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att något sker för första gången känns oftast speciellt. 
Det innebär att nya kliv tas, ny mark bryts eller att nya traditioner skapas. 
Kanske har man funderat och värkt på ett beslut under en lång tid eller 
 arbetat hårt för att nå ett mål, ett visst läge eller tillstånd. Så då äntligen 
kan man ta det där steget. Man är förberedd och redo. Ett steg som 
troligtvis är början på något nytt och blir den där betydelsefulla och ofta 
symboliska milstolpen. 

en sådan Milstolpe av syMBolisk karaktär tar hög
skolan denna höst. Då utses vår förste hedersdoktor. Det är något som 
 följer med att vi nu har vår egen forskarutbildning och därmed också 
rätten att promovera hedersdoktorer. En hedersdoktor på Högskolan Väst 
ska ha gjort betydelsefulla insatser för högskolan och hedras då med 
en utnämning. Förste hedersdoktorn är Curt Muhrén, tidigare chef för 
Volvos  bearbetningslaboratorium. Han har, enligt motiveringen, varit en 
 ”kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av högskolans produk
tionstekniska forskning”. Du möter Curt i detta nummer.

du Möter också toMas Beno som även han gör något för första 
gången. En milstolpe av mer personlig karaktär om än viktig för högskolan. 
Han är först ut med att börja sin tid på högskolan som student till att i år bli 
befordrad till professor här på Högskolan Väst. Det tog i runda tal 20 år av 
stenhårt arbete. Stort grattis Tomas!

jag vill också gärna näMna att University of 
 Cincinnati i USA för första gången valt in en ickeamerikan i 
sin Coop Hall of Honor. Det är tidigare rektor Olof Blomqvist, 
numera rådgivare och aktiv i högskolans internationella 

arbete, som genom sitt starka intresse och engagemang 
för högskolans profil arbetsintegrerat lärande, får denna 

utmärkelse. Så sträck på dig Olof – du gör oss stolta!

i detta nuMMer kan du dessutom läsa om 
den första kullen av mäklarekonomer som lämnar 
högskolan för att börja jobba. De var pionjärer 
då för drygt tre år sedan när de började ett helt 
nytt program. De vågade ta steget att pröva ett 

unikt sammansatt program med möjlighet att välja 
inriktning till fastighets, finans eller försäkrings

mäklare. En omtyckt utbildning som lockar många 
sökande. Lycka till nu där ute alla modiga debutanter!

så för Mig står det helt klart  den första 
gången är ofta den allra viktigaste gången av alla gånger. 

Nu lämnar jag resten av innehållet till er att upptäcka  
 trevlig läsning!

för förSta gången

innehåll

västpunkt nr 2 noveMBer 2014 – Magasin från högskolan väst, ISSN 1653462X postadress 461 86 Trollhättan redaktör Anna Hallberg, tel 052022 31 52 e-post vastpunkt@hv.se  
fotografer Andreas Johansson, Andreas Olsson, Jacob Karström, Joachim Nywall, Linda Jönér, Malin Malm, Patrik Johäll, Pontus Corneliusson, Robert Svensson och Tove Frisk grafisk form Profil reklambyrå  
produktion Kommunikationsavdelningen vid Högskolan Väst tryck Litorapid upplaga 16 500 ex. Västpunkt är högskolans tidning som vänder sig till alumner, samarbetspartners och personal. Adressuppgifterna till 
Högskolan Västs alumner är hämtade från Högskolan Västs studieregister LADOK. Tidningen går också att läsa på www.hv.se/vastpunkt omslagsbild Andreas Olsson

Anna Hallberg 
Redaktör  
vastpunkt@hv.se

4.  grattis trollhättan 

6. anna dåderman forskar 
om ledarskap

14. vård + kommunikation  
= ann-sofie magnusson

8. världen intog 
högskolan väst

26. högskolan väst i 
almedalen 2014

18. skolan behöver arbeta  
med visuella uttryck

22 3



– Det här är naturligtvis jätteroligt och vi från 
högskolan ser fram emot ett vidare samarbete 
med SFS framöver. Det här visar att vår 
student miljö är bra, säger Kerstin Norén, 
rektor vid Högskolan Väst.

– En mycket uppskattad utmärkelse och ett 
 tydligt kvitto på att vårt målmedvetna arbete 
med studentfrågor verkligen är betydelsefullt. 
Det här är frukten av ett brett samarbete 
mellan studentkåren, Högskolan Väst och inte 
minst det lokala näringslivet, säger kommun-
styrelsens ordförande Paul Åkerlund. 

trollhättan har utsetts till Årets  
studentstad 2014/2015 av Sveriges förenade  

studentkårer, SFS. Utöver Trollhättan fanns även  
Jönköping och Helsingborg med bland de starkaste  

kandidaterna. Efter studentstadsjuryns överläggningar 
och platsbesök i de tre finalstäderna stod det klart  

att Trollhättan blev vinnaren. Grattis Trollhättan!

– Det känns roligt att kunna hjälpa 
 Trollhättans Stad och Högskolan Väst och det 
här är ett kvitto på ett mycket bra samarbete. 
Trollhättan är en studentstad att vara stolt 
över, säger Marcus Åhagen, ordförande vid 
Studentkåren vid Högskolan Väst vid tiden  
för utnämnandet.
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Det långsiktiga målet med Anna Dådermans ledar
skapsforskning är att sjösätta ett instrument som 
mäter vilka som passar som chefer och ledare. 
 – En chef på en arbetsplats har en central roll. 
En vanlig anledning till att människor byter arbete 
är på grund av dåliga ledare och chefer. Därför 
känns vår forskning om ledarskapsintelligens 
angelägen, säger Anna Dåderman, professor 
i psykologi vid Högskolan Väst. 
TEXT: ANNA HALLBERG

a nna Dåderman utveck
lar beskrivningen av 
forskningen ytterligare:

– Vi vill genom vår 
forskning även få fram 

vilka kompetenser som behövs 
i rollen som chef och vilka kom
petenser som behövs i rollen som  

ledare. Dessa tillsammans utgör ledarskap. 
Anna  Dåderman har nyligen befordrats till  professor 

i psykologi vid Högskolan Väst. Hon är välkänd för 
bland annat sina sakkunnigutlåtanden i fallet Thomas 
Quick. Anna Dåderman ingår i forskargruppen LINA, 
Lärande i och för det nya arbetslivet. Hennes forskning 
har tidigare framför allt handlat om psykologisk och 
 psykiatrisk problematik hos personer som begått brott. 
Numera handlar forskningen om aktuella frågeställ
ningar från arbets livet, psykologiska test, personlighet, 
empati, själv känsla och ledarskap. I ett nu  pågående 
projekt undersöker hon alltså vilka kompetenser 
chefer anser sig ha och vilka de skulle behöva. 

– Det är roligt att applicera sin forskning på 
olika yrkesgrupper och populationer. Och jag 
kan ofta dra paralleller och ha nytta av min 
tidigare forskning även om sammanhangen 
är olika.

Anna berättar att när hon började angri
pa det här med ledarskap och intelligens 
förstod hon att intelligens var ett kontro

versiellt begrepp. Det var nytt för henne för inom psyko logiområdet 
har det aldrig varit ifrågasatt men med koppling till pedagogik  
och ledarskap var det annorlunda. Behovet av en  definition var tydlig.

– En typisk definition är att intelligens är en persons förmåga 
att anpassa sig till omgivningen och lära sig av erfarenheter. Vår  

nya teori om ledarskapsintelligens bygger på just sådan här 
 befintlig kunskap.

tre olika intelligenser
Det som ryms inom ledarskapsintelligens handlar om  
tre olika typer av intelligens; emotionell intelligens, 

 rationell intelligens och själslig intelligens. 
– När man pratar om intelligens tänker man vanligt

vis på den rationella intelligensen, som handlar om för
måga till logiskt och analytiskt tänkande och med 
fokus på vad som behöver göras ur ett problem
lösande perspektiv. Men kopplat till ledarskap blir 

det alldeles för snävt att tänka så.
En bra chef utvecklar och använder i en integrerad 

balans alla tre intelligenserna, menar Anna  Dåderman. 
Emotionell intelligens handlar om hur man hanterar 
sina och andras känslor och hur man utvecklar rela
tioner med andra. Den själsliga intelligensen avser 
däremot förmåga att hitta mening med det man gör, 
att nå självmedvetenhet och att upptäcka betydelsen 

av sitt sammanhang.
– Många chefer idag styrs av ekonomiska värden 

och det är lätt att den själsliga intelligensen glöms bort. 
Men för att vara en bra ledare måste man klara av att 
 utnyttja alla de tre intelligenserna.

I en studie tillsammans med Marika Ronthy, leg 
psykolog, som har utvecklat ett verktyg för att mäta 

de tre intelligenserna, testades verktyget på över 
400 chefer. Syftet är att förfina instrumentet och 
 undersöka dess pålitlighet. I en ny datainsam
ling bland chefer ligger störst fokus på att mäta 
och validera den själsliga intelligensen, som är 

den som är minst undersökt sedan tidigare.
– Förhoppningen är att vi kan bidra 

till att utveckla och utbilda chefer och 
också vara en hjälp i rekryteringssam

manhang. ■

För andra året i rad arrangerar Institutionen för 
ingenjörsvetenskap vid Högskolan Väst en dag fylld 
av provapåaktiviteter och information. Det är 
ett koncept med namnet ”Din framtid” som visar 
på framtida möjligheter inom ingenjörsyrket för 
 gymnasieelever i närområdet. 
TEXT: JEANETTE FRyKNER   FOTO: ROBERT SVENSSON

H åkan Jensen som är skapare av konceptet och arrangör till 
dagen förklarar:

 –  Vi vänder oss direkt till de större gymnasieskolornas 
teknik och naturprogram i området och anpassar dagen 
till vad vi tror de är intresserade av. 

Håkan är programansvarig på lantmäteriprogrammet vid  Högskolan 
Väst och  arbetade tidigare inom gymnasieskolan. Han säger att det 
är viktigt att arrangemanget har en röd tråd och bygger på en väl 
genomtänkt helhet då alla ska få ut något av dagen. Högskolan 
bjuder på bussresa för att alla ska kunna  delta. Dagen  introduceras 
av ledningen vid institutionen och man  följer ett tajt schema. 

– Det ska vara kvalitet inte kvantitet och vi har fått bra feed
back från deltagarna, säger Håkan. 

– Genom mitt förra arbete har jag lärarkontakter och erfaren
het av hur gymnasieelever brukar tänka. Just sommaren innan 
det sista året brukar de fundera mycket över vad de ska göra efter 
gymnasietiden och därför är det bra att kunna bjuda in eleverna  
till vår högskola redan under deras andra år, precis innan   
sommarlovet, säger Håkan. 

– Vi vill skapa ett personligare möte mellan eleverna och oss. 
Det skickas en personlig inbjudan till elever, lärare får ytterligare 
information och vi anpassar aktiviteterna efter de olika klassernas 
intresse. Det är ett samarbete mellan lärare, elever och  studenter.
Nuvarande studenter jobbar som guider under dagen och har   
också en hel del information att bjuda på genom att de kan  berätta 
om studielivet. Vi försöker tänka på allt från vilka som ska prova 
på tillsammans och till vad som kan tänkas var nyttig information 
för eleverna till vad lärarna kan ha för nytta av dagen.

