
Högskolan i Gävle, lite från ovan...  

Ett ödesval för regionen  
Claes Bäckman och Stefan Klahr, 

Högskolan respektive Teknikparken, om högskolans betydelse i regionen och dess framtid. 

Högskolan i Gävle har under året utarbetat tre alternativa scenarier/visioner för sin verksamhet de 
närmaste åren. Detta arbete är av oerhörd betydelse inte bara för högskolans personal och studenter utan 
för hela befolkningen i regionen – från Tierp i söder till Ljusdal i norr och Hofors i väster. 

Varför är den då så viktig? Jo, skälet är att högskolan är en av de viktigaste faktorerna för att 
åstadkomma tillväxt i regionen. Tillväxt är också vad som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter, vilka 
sedan betalar all den service i form av barnomsorg, sjukvård med mera, som kommun och landsting kan 
erbjuda regionens medborgare. 

Högskolan fungerar i dag som en magnet för begåvade och ambitiösa unga människor, inte bara från 
regionen utan även från stora delar av mellan Sverige (det finns även utländska studenter). Många av 
dessa unga ambitiösa människor som kommer hit för att studera, träffar också här sina livspartners och 
bestämmer sig för att bilda familj och stanna i Gävle eller dess närhet. Men bara om de kan få 
kvalificerade jobb, eller starta företag. 

Kvalificerade arbeten är också något som högskolan hjälper till att skapa, exempelvis via 
forskningssamverkan med företag i regionen eller med bolag som vill etablera sig här. 
Forskningssamverkan leder till kompetenshöjning i företagen, vilket i sin tur leder till tillväxt inom både 
gamla och nya branscher. Forskning leder också till att högskolans lärare kan hålla sig i framkant av den 
vetenskapliga utvecklingen, varför utbildningarna får högre kvalitet och större relevans även för den 
regionala arbetsmarknaden. Det är den rollen som högskolans forskning måste iklä sig. 

Det är just samspelet mellan högskola, industri och det omgivande samhället, ”trippel helix”, som visat 
sig leda till samhällelig tillväxt*. Inom högskolan finns i dag också flera exempel på hur samverkan med 
regionala företag och institutioner lett till dramatiskt förbättrad utveckling. Inom elektronik har 
samarbetet med Ericsson lett fram till högskolans enda mastersprogram och ett forskningscentrum med 
ett 20-tal stora såväl som små företag i radiobranschen. Inom området geografiska informationssystem 
(GIS) finns – tack vare samverkan med Lantmäteriet – ESRI S-Group, Future Position X, ett 
forskningsinstitut samt ett unikt kluster av GIS-företag. 

Högskolans samverkan kan dock utvecklas mycket mer: Exempelvis saknas i dag ett djupare samarbete 
med industrikoncernen Sandvik – regionens utan tvekan viktigaste företag med världsledande forskning 
och huvudkontor mindre än två mil från högskolan. Teknikutbildningarna har i dag stora problem att 
rekrytera studenter från gymnasiet. Ett nära samarbete med gymnasieskolorna i regionen skulle 
långsiktigt kunna råda bot på bristen av kvalificerade ingenjörer i regionen. 

Det är dock inte bara inom teknikämnen som samverkan kan utvecklas: Regionens kommunala 
förvaltningar skulle i mycket högre grad kunna samverka med högskolans forskning och utbildning 
inom ekonomi och juridik; Landstinget och dess personal skulle i högre grad kunna samverka med 
sjukvårsutbildningarna och forskning inom medicin, sjukvård och omvårdnad. Listan kan göras lång och 
det enda som behövs är viljan och den gemensamma visionen om ett Gävleborg i utveckling med tillväxt 
som mål och samverkan, utbildning och forskning som medel. 

