
tillväxtindustrier. Idag är det ett
vackert bostadsområde.
Om du svänger mot söder
passerar du Gävles nyaste företag (Ericssons utvecklingsenhet) och 2000-talets tillväxtområde - Kungsbäck med Högskolan.
Här går en axel av förankring
mot förnyelse.

Universiteten har en tusenårig
förankring. Ligger den i själva
kunskapen? I utbildningstraditionen? Eller i forskningen?
När statsmakterna sa att högskolorna förutom utbildning
och forskning även ska ha en
tredje uppgift, att samverka
med det omgivande samhället,
var det många som reagerade.
Bl a tog man upp frågan om
högskolornas forskningsoberoende.
Men är det inte en sentida
idé? Under 1600- och 1700-talen bildades lärda sällskap utanför universiteten, ofta med
praktiker som drivande, efter-

som kyrkans världsbild ännu
dominerade universiteten. Vi
fick de första akademierna:
Royal Society i London
(1660), Académie des Sciences
i Paris (1660) och Kungl. Vetenskapsakademin i Stockholm
(1739).
Dessa akademier betonade
erfarenhetsbaserad
kunskap
starkt, så starkt att den fått ett
eget namn – empirismen.
Empirismen blommar alltså
ut under 1600- och 1700-talen
med sin främst banerförare i
Francis Bacon, som med sitt
bevingade uttryck ”kunskap är
makt” ville framhäva att kunskapen ska vara praktiskt användbar.
ÖVERSKRIDA GRÄNSER
Att resa är bokstavligt att överskrida gränser och de flesta av
oss finner det vara en möjlighet
till förnyelse. I höstas fick jag
möjlighet till förnyelse efter ett
kvarts sekel vid HiG. Jag fick
resa tillbaka till USA för att
undervisa där jag en gång studerat. Det kändes på många
sätt som att resa tillbaka till
framtiden.
Det finns mycket spännande
att göra och lära i USA. En
marknadsekonom studerar med

fördel tillämpningen av sådant
som hos oss ännu bara är på ritbordet, USA har också visat
förmåga att fortsätta att leda
den ekonomiska utvecklingen.
USA:s andel av Nobel-prisen
tycks växa hela tiden.
Det universitet där jag var,
University of St Thomas, ligger
i storstadsområdet St PaulMinnepolis med nära 3 milj
människor. En ekonom skulle
säga att ”det är en stor marknad”. Universitetet har sina
rötter i en klosterverksamhet
under slutet av 1800-talet, men
har vuxit framför allt under de
senaste 20 år tack vare satsningar på den tredje uppgiften.
Det har främst skett kring den
fort- och vidareutbildning som
man genomfört tillsammans
med företag.
STABIL FORMEL FÖR HIG
Trots att man är ett universitet
som inte är större än HiG, har
man blivit ett av de allra största
i USA genom att bygga upp en
fort- och vidareutbildning av
ekonomer i direkt samverkan
med företag.
Det är samma möjligheter
som statsmakterna också infört
i Sverige från den 1 januari genom en ny magisterexamen.
Jag tror att det skulle vara en
mycket stabil formel för HiGs
långsiktiga utveckling – att
utgå från de utbildningsprogram som idag är framgångsrika och runt dem investera i en
forskningsbas samt i program
för samverkan med det omgivande samhället, t ex i form av
nätverksgrupper och rundabordssamtal. Det är i den omvärldsförankringen man har sin
sin största möjlighet till förnyelse och tillväxt.
Och som Dahrendorf säger:
Förankring utan valmöjligheter
är slaveri, och valmöjligheter
utan förankringar saknar mening.”

LARS TORSTEN ERIKSSON
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Nätuniversitetet:

Offentliga program

Ingen kvalitetsgranskning

3 april: Ventilation av Katarina Wijks licentiatavhandling om interventioner för
att förändra ungdomaras
risktagande. Seminarium.
Anmälan senast 27/3 till
cjn@hig.se. Sal 31:520

En hel del skräp kommer att
erbjudas studenterna, men
det är inte Nätuniversitetets
sak att kvalitetsgranska utbudet.

10 april: sopplunch - Margareta Attius Solhman människan i ikonen. Sal
51:220.
12 april: håller Douglas Howie en föreläsning betitlad
Utmaningar i det mobila Internet, vid N-institutionens
forskningsdag. 99:132

23 april: föreläsning - Vem i
hela världen kan ”man” lita
på? Göran Lindberg, länspolismästaren i Uppsala. Valhall.
15 maj: sopplunch - Stefan
Martinsson - föreståndare för
drottning Silvias Mödrahem
i Rio de Janeiro. Sal 51:220
5-7 juni: ca 180 studenter
från datavetenskapliga programmet och dataingenjörsprogrammet presenterar sina
examensuppsatser på B- och
C-nivå. Salarna 99:131,
99:132, 99:133 och 99:514.

Två nya professurer

250 nya platser

till högskolan

I toppen placerar sig Högskolan i Gävle i Högskoleverkets
statistik över fjolårets utbildningsmål. HiG har utbildat 3,7
procent fler än kravet. Detta
samtidigt som två av tre högskolor inte når målet.
– Vi har därför erbjudits ytterligare 250 platser det här
året. Dessa ska vi lägga på humaniora-samhällsvetenskap
och på juridik, där söktrycket
är högt, säger utbildningschef
Karl-Erik Westergren.

Sparbanksstiftelsen i Söderhamn har tillsammans med
HiG och Centrum för Flexibelt
Lärande (CFL) i Söderhamn
kommit överens om inrättande
av två nya professurer i ämnena
entreprenörskap och innovation. Sparbanksstiftelsen anslår
nio miljoner kronor under tre år
för ändamålet varefter HiG
övertar det finansiella ansvaret.

OWL

Den som söker...
Minns du bara förnamnet på
någon du söker i Parlando? Du
kan finna ändå. Slå först mellanslag, därefter förnamnets
första bokstav. Bokstav och
mellanslag ger motsvarande på
efternamn.
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...med bengts ögon

Gävle belönas med

Det menade universitetets
”projektledare” Mats Eriksson
när han besökte HiG 6 mars.
Studenterna får själva stå för
sållandet. Dåliga kurser får färre sökande.
Han poänterade att flexibilitet och variation ska vara ledstjärnan i distansundervisningen men varnade samtidigt för
den djungel av olika it-lösningar som finns.

– Det vore bra om högskolorna kunde enas om några få
av dem.
Den så kallade gävlemodellen presenterades och diskuterades av HiG:s Wiljam Males,
Åke Tillander och Lars Torsten
Eriksson samt Ulrika Grönkvist från nationella studienätverket NITUS där HiG står för
80 procent av kurserna.
– HiG står för 80 procent av
de kurser NITUS erbjuder och
vår erfarenhet är att det fungerar väldigt bra, sa Grönkvist.
Seminariet lockade över sextio deltagare.