Högskolan engagerar också yrkesverksamma ingenjörer som 
berättar om ingenjörens vardag och möjligheter.  

– Sverige lider brist på ingenjörer och ingenjörsyrket kan inne
bära att syssla med allt från teknik, design till entreprenörskap och 
innovation. Våra högskoleingenjörsutbildningar gör våra studenter 
efterfrågade på arbetsmarknaden – 91 procent har ett relevant  arbete 
inom ett år efter examen enligt mätningar. ■

ledarskapsintelligens
– går det att mäta?

Möjligheter visas genom 

"din framtid"

Inbjudna gymnasieelever får inblick i  
högskolans utbildningar genom experiment 

och prova-på-övningar.
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WACE

Dr. paul stonely är vd för världsorganisa
tionen för AIL, WACE, the World Association for 
Cooperative & WorkIntegrated Education, med 
säte I USA. WACE står som värd för arrangemanget.

Vi möts den sista dagen och jag ber honom summera vistelsen:
– Det har varit fantastiska dagar, mycket över förväntan. Det 

har varit en bra blandning av vetenskapliga presentationer, kultur
events och nätverkande.

premiär för forskningsfokus
Det var första gången detta årliga symposium hade forskning som 
tema. Antalet länder som var representerade var många fler än van
ligt, hela 20 stycken. Både Ryssland och Pakistan deltog för första 
gången och över 50 deltagare var på sin första WACEaktivitet.  

– Högskolan Väst är känd för sin forskning inom området och 
därför känns det extra bra att vara just här. Det har nog också gjort 
att vi lyckats locka så många hit. 

Högskolan har sedan ett par år ett av WACE två satellit kontor 

och är nod i Europa. En orsak till det är att högskolan är ett av 
 ytterst få lärosäten i världen som genomför forskarutbildning inom 
arbetsintegrerat lärande. Högskolan har ett 50tal forskare som 
bedriver forskning inom området. Att det blev satellitkontor just 
här beror på flera saker, enlig Paul Stonely:

– Det handlar ofta om eldsjälar och att du har någon som 
du litar på och det hade vi genom Olof Blomqvist här på 
högskolan. Naturligtvis påverkar det också att hög
skolan är duktiga på forskning inom området och 
att dess placering täcker in övriga Europa som gör 
att vi kan få en mer global räckvidd.

egna erfarenheter av co-op
På frågan vad som gör att han brinner så för 
AIL och lägger ner så mycket engagemang på 
att sprida arbetsintegrerat lärande, säger han:

– Jag tycker att alla studenter på alla  universitet 
i världen ska få möjlighet till att integrera arbete 
och studier. Jag har själv tre barn som gått utbild
ning med Coop* och varvat studier med  arbete, 

världen intog högskolan väst
Under tre dagar i början av juni fanns världens expertis inom arbetsintegrerat lärande, AIL, också  

högskolans profilområde, på högskolan. I blickfånget fanns forskning inom arbetsintegrerat lärande  
– vad forskas det om, vad lär vi av den, vilka vita fläckar finns och hur kan forskningen spridas vidare.  

Du möter två av deltagarna här. 

TEXT: ANNA HALLBERG, JEANETTE FRyKNER   FOTO: PONTUS CORNELIUSSON

 arbetsintegrerat lärande i fokus och jag har sett på nära håll hur bra det fungerar. När folk säger 
att det inte passar alla lärosäten att jobba enligt denna modell så 
har jag svårt att hitta anledningar till det. 

Paul Stonely har 20 års erfarenhet av att, som han uttrycker det, 
bringing working experience to the classroom. Han har arbetat 
som dekan på två olika universitet.

– Det kallades inte arbetsintegrerat lärande då men det är det 
det handlar om. Så mitt intresse kommer från min akademiska 
bakgrund. Och vi ser att det breder ut sig i världen med Asien som 
nästa stora område att anamma detta.

Förutom att ta del av ny forskning inom området skrevs flera 
nya samarbetsavtal under dagarna. Vilket också Paul Stonely ser 
som en anledning att delta på träffar som denna. Eller som han be
skriver WACE:”A global network of networks and WACE brings 
those networks together”.  Och om inte förr, så ses man säkert igen 
2016 någonstans i världen, då nästa symposium med forsknings
fokus ska ske. Det har man redan bestämt. ■

Dr. nancy Zimpher är rektor vid The State 
University of New york med ansvar för 64 högskole
enheter i New yorks stad. 

Under sitt föredrag berättar hon om hur universitet använder Coop* 
för att möta arbetsmarknadens behov och driva ekonomin framåt.

– Högre utbildning i USA har en enormt viktig uppgift. Varje 
avgångsklass från vår nations högskolor och universitet ska  uppnå 
och uppfylla arbetsmarknadens krav i dagens globala ekonomi 

och förbereda studenterna för en givande framtid, säger  Nancy 
Zimpher.  

– På State University of New York, SUNY,  arbetar 
vi kontinuerligt för att förbättra oss, också i våra 

 utvecklingsprogram där Coop står i centrum för 
våra ansträngningar. Det finns helt enkelt inget 
som SUNY någon annanstans i världen. Vi vill 
kunna erbjuda alla våra onlinestudenter möj
ligheten till arbetsintegrerat lärande.

förbereder studenterna för livet  
Som ett offentligt universitetssystem är SUNY’s 
kärnuppdrag att förbereda studenterna för livet. 

Detta innebär att se till alla som bor i New York 
har tillgång till högkvalitativ utbildning som ut

vecklar de kunskaper och färdigheter som behövs 

för att bygga givande karriärer. De utbildar allt från flygplans 
piloter till automekanik, ingenjörer till redaktörer, lärare till tek
nisk support och kirurger till kockar. Utbildning sker oavsett om 
man studerar på campus eller laboratoriet, är i en praktikplats,  eller 
studerar via Open SUNY, en enormt stor onlinelärandemiljö. 

– SUNY ska vidga gränserna för att expandera utbildning,  
säkerställa slutförandet och stödja studenten till framgång. Varje 
dag samarbetar vi med vår omvärld. Det sker i partnerskap med 
näringslivet, statliga myndigheter, skoldistrikt och med den  sociala 
sektorn för att skapa en kollektiv effekt som vi tror kan inspirera 
alla inblandade till utveckling säger Nancy.  

Varje år registrerar SUNY nästan en halv miljon studenter från 
alla 50 stater och från mer än 170 länder över hela världen. Ansenligt 
är att nästan varje New Yorker bor inom 30 miles från ett SUNY 
campus och i flera områden är SUNY den största arbetsgivaren. ■

* Co-op, Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier 
med betalda arbetsperioder. På Högskolan Väst finns Co-op inom ingenjörs-, 
ekonom- och IT-utbildningar.
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– Jag är glad och väldigt stolt 
och hedrad. Jag har aldrig tänkt 
tanken att jag skulle kunna bli 
invald här, säger Olof Blomqvist, 
högskolans förste rektor, numera 
rådgivare och aktiv i högskolans 
internationella arbete, och som 
blivit invald i Coop Hall of Honor 
i USA.
TEXT: ANNA HALLBERG 
FOTO: PONTUS CORNELIUSSON

c oop Hall of Honor har sitt säte  
på University of Cincinnati i USA. 
Det var där utbildningsformen  
Coop grundades av Dr Herman 
Schneider 1906. En utbildningsform 

som också finns på Högskolan Väst. Olof 
Blomqvist är nummer 21 att bli invald och är 
den förste utanför USA. Hans namn finns 
nu ingraverat i den stenplatta som finns in
till en skulptur över Dr  Herman  Schneider 
i The Herman Schneider Quadrangle på 
University of Cincinnati.

– Att vara den förste ickeamerikanen 
känns hedrande. Det är oerhört smickran

de att finnas med i detta sällskap. 
Högskolan, med sin dåvarande rektor 

Olof Blomqvist, var först i Sverige 1989 med 
att införa Coop som utbildningsmodell. När 
man läser en utbildning med Coop inne
bär det att studenten varvar sina  teoretiska 
studier med betalda arbetsperioder på en 
arbetsplats. På Högskolan Väst finns det 
inom ekonomi, IT samt på ingenjörspro
grammen. 

– Jag tror på AIL och Coop som utbild
ningsmodellmodell. Här finns ett bredare 
lärandeperspektiv jämfört med de traditio
nella utbildningarna. Lärande omfattar så 

mycket mer är bara det som vi förmedlar på 
högskolan. Samarbetet mellan arbetsliv 
och akademi tillför våra utbildningar 
en dimension som ger ett mervärde 
för våra studenter.

internationellt erkännande
Olofs starka intresse, enga
gemang och mod ligger bak
om utmärkelsen.

 – Mycket handlar om att 
våga. Man har sagt mig att 
en av anledningarna till ut
märkelsen är att jag initiera
de och medverkade till en ny 
utbildningsmodell i Sverige. 
Man säger också att det är 
ett sätt att visa uppskattning 
för det internationella arbete 
jag gör för att sprida Coop 
över världen. Det känns na
turligtvis bra att få ett in
ternationellt erkännande 
för mitt arbete.

Mycket av Olofs in
ternationella arbete sker 
genom världsorganisa
tion WACE, The World 
Association for Coope

rative & WorkIntegrated Education, som 
han och högskolan varit med i sedan 1991. 
Olof sitter i dess styrelse sedan ett 20tal 
år och har varit dess president under tre år. 
WACE arbetar för att globalt knyta sam
man akademi och samhälle i frågor som 
rör utveckling av AIL, inom såväl utbild
ning som forskning. Sedan januari 2012 
finns ett satellitkontor med europaansvar 
på Högskolan Väst (ISO), där Olof är an 
svarig för uppbyggnaden. WACE har   
annars sitt säte i Boston i USA. Satellit
kontoret hade ansvar för att genomföra ett 
stort symposium i juni i år med forsknings
fokus. Det var på detta symposium Olof 
fick ta emot sin utmärkelse.

– Det känns extra roligt att få utmär
kelsen här på hemmaplan och dessutom 
när vi genomför den första forskningskon
ferensen inom ramen för WACE. WACE 
har av tradition annars haft starkt utbild

ningsfokus. Jag är övertygad om att 
forskningsfrågorna fortsättnings
vis kommer högt upp på agen
dan för WACE. 

gott rykte i världen 
Han hoppas att utmärkelsen 
också faller tillbaka på det 
egna lärosätet. Högskolan 
Väst har ett gott rykte i värl
den inom AIL, särskilt vad 
gäller de forskningsinitiativ 
som högskolan tagit, menar 
Olof Blomqvist. Högskolans 
forskarutbilning relaterad till 
AIL har väckt internationell 
uppmärksamhet. Medlem
skapet i WACE bidrar till att 
högskolans AILarbete blir 
internationellt synliggjort.

– När vi utvecklar AIL 
måste detta bygga på vetskap 
och inte bara tro. Därför är 

den framtida forskningen 
viktig att få in i WACE 
internationella arbete. ■

Glasstatyetten är det tunga 
och majestätiska beviset på 
Olof Blomqvists plats i 
 Co-op Hall of Honor.

WACE

olof blomqvist invald i 
hall of honor

D et är demonstration av ett forsknings 
projekt på Högskolan Västs pro
duktionstekniska centrum. Publi
ken består av inbjudna hus och 
fönstertillverkare, där är bland an

nat representanter för Hjältevadshus och 
AHus. Gunnar Bolmsjö, professor i robo
tik leder forskningspro
jektet. Han förklarar var
för forskarna har gett sig 
in i husbyggarbranschen.