Högskolans val av framtida strategi är därför inte en intern angelägenhet för högskolan. Alla i regionen 
påverkas av vägvalet. Alla som aktivt arbetar med någon form av regional utveckling: politiker, 
tjänstemän, vårdpersonal, skolor, företag, föreningar och myndigheter. Högskolan, dess ledning och 
anställda måste alla förmås att förstå att det behövs samverkan inom både forskning och utbildning för 
att nå regional tillväxt och välstånd. Högskolan har här en nyckelroll! Regionens behov, industriella och 
samhälliga, måste styra högskolans strategi, annars kan det lätt hända att Högskolan i Gävle blir isolerad 
från det omgivande samhället och dess verksamhet tärande snarare än närande för samhället. För alla 
som bor och verkar i Gävle och dess region kommer högskolans vägval att ha stor betydelse för 
framtiden. Det är därför av största vikt att alla som kan gör sin stämma hörd och påverkar högskolans 
ledning till att utveckla högskolan till den motor för regionalt välstånd som den kan vara. 

* Samverkan i det akademiska vardagslivet. Rapport Nutek november 2007 www.nutek.se 
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1. Fiasko eller succé - vi synar Brynäs 
kedjor  

2. Så här bor en landshövding  
3. Dackell visar vägen och stannar i 

Brynäs
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VD Teknikparken i Gävle 

  

 
 

Svängdörrar för lobbyister 
DEBATT  Jens Holm (V), EU-parlamentariker, om Sveriges syn på lobbying i EU. Jordbruksdepartementet 
tycks ha infört svängdörrar för lobbyister. Redan vid regeringsskiftet rekryterades en av LRF: s lobbyister som 
statssekreterare: Rolf Eriksson. Och...  

- 08:06

Förnedringarna i arbetslinjens land 
DEBATT  Lasse Ekstrand, debattör, författare och verksam vid Högskolan i Gävle, om den nya tidens 
arbetsmarknadspolitik och vilka följder den kan få... Förtvivlade människor, som varken vet ut eller in, eller vart 
de skall vända sig, mejlar mig...  

- 8 feb

Samhällsbygget, etiken och Humanisterna 
DEBATT  Sven-Gunnar Hultman, pastor Pingstkyrkan, Gävle, om Humanisternas syn på ett avkristnat 
samhälle. Humanisterna med Christer Sturmark i spetsen driver sedan år tillbaka en medveten kampanj att 
samhället ska bli mera sekulärt. De säger nej...  

- 8 feb

 

Alliansen öppnar nu för kärnkraft 
DEBATT  Åsa Äng Eriksson, Inger Källgren Sawela och Håkan Rönström, samtliga representerar Region 
Gävleborg, och gläds över överenskommelsen i Alliansen om kärnkraften. Alliansregeringen har nu presenterat 
en sammanhållen miljö, klimat och energipolitik...  

- 7 feb

Onödigt bygga ut kärnkraften 
DEBATT  Niels Hebert, om konsekvenserna av regeringens energibeslut. Sveriges elförsörjning ingår 
numera i den europeiska elmarknaden. Det finns ingen "svensk el". El exporteras och importeras i Europas 
länder. Alla argument om att "värna jobben inom...  

- 7 feb
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Ett ödesval för regionen 
DEBATT  Claes Bäckman och Stefan Klahr, Högskolan respektive Teknikparken, om högskolans 
betydelse i Regionen och dess framtid. Högskolan i Gävle har under året utarbetat tre alternativa 
scenarier/visioner för sin verksamhet de närmaste...  

- 6 feb

Unga kvinnor super mer 
DEBATT  Magdalena Andersson och Ziita Eriksson, Moderatkvinnorna, om ett problem som blir allt värre. 
Just nu byggs det upp en helt ny handel i Sverige - av svartsprit. Och köpare av den är ungdomar, både i 
storstäder och på landsbygd. En undersökning...  

- 5 feb

Vem ska äga nya Strömvallen? 
DEBATT  Björn Frankson, M, tittare igenom kommunens räkenskaper och finner att man kan finansiera 
bygget av nya Strömvallen, eller... Strömvallen och dess närområde är högaktuellt för en utbyggnad. En 
intressent har förklarat sig villig att stå för...  