Byggbranschen är en 
bransch som har en låg 
 automationsgrad. Det 
beror bland annat på att 
hus ofta är kundanpas
sade och trä ett levande 
material som är svårare 
att arbeta med än metall. 
Produktionen kan gå i ett 
lugnare tempo än i exem
pelvis en bilfabrik och då 
är det lättare att utveckla 
roboten och få en samspelt 
produktion mellan ope
ratör och robot.

– I ett husbygge kan 
man inte förvänta sig  
att roboten ska göra allt. 
Det måste vara ett sam
arbete mellan operatören och roboten, be
rättar Gunnar.

Demonstrationen fortsätter och inom 
loppet av någon minut har roboten skjutit 
i minst tjugo spikar. Vilken människa kan 
hålla den takten? 

– Operatörstödet och säkerheten är 
två kritiska faktorer när man jobbar med 
en  robot. Fördelen är att roboten är mer  

 flexibel än en produktionslina någonsin kan 
bli. Den kan programmeras till vad som 
helst, säger Gunnar Bolmsjö.

Han och hans kollegor har redan haft 
tre visningar för intressenter från husbran
schen. Syftet är att bygga ett nätverk med 
intressenter som i förlängningen kan bli 

samarbetspartners i projektet.
– Nästa steg är att utveckla projektet i 

större skala och gå vidare med våra sam
arbetspartners.  Tillsammans utvecklar vi en 
prototyp, förhoppningsvis med slutanvän
darföretag. Sedan börjar pilotproduktion.

Den tror Gunnar kan vara igång inom 
något år och en reguljär produktion inom 
fyra år.

Plötsligt stannar roboten, tryckluften är slut. 
Att tro att roboten kan arbeta helt utan av
brott är en utopi, enligt Gunnar Bolmsjö. 

underleverantör redan på plats 
En intressent som redan valt att bli sam
arbetspartner är Kartro. Företaget levererar 

verktyg till roboten, som 
spikpistoler och spikband. 

En medarbetare från 
Kartro, Tony Johansson, 
är på plats. Han är posi
tiv till projektet.

– Det är jätteintres
sant. Jag har jobbat i bran
schen sedan 80talet och 
det har inte varit någon 
utveckling. Antingen har 
du köpt ett hus som byggts 
småskaligt och flexibelt 
eller också ett standardi
serat hus, med liten möj
lighet att välja. 

– Med hjälp av robo
ten kan produktionslinan 
för standardiserade hus 
bli mer flexibel. Istället 
för att ta ut en gavelspets 
från linan och spika för 
hand, kan roboten göra 

jobbet. Den kan också användas vid pro
duktion av förhöjda väggliv.

Samtidigt betonar Tony att utveck  
lingen måste få ta tid. 

– Det är en konservativ bransch. Och 
den måste hänga med i det här, därför kan 
man inte rusa fram. Det här nya arbets 
sättet måste få mogna. ■

roboten bygger  
huset Roboten ser ut som en jättelik stålgås med lång hals, näbb och 

stjärt. Snabbt och ljudlöst lägger den takstolen på arbetsbänken 
och håller fast. Robot nummer två böjer sig framåt och skjuter in 
spikar från ett långt spikband – lugnt, systematiskt och snabbt.

TEXT: KARIN NOBIS  FOTO: ANDREAS OLSSON
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Kerstin Norén

Ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i det 
digitala arbetslivet. Så ser femårsplanen ut för ett nytt 
samarbete mellan två forskningsmiljöer vid Högskolan 
Väst och Göteborgs universitet. Målet är också att blir en 
motor för regional utveckling, innovation och internationell 
forskning. Redan 2008 ingick Högskolan Väst en strategisk 
allians med Göteborgs universitet för att bland annat 
utveckla samarbetet inom forskning där båda lärosätena är 
starka. Ett resultat av detta är en gemensam ansökan om 
forskningsmedel från Västra Götalandsregionen som nu 
bifallits med cirka 9 miljoner. Lärosätena ska samarbeta i 
forskningsprojekt som handlar om arbetsintegrerat lärande. 
Förutom forskningen ska man utveckla gemensamma 
kurser, byta personal och utveckla en internationell forskar
utbildningskurs på temat arbetslivets digitalisering.

Det blev fortsatt högt söktryck till Högskolan Västs utbild
ningar för höstterminen 2014. Totalt har 4 630 personer 
antagits till kurser och program. Bland antagna program
studenter utgör gruppen från Göteborg den största med 
cirka 20 procent. Av de antagna är 68 procent kvinnor och 
32 procent män. 

de mest populära programmen:
Socialpedagogiska programmet 180 hp  
(5,46 förstahandssökande per plats)

3Danimation och visualisering 180 hp  
(4,95 förstahandssökande per plats)

Socialpedagogiska programmet, 180 hp, Västervik  
(4,88 förstahandssökande per plats)

Socialpsykiatrisk vård 180 hp  
(3,91 förstahandssökande per plats)

Nätverksteknik med ITsäkerhet 120 hp  
(3,14 förstahandssökande per plats)

9  000 000 
till nytt forskningssamarbete  

med Göteborgs universitet

fortSatt högt söktryck 

Av 31 städer kan bara tre garantera studenter en bo
stad och Trollhättan är en av dessa. 11 städer kan inte 
erbjuda någon bostad alls, det visar Sveriges förenade 
studentkårers granskning av bostadssituationen inför 
höstterminen 2014. Sveriges förenade studentkårer 
konstaterar i sin bostadsrapport att ”Garantin innebär 
att studenter ska bli erbjudna en permanent bostad 
senast 30 dagar efter ansökan. Studentbostäderna 
ligger på rimligt avstånd från Högskolan och har 
rimliga hyror. Trollhättans bostadsgaranti uppfyller 
SFS krav”. 
– Det är glädjande och oerhört viktigt för oss som 
högskola i Trollhättan. Vi är glada att kommunen 
kämpar för att upprätthålla detta, säger rektor Kerstin 
Norén.

Högskolans internationella studenter ökar i 
antal varje år. I höst har högskolan antagit 
närmare 190 stycken. Samma siffra ifjol 
var 130. Även om utbudet är något större 
än i fjol är ökningen relativt markant. De 
allra flesta av de nyanlända internationella 
studenterna kommer att studera inom ra
men för avtalade utbytesprogram. Antalet 
studenter som kommer till Högskolan Väst 
inom det europeiska utbytesprogrammet 
Erasmus ökar, och de europeiska utbytes
studenterna är i år 88 till antalet. Drygt 50 
kommer via andra bilaterala avtal och där 
är Kina det land som dominerar men också 
Indien, Iran, Libanon och Nigeria skickar 
ett antal studenter per land. Denna höst 
var det också premiär för Brasilien med en 
student.

trollHättan en av tre Som  
garanterar StuDentboStaD 

utländska  
studenter ökar  
i antal

nya Steg I  
utvecklIngen
Så har sommaren passerat och hösten är här. 
Terminen har startat för oss och våra studenter. Till 
höstterminen hade vi ett högre söktryck än någon
sin till våra utbildningar, vilket är mycket glädjande. 
Tyvärr har vi tvingats dra ner på antalet platser vilket 
medför att vi inte kan ge plats åt alla sökande.

re
kt

or
s orD a nledningen till att vi måste säga nej till sökande är att 

vi har påbörjat vårt anpassningsarbete för att komma i 
fas med den planerade budget som är utlovad för perio
den 20152017. I budgeten planerar regeringen att grund 
utbildningsanslaget till Högskolan Väst kommer att 

minska med drygt 55 miljoner kronor fram till 2017. Med så 
stora belopp måste vi börja se över våra kostnader redan nu. 
Naturligtvis kan höstens valresultat komma att förändra våra 
förutsättningar, men det vet vi inte ännu.

Sommaren inleddes med att jag deltog på Almedalsveckan 
på Gotland. Högskolan anordnade ett välbesökt seminarium 
kring hur vi samverkar med arbetslivet. Det kan ni läsa mer om 
i detta nummer. Jag medverkade också i seminariet Nya vägar 
tillsammans med bland andra kommuner från norra Kalmar 
län och Linnéuniversitetet. Det handlade om att vi behöver nya 
vägar till högre utbildning för att säkra kompetensförsörjning, 
i hela landet.  För att kunna utveckla och bidra i den  regionala 
utvecklingen och har vi därför tidigare i år skickat in en an
sökan till departementet på 60 miljoner kronor tillsammans 
med Linnéuniversitetet, om medel för distansutbildning för ett 
 treårigt pilotprojekt för högskoleutbildning just i  norra Kalmar 
län. Denna ansökan är sprungen ur ett mångårigt samarbete 
med Campus Västervik.

Förutom att genomföra egna insatser erbjuder Almedalen 
en mängd tillfällen att ta del av ny kunskap. Jag tycker att vi 
som högskola har ett ansvar att följa med och försöka se in i 
framtiden. Den starkaste ögonöppnaren för mig var när jag 
lyssnade på Andrew Mcafee som pratade utifrån sin bok The 
Second Machine Age. Den handlar om hur yrkeslivet föränd
ras och hur människa och robot behöver utveckla nya pro
cesser tillsammans. Många av de yrkesområden vi utbildar för 
berörs av detta och vi behöver utveckla oss och lyssna in nya 
rön från olika håll.

I sommar var högskolan värd för ett internationellt forsk
ningssymposium inom ramen för världsorganisationen WACE, 
The World Association for Cooperative & WorkIntegrated 
Education. Det var premiär för forskningstema kopplat till  
arbetsintegrerat lärande, AIL, vilket känns extra roligt då hög
skolan är ett av ytterst få lärosäten i världen som har forskar
utbildning inom AIL. Tack alla som gjorde symposiet möjligt!

Jag vill också rikta ett tack till Trollhättans Stad för alla 
 insatser ni gör för att skapa en attraktiv studentstad och för  
det goda samarbete vi har. Det känns verkligen roligt att   
Trollhättan utsetts till Årets Studentstad 2014/2015!

I detta nummer möter ni också högskolans förste heders
doktor Curt Muhrén. Han kommer att promoveras på kom
mande Akademiska högtid den 24 oktober. Hedersdoktorer 
vid Högskolan Väst utses för att hedra individer som gjort   
betydelsefulla insatser för högskolan. Det känns mycket bra 
att vi kommit igång med vår forskarutbildning och kunnat 
ägna oss åt frågan att utse hedersdoktorer, något som kommer 
med rätten att ge forskarutbildning. Det är ytterligare ett steg 
i vår utveckling. ■
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är DrIvkrafterna för ann-SofIe

namn: AnnSofie Magnusson
Ålder: 52 år
Bor: Lägenhet i Linnéstaden i Göteborg
yrke/utbildning: Filosofie doktor i journalistik 
och masskommunikation. Universitetslektor i 
vårdvetenskap med inriktning mot medier och 
kommunikation vid Högskolan Väst.
intressen: Gillar att odla växter och att påta i 
jorden. AnnSofie har en egen kolonilott. "Det 
ligger i släkten. Min farfar var trädgårdsmästare 
och mina föräldrar var duktiga på växter." 

vård och  
kommunikation

hjälp av informatörer i organisationen och 
tillsammans ta fram informationsmaterial. 

ny bok om kommunikation för 
vårdpersonal
Men det är inte bara i arbetet som Ann
Sofie brinner för att lära ut om kommuni
kation. I våras debuterade hon med boken 

”Om kommunikation för personal i vårdan
de yrken”, på Liber förlag. En bok som hon 
jobbat med under flera år, på lediga stun
der vid sidan av jobbet. AnnSofie hoppas 
att den kan användas som kurslitteratur.

I boken varvas kapitel med intervjuer 
med personer inom skilda yrken som reso
nerar kring kommunikation ur sina olika 
perspektiv. Till exempel finns en intervju 
med Pia Sundhage. Här finns också kapi
tel som utgår från att personal i vårdande 
 yrken ska skriva många olika typer av  texter 
som ska förstås av olika människor, med 
olika förutsättningar. En blick, en rörelse  
med handen, kroppshållning – allt ger 
 signaler utan att ett enda ord har yttrats. 
Hur vi kommunicerar har betydelse, att vi 
gör det ligger i vår mänskliga natur. 

från sjuksköterska till journalist och sen 
forskarutbildning
AnnSofie är född och uppvuxen på   
Hisingen och har bott nästan hela livet 
i Göteborg, förutom under studieåren i 
 Vänersborg, då hon läste till sjuksköterska.

– Intresset för skrivande har alltid fun
nits i mitt liv, jag gillade att skriva redan 
i skolan. Att vårda människor har heller 
aldrig varit något konstigt för mig. Det är 
många i min familj som har jobbat med det 

på olika sätt, berättar AnnSofie.
AnnSofie gick samhällsvetenskaplig   

linje på gymnasiet och hon blev intresserad 
av att olika ämnen kunde befrukta var andra. 
Efter gymnasiet läste hon stats kunskap. Vid 
den här tiden jobbade hon bland annat på 
Lillhagens sjukhus. 

– Jag kände att jag funkade bra med 
 patienter och sökte till sjuksköterskelinjen 
i Vänersborg. 

1988 tog AnnSofie examen och började 
arbeta på neurokirurgen på Sahlgrenska i 
Göteborg, men läste samtidigt historia och 
litteraturvetenskap. 

– Efter några år funderade jag på om 
jag skulle fortsätta som sjuksköterska. Jag 

kände att jag ville ha ett tydligare samhälls
perspektiv.

AnnSofie läste journalistlinjen i  Göte  
borg och efteråt började hon att frilansa 
som skribent inom hälsa och sjukvård. Men 
rollen som frilans passade inte henne. Hon 

arbetade extra inom äldreomsorgen, och 
fick sen en journalisttjänst på FoU i Väst, 
 Göteborgsregionens kommunalförbund. 

– Jag skrev bland annat en skrift om 
branden på Backaplan och det stöd som 
de drabbade fick. 

Efter ett tag längtade AnnSofie efter 
att få fördjupa sig inom något. Det blev 
 forskarutbildning på Institutionen för jour
nalistik, medier och kommunikation vid 
Göteborgs universitet, med koppling även 
till Vårdalinstitutet. Ämnet till sin forsk
ning föddes genom en speciell händelse. 

Mordet på anna lindh blev starten 
På kvällen efter att utrikesministern Anna 
Lindh hade knivskurits år 2003, spekule
rades det i tv om det fanns kopplingar till 
psykiatrin. 

– Det är rätt fascinerande. Då hade flera 
andra liknande händelser hänt, som  flickan 
som mördades på en förskola i Arvika. Jag 
tänkte att så här skildras det inte alltid. 

AnnSofies avhandling kom att  handla 
om bilden av psykiatriområdet och hur 
 nyhetsrapporteringen sett ut i Rapport  
19802006. Den visar att det allt oftare före
kom nyheter om psykiatri i Rapport. 

Redan innan AnnSofie disputerade vid 
Göteborgs universitet hade hon fått arbete 
på Högskolan Väst, efter tips från en kollega 
som också var doktorand vid Vårdalinsti
tutet. Sedan 2010 jobbar hon i Trollhättan.

– Just nu finns inte så mycket tid över 
till fortsatt forskning. Men jag har börjat 
undersöka nyhetsbilden av psykiatriområ
det 20072010. Jag kommer även att under
söka nyhetsrapporteringen om barns och 
 ungas psykiska ohälsa. Jag hoppas också 
kunna hitta ett område som kan binda ihop 
 undervisningen med forskningen. ■

"som sjuksköterska  
har man ansvar för  

att ge patienten  
information, och  
det behöver man  

träna på." 

Sjuksköterska, journalist, lärare, forskare och för
fattare. Att AnnSofie Magnussons drivkrafter är 
vård och kommunikation går inte att ta miste på 
när man möter henne. Läs om läraren och forskaren 
på Högskolan Väst som också skrivit en bok om 
 kommunikation för personal inom vården.
TEXT: ROBERT SVENSSON   FOTO: ANDREAS OLSSON

D et är terminsstart och skrivseminarium för de nya  studenterna 
på sjuksköterskeprogrammet. AnnSofie Magnusson före  
läser om hur man som sjuksköterska kan använda sitt 
 skrivande som ett verktyg i kommunikationen med  patienter. 
Det är ett relativt nytt inslag i utbildningen, som möter 

uppskattning bland studenterna. 
– Det här är jättebra att få lära sig. Jag behöver träna på att skriva, 

det är inte min starka sida, säger studenten Adam Karlsson.

ökade informationskrav på sjuksköterskor
AnnSofie är lektor i vårdvetenskap med inriktning mot media 
och kommunikation. En kombination av kompetenser som är 
ganska ovanlig. 

– Det handlar om att utveckla ett kommunikativt arbets
redskap i sin yrkesroll. Till exempel hur en sjuksköterska kan 
informera en patientgrupp eller hur man skickar ut skriftlig   
information, säger AnnSofie och fortsätter:

– Som sjuksköterska har man ansvar för att ge patienten in
formation, och det behöver man träna på. Men sjuksköterskan är 
samtidigt ingen informatör. Därför handlar det också om att ta 
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n är jag efter ett par dagars försök når honom på mobilen 
befinner han sig på den tekniska högskolan i Trondheim 
– Norges svar på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i 
Stockholm. Diskussioner har förts om att påbörja en gäst
professur där, utöver Tomas färska professorsanställning 

hemma i Trollhättan. Självklart skulle Norgeuppdraget vara en 
fjäder i hatten för honom personligen, men Tomas Beno ser det 
framför allt som ett kvitto på att Högskolan Väst tagit ännu ett 
steg framåt genom att också kunna ”exportera” sina professorer 
till andra universitet. 

– Det är vårt nära samarbete med Sandvik som öppnade för 
den här möjligheten. Företaget har produktion även i Trondheim 
och att de söker vår kompetens är förstås ytterligare ett erkännan
de. Vårt samarbete med GKN och Scania är andra meriterande 
exempel, påpekar Tomas. 

Han har så smått börjat vänja sig vid professorstiteln inom 
 industriell produktion, men han undviker att använda den till 
vardags. Trots att just titlar på ett sätt är den   
akademiska världens måttstock i brist på   
näringslivets lönenivåer och bonusar.

– Jag brukar säga att jag jobbar med utbild
ning på Högskolan Väst och har inget behov av att 
hävda mig med en fin titel. Även om jag förstås är 
både glad och stolt över att ha kommit dit jag är.

Den hittills enda gången Tomas Beno signe
rat en handling med professorstiteln var när han 
i våras nominerade sin tidigare lärare på maskin
ingenjörsutbildningen, Curt Muhrén, till att bli 
Högskolan Västs förste hedersdoktor. Curt, som idag fyllt 80 år, 
får utnämningen vid den akademiska högtiden i oktober. Sam
tidigt får då Tomas formellt sin professorstitel.

– Det kommer att bli en speciell stund. Curt har hjälpt mig 
mycket. Det var han som fick mig att verkligen intressera mig för 
att forska vidare och han såg till att jag blev inskriven som dokto
rand vid KTH. Hans förmåga att inspirera och stötta hoppas jag 
kunna förmedla till mina doktorander, säger Tomas, som sedan 
flera år tillbaka också är docent i industriell produktion vid KTH.

vinglig akademisk resa
När Tomas berättar om sin akademiska resa inser man snart att 
den till en början var långt ifrån spikrak. 

– Hade någon sagt till mig när jag var grabb att jag en dag 
 skulle vara professor, så hade jag inte trott på det.

Han betygsätter sin grundskoletid som mer eller mindre   
medioker. Även om han alltid gillat att konstruera saker, så var 
det först på gymnasiets styr och reglerprogram som han hittade 
verktygen till mer kunskap i en värld där robotstyrda industri
processer gjort sitt intåg på allvar. 

– En gymnasielärare tipsade mig om att lägga en halvtimme 
om dagen på att plugga hemma. När jag märkte att det gav resul
tat blev det snart två timmar varje dag. I dag drivs jag av att hela 
tiden lära mig nya saker, även vid sidan av jobbet.

Det har bland annat resulterat i en MBA (Master of  Business 
 Administration) på Handelshögskolan i Stockholm och   
ekonomistudier vid Harvard Business School i Boston.

– Harvard var helt fantastiskt upplevelse. Även om ekonomis
ka analyser är långt från mitt forskningsområde på Produktions
tekniskt Centrum så tar man med sig erfarenheter. Och det är i 
gränssnittet mellan olika områden som de nya lösningarna finns. 
Det är viktigt att bryta sig ur sina spår, säger Tomas. 

Han beskriver sin vardag som en handelsresande i idéer. Mycket 
av hans tid går åt till att etablera nya forskningsprojekt och få med 
näringslivet på tåget i form av ekonomiskt stöd och satsningar på  
doktorandtjänster. 

– Nyckeln är att förstå näringslivets förutsättningar och hitta 
frågeställningar som företagen i slutänden kan tjäna pengar på. 
Det måste vara relevant för dem även ur det perspektivet. Sam
tidigt måste vi som högskola visa att vi har idéer och uppslag som 

kan utveckla deras verksamhet. Det får inte bara 
handla om att be om mer pengar. En långsiktig 
relation är avgörande och det kontaktnätet tar tid 
att bygga upp, konstaterar Tomas. 

efterlyser mer kontakt
Han är en av cirka 40 heltidsanställda professorer 
och gästprofessorer på Högskolan Väst. Att de skulle 
ha egen matsal, passerkort och samlingsrum med 
chesterfieldsoffor i stil med Lunds universitet, ser 
han dock inget behov av för sig och sina kollegor.

– Däremot vore det bra om vi hittar en form 
där vi kan träffas mer kontinuerligt och utbyta erfarenheter, på 
samma sätt som chefer inom näringslivet. I dag har vi professorer 
väldigt lite kontakt och vår högskola bygger mycket på en entre
prenöriell känsla där var och en jobbar hårt inom sitt respektive 
område. Det är i grunden något bra, men ett ökat utbyte tror jag 
skulle bidra ytterligare till utvecklingen.

I rollen som vetenskaplig ledare har han glidit ganska långt 
bort från den mer handfasta forskningen. Nu handlar det om att 
undervisa, handleda, driva processer framåt – och ta hand om en 
hel del administration. Många övertidstimmar blir det. 

– Jag har ambitionen att gå ner till en vanlig heltid, men sam
tidigt har du alltid det här jobbet med dig. På samma sätt som 
du drivs av din forskningstanke som doktorand. Det är svårt att 
släppa allt bara för att du är ledig, säger Tomas.

Han tycker ändå att han har lyckades koppla av under årets 
soliga sommarsemester och det blev några svängar med motor
cykeln. Men nu är han tillbaka på jobbet i barndomsstaden, som 
han inte har några planer på att lämna. Trots att erbjudandena 
har varit många genom åren.

– Jag trivs bra här och har trevliga kollegor i en fantastisk  
arbetsmiljö utan akademiska trätor. Alla vill framåt och det känns 
som att vi på Högskolan Väst har hittat vår nisch. Själv har jag 
mycket bensin kvar i blodet, försäkrar han. ■

namn: Tomas Beno 
Född: 1969 i Trollhättan
aktuell: Nybliven professor i industriell 
produktion och den förste professorn vid 
Högskolan Väst som också gått sin 
grundutbildning vid skolan.
karriär inom högskolan Väst: Började 1994 
på maskiningenjörsutbildningen med 
inriktning produktion och läste parallellt fler 
kurser inom bland annat konstruktion och 
teknisk informatik. Undervisar i produktion
sledning och tillverkningsteknik på högskolans 
ingenjörsprogram och leder en forsknings
grupp inom skärande bearbetning vid 
Produktionstekniskt Centrum. Specialist
kunskap är hur värme transporteras och 
överförs i olika bearbetningsprocesser. 

drivMedel: nyfikenhet
hans kreativa hjärna går på högvarv, både på arbetet och fritiden.  

– den här typen av jobb är något du alltid har med dig, säger tomas Beno, som är  
först ut med att ha gjort hela resan, från student till professor, inom högskolan väst.  

han försäkrar att drivkraften är starkare än någonsin.

text: erik torstensson  foto: andreas olsson

fulltankad 
professor

"själv har  
jag mycket  
bensin kvar  

i blodet."



I det digitala samhället förmedlas information inte 
bara genom skriven text – bilden och det visuella 
får en allt större betydelse. Den här utvecklingen 
påverkar förutsättningarna för hur barn lär sig läsa 
och skriva i skolan. Enligt forskare vid Högskolan 
Väst, dominerar den traditionella texten fortfarande 
undervisningen. Skolan behöver utveckla arbets
former som lär barnen att arbeta med olika uttryck 
kring skrivande och läsande. Och det måste finnas 
utrymme för olika pedagogiska upplägg.
TEXT: KARIN NOBIS

e tt forskningsprojekt vid Högskolan Väst studerar vilka ut
maningar den här utvecklingen ställer på grundskolans 
 undervisning. Forskarna har följt tre klasser i Västsverige 
från årskurs ett och under tre års tid. Klasserna har olika 
förutsättningar, både vad gäller tekniska hjälpmedel och 

 socioekonomiska faktorer. Forskningen har till stor del bedrivits 
i klassrummet genom observationer. Lärarna har också intervjuats  
och tillsammans med forskarna har de reflekterat kring undervis
ningsupplägg. Just reflektionen är en viktig del av forsknings  
upplägget då det handlar om forskning inom arbetsintegrerat 
 lärande, AIL. Högskolan Väst har ett uppdrag från regeringen 
att utveckla denna typ av lärande.

skriftbaserat textskapande
Hur går då läs och skrivinlärningen till i de olika klasserna? Ja, 
man kan konstatera att den ser olika ut. På en skola börjar man 
först med handskrivna texter och går sedan över till att jobba med 
datorn. Eleverna har en egen dator och ett eget konto så de kan 
spara sina dokument. Lärandet bygger på att eleverna fokuserar 
på en sak i taget. Textskapandet är till stor del skriftbaserat,  vilket 
begränsar uttryckssätten men samtidigt tydliggörs den digitala 
utvecklingen.

utgår ifrån bilden
Den andra skolan har många elever med andra modersmål än 

svenska. De har en annan pedagogik, här måste man ge barnen 
språket och fokus ligger på att kommunicera. Eleverna skriver   
digitalt redan från början, man väntar med handskrift. Eleverna 
delar dator och kan inte spara sina dokument.

– Pedagogerna arbetar multimodalt, det vill säga eleverna 
 kombinerar uttrycksformer som skrift och bild 
och man utgår ifrån bilden. Eleverna doku
menterar i bilder och återberättar muntligt, 
sedan skriver de och gör egna bilder. Det finns 
en hög acceptans för att fånga lärandet i flyk
ten och göra avsteg från planeringen, säger 
Katarina Cederlund, doktorand i pedagogik 
med inriktning mot arbetsintegrerat lärande 
vid Högskolan Väst.

språk- och digital inlärning integrerad
På den tredje skolan har eleverna en egen läs
platta. Pedagogerna börjar direkt digitalt med 
inlärningen. Texterna är också digitala, det finns 
en uppsjö av uppgifter. Bilden är central. Elev
erna sparar sina texter och bilder på läsplattan. Språk inlärningen 
är helt integrerad med den digitala inlärningen. Eleverna ges red
skap för att bli självständiga, reflekterande och ta ansvar för sitt 
lärande. Det finns en tilltro till elevernas förmåga.

– Det finns många rapporter om hur skolan ska arbeta, där 

ofta siktet är inställt på att likrikta undervisningen. Vi vill visa att 
man kan jobba på olika sätt. Elever har olika behov, de tekniska 
förutsättningarna är olika och även pedagogernas agenda, säger  
Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap vid 
Högskolan Väst.

skrivande dominerar
Samtidigt konstaterar hon att skrivandet fort
satt dominerar undervisningen i den svenska 
skolan. Det finns ingen gemensam grund för 
att jobba med olika uttryck. Hon konstate
rar också att traditionell skrivpedagogik kan 
hindra utvecklingen av digitala och multi
mediala texter. Men när digitala verktyg an
vänds kan de vidga och utmana det traditio
nella synsättet.

utveckla elevernas bildseende
Forskarna menar att man måste utveckla skriv
undervisningen och metoder för att hantera 
de olika uttryckssätt som eleverna möter och 

skapar i skolan och utanför. Till exempel behöver eleverna utveckla 
sitt bildseende för att kunna använda bilder i kommunikationen. 

– Det handlar om att fundera på vilka kompetenser som be
hövs i framtiden för skrivande och kunskapande och hur detta kan 
återspeglas i klassrummet, säger Sylvana. ■

mer visuella  
uttryck i skolan

"klasserna har olika  
förutsättningar, både 

vad gäller tekniska 
hjälpmedel och  

socioekonomiska  
faktorer. "
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 arbetslivet  
nästa!

FöRSTA GÄNGET mäklarekonomer KLARA: 

"Jag fick jobb  
redan under sista 

terminen.  
Ja, egentligen  

började jag redan 
förra sommaren."

Hösten 2011 var det premiär för antagning till  
programmet Mäklarekonom på Högskolan Väst.  
Nästan 1 100 sökte till 50 platser. Tre av de som  
kom in var Sofia Palmdahl, Carl Johansson och  
Daniel Andersson. I juni 2014 tog de examen  
i premiärkullen. Möt dem här.
TEXT: ANNA HALLBERG   FOTO: ANDREAS OLSSON

u tbildningen ger möjlighet att välja tre olika inriktningar: 
fastighet, försäkring och finans. Sofia, 26 år från Kungs
backa, valde att läsa till fastighetsmäklare. Både Carl, 32 år 
från Göteborg, och Daniel, 25 år från Tyresö, valde istället 
inriktningen försäkringsmäklare. Samma dag vi ses har det 

varit examenshögtid på högskolan. Klänningen och kavajen är på 
och vi samtalar kring studietiden och framtiden.  

vad var det bästa med utbildningen?
Sofia: Jag skulle säga bredden och att det finns valmöjligheter. 
Carl: Jag gillar att den är så flexibel och man kan bli många  olika 
sorters mäklare.
Daniel: Det är bra att den ger både en allmän kandidatexamen i natio
nalekonomi men också möjlighet att nischa sig mot sitt intresse.

vad tror du att du kommer att ha mest nytta av?
Sofia: Eftersom jag jobbar som fastighetsmäklare sedan ett 
par månader märker jag att vissa kurser varit mer nyttiga. Till   
exempel byggteknikkursen – den klarar man sig inte utan! Det 
är  fascinerande att jag kan svara om jag blir ifrågasatt vid till   
exempel besiktningar. 

Carl: Att jag har lärt mig att kritisk granska det mesta, till exem
pel statistik. Jag litar inte på statistik längre. Jag är överhuvud 
taget mer skeptisk till information och mer källkritisk.
Daniel: Det känns som jag utvecklat mitt sätt att se på saker. Jag 
har ett annat tänk. Ett vuxnare tänk. Jag tar till mig saker på ett 
annat sätt nu.

har det märkts att ni varit första kullen   
– kunde något varit annorlunda?
Sofia: Jag tycker det har varit bra. Men kanske får vi svårt att 
 konkurrera med andra ekonomer om man inte längre vill jobba 
inom sin inriktning. Fast det är ju ett val man gör. Det är ju svårt 
att vara bred och samtidigt nischa sig.
Carl: Eftersom den är lite okänd ännu, särskilt den inriktning 
som jag läst, så kanske vi inte är lika gångbara som andra ekono
mer från andra högskolor. Kanske hade det räckt med två inrikt
ningar – majoriteten läser fastighet och de andra två blir rätt lika 
och kunde slagits ihop.
Daniel: Det märks lite att det varit en pilotomgång. Sedan känns 
den ganska vinklad mot fastighetsmäklardelen. De kurser som 
är specialgjorda för försäkring känns ibland lite för tillrättalagda. 

vad ska du göra nu?
Sofia: Jag fick jobb redan under sista terminen, på Husman och 
 Hagberg i Kungsbacka. Ja, egentligen började jag redan förra 
 sommaren. Jag hoppas jag kommer att vara kvar där länge än.
Carl: Jag har några kurser kvar så i höst ska jag läsa klart dem. Jag 
bor kvar i Göteborg och vill jobba där. Kanske på en bank med 
försäkringsdelen inom liv och pensionsområdet. Det området 
är mer komplicerat idag och ganska outvecklat så där behövs det 
spetskompetens. 

Daniel: Jag kommer att flytta tillbaka till Täby utanför Stockholm. 
Faktiskt redan till helgen. Jag söker jobb för fullt och vill gärna 
jobba som rådgivare inom försäkring. Kanske 
på ett större försäkringsbolag eller bank.

framtidsplaner – vad gör du om fem år?
Sofia: Jag hoppas jag jobbar kvar som mäklare  
– jag vill kunna jobba länge med detta. Jag gillar 
att möta människor och det är ett flexibelt jobb 
som jag styr mycket själv. Man hör att många 
fastighetsmäklare tröttnar efter några år men 
jag tror inte jag kommer att stressa sönder mig 
– jag kan prioritera att vara ledig också.
Carl: Jag jobbar med finans eller försäkring på 
något sätt. Kanske med riskkapital i något 
 investmentbolag. Det skulle vara kul!
Daniel: Det viktigaste är att jag får ett jobb där 
jag trivs och som ger mig möjligheter. Så det är målet just nu – att 
komma intill på en bra arbetsplats.

om du summerar studietiden – vad säger du då?
Sofia: Det har varit jättekul! Härligt att leva studentliv och att få 

vara med om det. Det är ett speciellt liv trots 
allt. Jag flyttade hit redan efter två veckor för 
att jag kände att jag ville leva mer aktivt här i 
Trollhättan på kvällar och helger.
Carl: Jag fortsatte att pendla från Göteborg 
så för mig är studietiden lite synonymt med 
 tågresor. Men visst har det varit roligt och 
 förstås lärorikt.
Daniel: Jag flyttade ju hit från Stockholm men 
det har fungerat bra – jag har trivts. Men det 
har varit lite upp och ner och lite  varierande 
 beroende på kurs och föreläsare. Men jag  ångrar 
inte mitt val.

När vi skiljs väntar examensfest på en av stans 
restauranger. Dags att rätta till kavajen och träffa kurskompisarna 
en sista gång. Och att säga hejdå för nu. Nu väntar arbetslivet. ■

Daniel Andersson, Sofia Palmdahl och Carl Johansson är först ut som nybakade mäklarekonomer.
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curt  
muhrén 
är Högskolans  
förste  
Hedersdoktor
Den 24 oktober är det Akademisk högtid på 
 Högskolan Väst. Då kommer Curt Muhrén att 
 promoveras med ring och hatt som Högskolan  
Västs allra första hedersdoktor.
 – Jag känner mig väldigt hedrad. Det hade jag 
aldrig drömt om, säger han själv om sin utmärkelse.
TEXT OCH FOTO: ROBERT SVENSSON

c urt Muhrén är född i Gävle och uppvuxen i Forsbacka, strax 
utanför Gävle. Han gick tre år på Köpings tekniska institut.

– Jag har fått lära mig produktionsteknik den hårda 
 vägen, säger han och skrattar.

I år är det 60 år sedan Curt flyttade till Trollhättan och 
det berodde mest på tillfälligheter:

– Jag var på Arbetsförmedlingen och fick erbjudande om en 
fångvaktartjänst på Gävle fängelse. Jag tackade ja, då det inte 
fanns några andra arbeten. Men dagen efter ringde kvinnan från 
Arbetsförmedlingen och sa ”Curt, släng dig på tåget till Svenska 
Flygmotor i Trollhättan!”

På den vägen är det. Curt började som verktygsritare och 
 konstruktör och han arbetade med f lygmotorerna till det   
klassiska Drakenplanet. Han arbetade i koncernlaboratoriet på 
Volvo, ett labb där man bland annat gjorde olika typer av maskin
tester på stora fleroperationsmaskiner för bearbetning av metall. 
Curt blev så småningom chef där. 

Efter pensionen 1992 undervisade han i bearbetningsteknik 
inom produktionsteknik på dåvarande Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla och på Högskolan i Borås. Curts specialområde har 
varit slipning. 

Betydelsefulla insatser premieras
Hedersdoktor, ”doctor honoris causa”, är en hederstitel som delas 
ut av en fakultet vid ett universitet eller på en högskola som en ut
märkelse. Att promovera hedersdoktorer är en gammal akademisk 
tradition. Hedersdoktorer vid Högskolan Väst utses för att hedra 
individer som gjort betydelsefulla insatser för högskolan. En av 
de som varit med och nominerat Curt Muhrén är högskolans ny
blivne professor i industriell produktion, Tomas Beno, som också 
haft Curt som lärare på högskolan. 

– Curt har varit ett stort stöd i samband med uppbyggnaden 
av högskolans Produktionstekniska Centrum, PTC. Vi har fått 
hjälp med relevanta frågeställningar och utnyttjat de erfarenheter 
och kompetenser som Curt har som tidigare chef för dåvarande 
 Volvo Flygmotors stora bearbetningslaboratorium. Curt hjälpte 
också till med kontakter och har även donerat utrustning till PTC. 

Tomas och Curt träffas fortfarande med jämna mellanrum och 
diskuterar produktionsteknik. Intresset för forskningen och hög
skolans utveckling lever i allra högsta grad fortfarande.

juryns motivering 
”Som tidigare chef för Volvos samlade bearbetningslaboratorium, 
kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av högskolans produk-
tionstekniska forskning och mentor för forskare vid Högskolan Väst 
(dåvarande Trollhättan/Uddevalla), är Curt Muhrén en självklar 
hedersdoktor vid Högskolan Väst”.

namn: Curt Muhrén 
Ålder: Fyller 83 år i november 
Bor: Trollhättan 
Gör idag: Är en pigg pensionär som älskar hundar.  
Curt är aktiv viltspårsdomare för en hundklubb. 

nytt om namn på HögSkolan väSt
nya professorer
tomas Beno  har befordrats till professor i industriell produktion.  
Läs mer om Tomas Beno på s 1617.

eVa Brink  har befordrats till professor i vårdvetenskap. Eva Brink 
disputerade 2003 med avhandlingen To be stricken with firsttime 
myocardial infarction  From acute symptoms onset to early readjustment in 
women and men. Eva Brinks forskning är huvudsakligen inriktad på studier av 
livssituationen för patienter med långvariga sjukdomstillstånd. Hon bedriver  
t ex forskning om trötthet, depression och återhämtning hos personer som 
haft hjärtinfarkt. Sedan 2012 är Eva Brink prefekt för Institutionen för 
omvårdnad, hälsa och kultur på Högskolan Väst.

anna DÅDerman  har befordrats till professor i psykologi. Hon är välkänd 
för sina sakkunnigutlåtanden i fallet Thomas Quick och för sin forskning om 
negativa psykologiska effekter av sömntabletten Rohypnol. Anna Dåderman 
disputerade 2002 i psykologi vid Stockholms universitet och hon blev docent 
året därefter. 2005 doktorerade hon även i rättspsykiatri, nu vid Karolinska 
Institutet. Hennes forskning har tidigare framför allt handlat om psykologisk 
och psykiatrisk problematik hos personer som begått brott. Numera handlar 
forskningen om aktuella frågeställningar från arbetslivet, psykologiska 
tester, personlighet, empati, självkänsla och ledarskap. Läs mer om hennes 
ledarskapsforskning på sidan 6.

americo scotti är ny gästprofessor i svetsteknologi vid Högskolan Väst. 
Han är också gästprofessor vid Universidade Federal Uberlandia i Brasilien, där 
han också ärforskningskoordinator för Centrum för forskning och utveckling 
av svetsprocesser. Hans specialitet är bågsvetsningsprocesser och han deltar 
som forskare och konsultför företag i utvecklingen av nya metoder för att öka 
produktionskapaciteten i svetsprocesserna. Han är bland annat inblandad 

i experiment för att beskriva värmetillförsel till den svetsade plattan. Han 
är författare till två böcker om svetsning, har publicerat cirka 100 artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter och har 3 registrerade patent inom området. Han 
förstärker högskolans forskningsgrupp inom produktionsteknik. 

kerstin nilsson  är ny gästprofessor i vårdpedagogik vid Högskolan 
Väst. Hennes forskning rör framförallt ledarskap och professionella gruppers 
yrkeskompetens inom hälso och sjukvården. Studierna inkluderar ledares och 
medarbetares kompetens, kompetensbehov och kunskapsanvändning liksom 
samspel mellan aktörer i vården på såväl verksamhets som organisatorisk 
nivå. Kerstin Nilsson är professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa 
vid Göteborgs universitet.

nya doktorer
patrik BroBerG har disputerat i produktionsteknik med avhandlingen 
Imaging and analysis methods for automated weld inspection.  Hans forskning 
handlar om automatiserad inspektion av svetsar. Det är billigare, snabbare 
och mer tillförlitligt än en manuell inspektion. Metoder som används för att 
automatiskt upptäcka och klassificera defekter vid svetsning är ultraljud och 
termografi.

Jeroen De Backer har disputerat i produktionsteknik med 
avhandlingen Feedback control of robotic friction stir welding. Forskningen 
handlar om att förbättra processen vid en typ av svetsning som kallas 
friktionsomrörningssvetsning. Jeroen de Backer har uppfunnit ett 
svetsverktyg som samtidigt är en temperaturmätare. Temperaturen mäts 
kontinuerligt och om det blir för varmt eller kallt, regleras värmen genom att 
varvtalet minskas i verktyget. Jeroen har också använt sig av en industrirobot 
för att få optimal kraft i verktyget.

Eva Brink Jeroen de Backer Anna Dåderman

Tomas Beno Patrik Broberg

Stellan Vinthagen

stellan VinthaGen, lektor i sociologi vid Högskolan Väst, tillträdde i juli världens första professur i ickevåld och civilt motstånd, belägen vid University 
of Massachusetts Amherst, USA. Stellan Vinthagen disputerade 2005 med avhandlingen Ickevåldsaktion – En social praktik av motstånd och konstruktion, 
där han beskriver hur fredliga motståndsrörelser når framgång. Hans forskning omfattar bland annat frågor om ickevåldsmotstånd, konflikthantering och 
social förändring.
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e n av studenterna från Hög
skolan Väst som tagit chan
sen att studera i Frankrike 
är Medina Velic. 

– Det är en stor fördel 
med en svensk akademisk exa
men plus en internationell exa
men inom företagsekonomi. Om 
tio år jobbar jag utomlands inom 
mitt område, säger Medina.

Medina reste i augusti 2013 
och kom hem igen i maj 2014, 
ett läsår senare.

– Det var roligt att studera 
i Valenciennes, mycket trevlig 
klass och trevliga lärare. Jag har 
med mig många givande erfaren
heter och minnen från skolan, 
alla nya människor, resor och det 
dagliga livet på plats.

långvarigt samarbete
Högskolan Väst har sedan länge 
samarbetat med UVHC, Uni
versité de Valenciennes et du HainautCambrésis, och haft ut  
byten inom flera områden som teknik och företagsekonomi. 

– När Valenciennes ställde frågan om vi var intresserade av att 
gemensamt bygga upp en dubbelexamen inom företagsekono
mi svarade vi ja till att undersöka möjligheten, berättar Gunnar  
Peterson, ställföreträdande prefekt på Institutionen för ekonomi och 
IT och ansvarig för internationaliseringsarbetet på institutionen. 

– Det var många delar och detaljer som vi behövde hantera och 
lösa. Bland annat har den typ av lärosäte som Valenciennes tillhör, 
krav på 12 veckors praktik för examen, vilket inte vi har.  Istället 
har vi andra och mer omfattande krav på examensarbeten. Tack 
vare att Valenciennes tolkade de franska reglerna välvilligt, fick vi 
till slut ihop det, berättar Gunnar.

I höst är det nu tredje gången som Högskolan Väst skickar 

 studenter till Valenciennes.
– Tre av våra studenter åker 

till Frankrike nu i höst. Tyvärr 
fyller vi inte riktigt platserna, men 
vi jobbar kontinuerligt med att 
berätta för studenterna om möj
ligheten, och fler och fler är in
tresserade.

– Från de franska studen
ter  na är intresset väldigt stort. 
Det är över 20 sökande till de 
6 platserna. 

Utbildningen i Valenciennes 
ges helt på engelska, men de svens
ka studenterna erbjuds, helt fri
villigt, extralektioner i franska.

– Man bör kunna lite franska 
för att klara sig på universitetet 
och i det franska samhället, frans
männen är inte så anglifierade 
som vi, menar Gunnar. 

– Jag vill verkligen betona att 
det är världens chans för studen

terna. Det är en fördel att ha två examina, och en livserfarenhet  
att göra detta. Möjligheten är unik på Högskolan Väst, och  nationellt 
sett är det ovanligt.

– Är studenterna engagerade, öppna och tar för sig av student
livet, får de många erfarenheter i utbyte. De får en inblick i andra 
länders system och kan bygga nätverk med resten av världen. ■

douBle degree
Rent formellt så söker studenterna från Högskolan Väst ett 1årigt utbyte 
via utbytesprogrammet Erasmus. De får ett stipendium med bidrag från EU 
och kurserna de läser är godkända för att passa utbildning och examen. I 
Frankrike betalar de endast för mat och boende. Alla studenterna 
examineras ”lokalt” på sina kurser. Examinationen för examensarbetet sker 
dock i Sverige för både svenska och franska studenter. 

Här är de samlade, de svenska och franska studenterna. Medina ses i mitten 
med grön blus. Några röster: ”Bra med en svensk examen ifall vi vill söka jobb 
i Sverige”, ”Modern högskola och bra med närhet till Göteborg” och ”Lärorikt 
med mycket självständig arbete”.

Två examen utan att förlänga utbildningen med en enda vecka. Det är en reell möjlighet för studenterna inom 
ekonomprogrammet som väljer att förlägga delar av sina studier i franska Valenciennes. 

TEXT: ANNA TANDERUD   FOTO: PONTUS CORNELIUSSON 

double degree  
– dubbelt så många möjligheter

Kreativa människor använder sina hjärnor mer effek
tivt än andra. Hjärnans delar samarbetar, det kallas 
hjärnintegration, och följden blir människor som är 
alerta, intresserade av att lära sig 
nya saker, benägna att ha 
ett helhetstänk och som 
är emotionellt stabila. 
TEXT: KARIN NOBIS

D et visar en studie 
som forskare 
vid Högsko
lan Väst och 
Maharishi 

University of Ma
nagement i USA 
gjort tillsammans. 
Studien utfördes på 
21 produktutvecklare 
vid före detta Volvo 
Aero. Forskarna bör
jade med att testa in
genjörernas kreativitet 
– som visade sig ligga i 
topp, mellan sjuttio och 
nittio på en hundragra
dig skala. 

Förutom kreativitetstest an
vände forskarna EEG för att mäta 
hur hjärnans olika delar är förbund
na och samverkar. Med EEG mätte man 
också huruvida testpersonerna agerade ut
ifrån sina egna inre referenser, snarare än på 
dem från den yttre omvärlden. 

I mätinstrumentet som forskarna har ut
vecklat för att mäta hjärnintegration, ingår 
även att mäta hur effektivt hjärnan reagerar på 
stimuli, hur snabbt information processas och 
hastighet vid beslutsfattande. Produktutveck

larna fick också svara på ett frågeformulär som ger besked om hur 
mycket känsla av sammanhang man har. 

snabba beslut och känsla av kontroll
Testsvaren visade på hög flexibilitet och originalitet i krea

tivitetstesterna och en högre nivå av hjärnin
tergration, snabbare hjärnprocesser, 

snabbare beslutsfattande och en 
känsla av att kontrollera sin egen 

situation.
– Våra resultat visar att 

kreativitet, i former av flexi
bilitet och originalitet, är 

kopplade till att hela  
hjärnan fungerar sam
ordnat, säger Yvonne 
Lagrosen, docent i 
kvalitetsutveckling 
vid Högskolan Väst. 

Yvonne Lagrosen  
och hennes ameri

kanske kollega, profes
sor Fred Travis, som är 
hjärnforskare och psyko
log har i tidigare studier 
sett att toppresterande 
människor konstant visat 

högre nivåer av hjärninte
gration. Studierna har gjorts 

på elitidrottare, toppchefer och 
professionella musiker. 

–  Det här väcker frågan om det 
är möjligt att öka en persons nivå av 

hjärnintegration genom en stödjande om
givning eller om det helt enkelt är generna 

som bestämmer, säger Dr. Travis.
–  Regelbundet praktiserande av den trans

cendentala meditationstekniken TM har i 
studier visat sig öka nivåerna av hjärnintegra
tion. Människor som vill bli framgångsrika 
inom något område borde fundera på att lära 

sig TM, säger Fred Travis. ■

hjärnintegration  
- nyckeln till kreativitet?
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Högskolan Väst var på plats under Almedalsveckan 
i Visby. Rektor Kerstin Norén träffade politiker och 
diskuterade planerade neddragningar av antalet 
utbildningsplatser. Hon deltog också i flera semi
narier som handlade om forskning, utbildning och 
samverkan. Just på temat samverkan anordnade 
Högskolan Väst ett eget seminarium Ett lärosätes 
samverkan med omgivande samhälle – möjligheter 
och gränsområden.
TEXT: KARIN NOBIS   

S eminariet var välbesökt och förutom rektor deltog fem 
inbjudna gäster i paneldiskussionen. Rektor Kerstin  
Norén inledde med att berätta om Högskolan Västs 
uppdrag från regeringen, att jobba med arbetsintegrerat   
lärandet, AIL. Det kan vara i form av betald praktikplats 

(Coop) flera gånger under utbildningen eller forskningsprojekt 
som sker i samverkan med företag och organisationer i samhället.

Kerstin Norén pekade på de fördelar som finns med ett verk
samhetsförlagt lärande.

– Företagen har tid att lära känna personen innan de rekry
terar och det är berikande för studenten att vara i olika  miljöer 
i sitt lärande.

En utmaning är att fortsätta kunskapsutbytet även efter att 
studenten är färdig med sina studier.

– Studenterna bygger vidare på sin kunskap i samhället efter 
studierna. Denna kunskap måste tillbaka till högskolan. Och 
bearbetas både här och i det omgivande samhället, säger  Kerstin 
Norén.

akademisk integritet 
En annan utmaning är att behålla den akademiska integriteten. 
Det har högskolan löst genom avtal med sina samarbetspartners. 
Men här behöver högskolan bli bättre, tycker Kerstin. Hon tar 
som exempel forskningsresultat i samverkansprojekt. Ofta äger 

företaget resultaten i flera år efter att pro
jektet är avslutat. En annan väg att gå är 
att göra som ett lärosäte i Glasgow gjort. 

 Där finns en databas med forsknings
resultat som ingen forskare vill bygga  vidare 
på. Vem som helst kan skriva avtal om att 
använda resultaten. Det kan vara en  modell 
för Högskolan Väst.

Tobias Krantz från 
Svenskt Näringsliv be
rättade att svenska ar
betsgivare har svårt att 
hitta lämplig arbetskraft. 
Det finns ett stort match
ningsproblem. Per Fag
rell från Teknikföreta
gen vittnade också om 
att många ingenjörer är 
dåligt förberedda för ar
betslivet. De vet inte hur 
ett företag fungerar och 
få högskolor tycker att det är deras roll att 
förmedla den här kunskapen. Krantz och 
Fagrell var överens om att nyckeln för att 
komma tillrätta med detta är samverkan.

använd alumner 
Anne Lidgard är anställd på Vinnova och 
arbetar på Stanford University i Kalifornien. 
Hon tyckte att en bra väg för samverkan är 
att använda alumner systematiskt i under
visningen. På så sätt har studenterna också 
ett uppbyggt nätverk när de kommer ut på 
arbetsmarknaden.

Peter Zienau från Innovatum i Trollhättan 
pekade på möjligheten för små företag att 
växa med hjälp av industridoktorander. Ge
nom att ”dela” en doktorand mellan flera 
företag blir det inte så betungande ekono
miskt. De små företagen är ibland världs
ledande men inte medvetna om tillväxt
kraften som finns. 

specialiserade utbildningar
Panelen diskuterade hur specialiserade uni
versitets och högskoleutbildningar bör vara. 
Ann Lidgard tog USA som exempel.

– Man sätter ihop sin egen utbildning 
och specialiserar sig sent. Ett företag är ofta 
med och formar en medarbetares kompe
tens. Man måste se lärandet som en process 
där man hela tiden bygger på sin kompetens. 

Karin Röding från Mälardalens hög skola 
ifrågasatte varför svenska plats annonser inne
håller så specifika krav. Det i sig  leder till 
matchningsproblem. Det höll inte  Tobias 

Krantz med om. Han tyckte det var en för
del att arbetsgivaren får exakt den kompe
tens han behöver.

Kenneth Björk från Swedavia och Land
vetter flygplats, dök spontant upp på semi
nariet och berättade om hur de samverkar 
med Högskolan Väst. Han berättade att få 
av Swedavias anställda har högskolebak

grund och att studenter
na har den kunskap man 
själv saknar. 

Behövs rörlighet 
Kerstin Norén tog upp 
problemet som finns för 
forskare att röra sig mellan 
akademin och det omgi
vande samhället. 

– Tar en forskare 
tjänst ledigt ett tag för 
att sedan komma till

baka till högskolan, då är det väldigt svårt 
att få forskningsmedel. Samtidigt behövs 
den här rörligheten där erfarenheterna från 
båda delar tas tillvara.

Ann Lidgard avslutade seminariet med 
att säga att vi står inför en IT-revolution 
och att det behövs starka kompetenser 
inom etik, filosofi och moral för att möta 
den här utmaningen. Det tyckte Ann man 
skulle ta med sig när man tänker på vilken 
kompetens landets arbetskraft ska ha. En   
ingenjör kanske behöver ha beteendeveten
skap också? ■

Panelsamtal mellan f v Maria Stenberg (moderator), Karin Röding (Mälardalens högskola),  
Peter Zienau (Innovatum), Kerstin Norén (Högskolan Väst), Per Fagrell (Teknikföretagen), 

Tobias Krantz( Svenskt Näringsliv) och Anne Lidgard (Vinnova).
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Som uppSkattar 
jobbet

* Co-op, Cooperative Education, innebär att program-
studenter varvar studier med betalda arbetsperioder i 
arbetslivet. Co-op finns inom IT-, ekonomi- och ingenjörs-
utbildningar.

inter- 
nationell  
ekonom "Jag avslutade  

mina studier på  
ekonomprogrammet  

med Co-op på en  
fredag och började  

jobba direkt  
på måndag. 

Jag var taggad."

Redan på lågstadiet insåg Saaghar Dokhia att 
man bör göra sin hemläxa. 
 – En tidig insikt som hjälpt mig framåt i 
mina studier. När fröken frågade ”vad gjorde 
du istället då” förstod jag att det kunde ha en 
poäng, säger Saaghar Dokhia.
 I dag har han en magisterexamen i Inter
nationellt företagande från Högskolan Väst och 
arbetar inom Skatteverket.    
TEXT: JEANETTE FRyKNER    FOTO: ANDREAS OLSSON

S aaghar Dokhia är 28 år, född och uppvuxen i   
Trollhättan. Saaghar beskriver sig själv som en mål
medveten person. 

– Jag började jobba direkt på Skatteverket 
 efter min examen 2011. Jag avslutade mina studier 

på  Ekonomprogrammet med Coop* på en fredag och   
började jobba direkt på måndag. Jag var taggad. 

Han trivdes på Skatteverket direkt. Där är ett öppet 
 klimat och man lär av varandra. Eftersom han alltid haft 
som mål att läsa vidare planerade han också för att studera 
en påbyggnadsutbildning på Högskolan Väst i Internatio
nellt företagande, en magisterutbildning.

– På Högskolan Väst var det nytt och fräscht och det 
finns resurser som t ex studierum, datorer och ett stort   
bibliotek. Sedan var lärarna duktiga och undervisningen är 
bra. Det blev ett självklart val för mig. 

Valet av Ekonomi med Coop grundade sig i att Saag
har alltid gillat ekonomi och såg möjligheten till Coop som 
en fördel, främst för att den ger kontakter med arbetslivet. 
Under studietiden praktiserade och sommarjobbade han  
på Swedbank i Vänersborg. Detta ledde också till extra
jobb på en redovisningsbyrå i Grästorp, utanför Trollhättan. 

– Det var jättebra erfarenheter, säger Saaghar.  

att studera- en tid av personlig utvecklig 
Förutom att få arbetslivserfarenheter ville Saaghar åka iväg 
och uppleva en annan kultur. Han och tre andra killar åkte 
därför tillsammans på en utbytestermin till Shanghai. 

– Det var en bra och rolig erfarenhet att se hur det går 
till på ett annat universitet. Shanghai är rent och fint och 
där finns stora företag och amerikanska restauranger. Sam
tidigt är det långt hemifrån. För oss var det en ny kultur 
och nytt språk. Jag läste mandarin och en kurs inom HR 
om kinesisk kultur (på engelska) och alla hemläxor var på  
mandarin. Bästa erfarenheten var att lära känna en ny   
kultur och man lär av kulturkrockar. 

Så här minns han tiden på universitetet där:
– Undervisningen sker i större klasser, i alla fall när vi 

studerade kinesisk politik och kultur. Det var strikt med 
närvaron men flera studenter kom till föreläsningar och sov 
men det var ok så länge de var fysiskt på plats. Det var en 
nackdel att inte dyka upp eftersom lärarna verkade bry sig 
mer om att man var där än om man verkligen lärde sig något.  

– I kursen om kinesisk politik och kultur verkade de 
 kinesiska studenterna lite väl ointresserade. Efter ett tag 
frågade vi dem vad de tyckte och då kom det fram att de 
blivit tillsagda att närvara på våra kurser för att hålla oss 
sällskap – de ville inte att vi skulle känna oss utanför eller 
ensamma. Det var lite lustigt, säger Saaghar. 

varva studier och arbete 
För Saaghar har det varit bra med att kunna varva studier 
och arbete. 

– Det har jag fortsatt med i och med mina studier på 
 avancerad nivå. Jag satsar på att utveckla mig och känner 

att jag är på rätt väg. Nu är jag tillbaka på jobbet igen efter 
ett års tjänstledighet och det är känns extra bra när man 
kontinuerligt kan utveckla sig. 

– Min studietid har varit betydande i mitt liv.  Jag  träffa de 
bland annat min fru när vi läste tillsammans på magister
programmet. Jag har alltid trivts med att studera och på 
sommaren brukade jag sakna studielivet. Men i sommar 
så blir det till att jobba. Senare i år åker vi till Tanzania, ett 
spännande land som växer otroligt snabbt, men den svenska 
sommaren är så fin, då ska man vara här, avslutar Saaghar. ■

(Sedan intervjun genomfördes har Saaghar gått vidare till 
en tjänst som ekonom på Göteborgs universitet.)
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urban blom 
Vd på ab eidar trollhättans bostadsbolag

gästtyckaren

trollhättan har fått utmärkelsen 
årets studentstad – hur ser du på 
det?
– Jag blir stolt! Det är bra för Troll hättan 
och det signalerar något positivt och 
ger varumärket Trollhättan ett starkare 
innehåll. Efter Saab, i hög arbetslöshet 
och kris, har vi laddat om och försöker 
skapa en ny bild av Trollhättan. I det 
arbetet är en sådan här utmärkelse oer
hört värdefull. Jag hade gärna pluggat 
här om jag varit ung idag. 

en del i utmärkelsen har 
bostadsgarantin för studenter som 
trollhättan utlovar. Berätta!
– Det innebär att alla studenter som 
är registrerade på Högskolan Väst med 
studietakt på minst 15 hp/termin garan
teras bostad senast 30 dagar från det 
att studenten registrerat sig. Syftet är 
att bostadssituationen inte ska vara ett 
hinder för att läsa vid Högskolan Väst. 
 Trollhättan är en av tre högskoleorter i 
 Sverige som har bostadsgaranti. Så när 
beskedet om Årets studentstad kom fira
de vi med tårta på Eidar också. Bostads
frågan är en del av en attraktiv student
stad, det är jag övertygad om. Hittills 
har vi lyckats leva upp till garantin även 
om det är ett stort jobb att få ihop puss
let varje termin. Naturligtvis är detta en 
vinnavinnasituation. Det är viktigt för 
oss att ha våra lägenheter uthyrda likväl 
som det är viktigt för högskolans rekry
tering att kunna lova bostad.

hur ser du på vikten av en högskola i 
trollhättan?
– Högskolan är jätteviktig för staden. 
Den ger en ryggrad och är en viktig 

 aktör. Högskolan både skapar och attrahe
rar företag och många ”utsocknes” flyttar hit 
och några av dem stannar förhoppningsvis 
kvar. Den bidrar till en positiv  näringslivs  
och befolkningsutveckling. Sedan är det 
 positivt för folklivet. Det märks i stan att 
det är fler människor i omlopp. Högskolan, 
tillsammans med satsningarna på vägar och 
annan infrastruktur, är viktiga faktorer som 
gör Trollhättan lockande som bostadsort. 
Och attraktiva bostäder förstås.

hur fungerar samarbetet med 
högskolan?
– Det fungerar jättebra på alla nivåer. När jag 
lyssnade av bland min personal, både inom 
administration och uthyrning, är alla väldigt 
positiva. Vi känner att vi är uppskattade som 
partner. Här är arbetet i styrgruppen kring 
Studentstad Trollhättan jätteviktigt. Också 
i det arbetet ser man oss som en viktig aktör 
för att studenten ska trivas och för att en bra 
studentstad ska kunna skapas.

hur ser du på framtiden för eidar och 
trollhättan?
– Vi vill ta en ny position som bostadsbo
lag. Sedan jag tillträdde 2010 har vi tagit på 
oss och fått ett uppdrag att få igång byggan
det och vi är en viktig spelare i Trollhättans 
väg mot visionen om 70 000 invånare 2030, 
med en egen vision om minst 1000 nya lägen  
heter fram till dess. Vi har trots allt 20 pro
cent av bostadsmarknaden och hyresrätter är 
ett starkt komplement och konkurrenskraf
tigt alternativ till bostadsrättsutbudet. Det 
finns också ett ökat behov av studentbostä
der och vi hoppas kunna utöka med kan
ske ett hundratal inom de närmsta åren. ■

TEXT: ANNA HALLBERG   FOTO: PONTUS CORNELIUSSON

namn: Urban Blom 
Ålder: 49 år 
hemort/civilstånd: Född, uppvuxen och bor i 
Uddevalla. Singel. 
Bakgrund: Varit på Eidar i 10 år, varav fyra som vd, 
dessförinnan ekonomichef. Tidigare bland annat 
arbetat som ekonomichef och logistikchef på New 
Wave Group AB med entreprenören Torsten Jansson.  
om eidar: Kommunägt bostadsföretag i Trollhättan 
med drygt 6000 lägenheter, varav cirka 400 
studentlägenheter. Hyr också ut ett tjugotal förskolor, 
en skola och en mängd affärs och föreningslokaler, 
idrottsanläggningar mm. Cirka 85 anställda.

Ny BOK OM  
ungdomar och identitet
Den barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst släppte nyligen en antologi om 
ungdomars identitetsskapande. Åtta av de medverkande forskarna är verksamma på Högskolan Väst.  Antologin 
visar på hur både olika strukturella och mer individrelaterade livsvillkor påverkar och formar identitetsskapandet 
och  vuxenblivandet. Det påverkas också av vilka arenor de unga befinner sig på och aktivt är med och  formar, 
 exempelvis genom interaktion i sociala medier, i skolan, i fritids och föreningsliv, i idrottssammanhang, i 
musiksfären eller annat. Denna inspirations och metodbok är användbar inom alla de utbildningsområden som 
behandlar frågor om ungdomar och identitet, till exempel lärarutbildning, speciallärar och specialpedagogprogram, 
socionom och socialpedagogprogram. 

Tidigare ekonomstudent Said Abdu från  Trollhättan 
har tagit plats i riksdagen och representerar Folk 
partiet i valdistrikt Västra Götaland Norra. Han är 
med sina 28 år yngst i sin riksdagsgrupp och hoppas 
ta plats i närings och arbetsmarknadsutskottet. 
Said Abdu är en av delägarna i företaget West Work i 
Trollhättan vars huvudsakliga uppgift är att etablera 
samarbeten mellan akademi och näringsliv, ett bolag 
han startade tillsammans med en annan ekonom
student 2008. Det var också under studietiden han 
började engagera sig politiskt, först som kåraktiv och 
sedan i den lokala avdelningen för Folkpartiet.

grattis said! 

Att förstå ungdomars identitetsskapande En inspirations- och metodbok, Liber

högt betyg för  
socialpedagogiken ...
Utbildningen till socialpedagog vid  Högskolan 
Väst håller hög kvalitet. Det står klart efter att  
resultatet av  Universitetskanslersämbete
ts, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av landets 
utbildningar inom socialt arbete och social
pedagogik publicerades i somras. UKÄ ger 
 socialpedagogiken vid Högskolan Väst 
omdömet ”Hög kvalitet”. 

peDagogIkprofeSSor  
i nytt nationellt organ
Christina Cliffordson, professor i pedagogik, blir Högskolan Västs repre
sentant i Universitets och högskolerådets nya rådgivande organ för frågor 
om tillträde till högre utbildning, breddad rekrytering samt likabehandling 
och mångfald. Hon kommer framför allt att bidra i frågor som rör urval, 
behörighet och bedömning av kompetens – ett område hon har mångårig 
forskningserfarenhet inom. Rådet har funnits tidigare, om än i annan form, 
och har haft stort genomslag i verkets arbete. 

... och för pedagogiken! 
I oktober kom också utvärderingsresultatet 
för kandidatexamen i pedagaogik. Högskolan 
Väst får omdömet "Hög kvalitet" på samtliga 
utvärderade examensmål. Kandidatexamen i 
pedagogik är en öppen examen som kan nås 
antingen inom program eller genom fritt val av 
kurser inom området pedagogik.
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tack för  
era finfina ord.  
vi hade inte  
kunnat säga det 
bättre själva.
”I Trollhättan finns det en lång tradition av inkludering. Här råder ett gott samarbete mellan studentkåren, 
kommunen och Högskolan Väst för att förbättra den studiesociala miljön och stärka kopplingen mellan hög
skolan och arbetsmarknaden. Kommunens bostadsgaranti lovar studenter en bostad inom 30 dagar från att 
de registrerat sig. Kort sagt lever Trollhättan upp till alla kriterier som en god studentstad ska uppfylla.”
Ur Sveriges förenade studentkårers motivering till utmärkelsen Årets studentstad 2014/15.  

välkommen till trollhättan – hv.se

SVERIGE 

PORTO BETALT 

PORT PAyÉ
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Högskolan Väst, 461 86 Trollhättan