- 4 feb

Gävle ökar valen i välfärden 
DEBATT  Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, om att Gävle är en av de 
bästa kommunerna i landet när det gäller valfrihet i välfärden. Möjligheten att välja 
mellan olika skolor, förskolor och äldreboenden ökar i svenska kommuner. Allt fler 
kommuner...  

- 3 feb

Stanna upp, stoppa varslen 
DEBATT  Per-Åke Fredriksson, oppositionsråd för Folkpartiet, funderar på om kommunen är på rätt väg i 
skolfrågan. Vad vill vi uppnå med den kommunala skolan? Det har nog inte undgått någon att Gävles 
kommunala skolor står...  

- 3 feb

Vi förbättrar EU:s fiskepolitik 
DEBATT  Eskil Erlandsson, jordbruks- och fiskeriminister, om Sveriges del i fiskeförhandlingarna med 
länder utanför SU. I januari smygstartade det svenska ordförandeskapet i EU. Det första halvåret 2009 är 
Tjeckiens ordförandeperiod. Men har de bett...  

- 3 feb

Rädda den svenska mjölken 
DEBATT  Per Åsling, Milkos ordförande, om ett "mjölkhandslag" som kan rädda den lokala 
mjölkproduktionen. Den gästrikländska mjölkproduktionen står inför stora utmaningar. Prispressen på 
mjölkprodukter ökar och världsmarknadspriset har sjunkit dramatiskt.  

- 2 feb

Patienten i fokus - inte organisationen 
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DAGENS RUBRIKER 

DEBATT  Roland Ericsson, C, oppositionsråd i Gävle, om en debattartikel han skrev och frågar vad som 
hände sedan. Hur länge ska organisationsfrågan kring när, var hur och av vem rehabiliteringen och stödet till de 
medicinskt färdigbehandlade, bli...  

- 1 feb

Jag ger aldrig löften... 
DEBATT  László Gönczi, fri grön politiker, ger sina kritiker svar på tal... Jag måste erkänna att jag 
planerade att lämna Maria Aspers, mp, och Jörgen Sjöstedts, mp, senaste inlägg om min roll i landstingspolitiken 
därhän. Må de i miljöpartiets namn...  

- 30 jan

Judehatet växer i Europa 
DEBATT  Emma Söderberg Majanen och Nina Larsson, båda Folkpartiet, om en växande svulst i Europa. 
Den 27 januari var Förintelsens minnesdag, och under sex månader framöver uppmärksammas detta genom 
utställningen Brottsplats Ukraina - Holocaust by...  

- 29 jan

Stå upp för äktenskapet 
DEBATT  Margareta Sandstedt, Sverigedemokraterna, vill bevara den kristna grunden för äktenskapet. 
Svenska kyrkan föreslår att ordet äktenskap tas bort från vigselordningen i framtiden för att anpassa vigselakten 
så att även homosexuella...  

- 29 jan

Ta tolkens arbete på allvar 
DEBATT  Hevi Hajo, tillsammans med ytterligare sju tolkar om de problem som de möter i sitt arbete. 
Öppet brev till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Att vara tolk är att jobba inom ett 
lågstatusyrke, vilket det inte borde vara...  

- 27 jan

 

Så vill vi ge skoleleverna en chans 
DEBATT  Mats Ivarsson, Petter Mörck och Per-Åke Fredriksson, samtliga Folkpartiet Gävle, oroar sig 
över utvecklingen i Gävles skolor och ger ett förslag till hur man kan förbättra situationen. Det finns inget...  

- 26 jan

Kris och ansvar i landstinget 
DEBATT  Tordbjörn Edlund, moderat, om en sjukvård i kris och sossar som värnar om principerna hellre 
än om medborgarna. Landstinget är en gemensam angelägenhet för oss medborgare sedan 1862* eftersom de 
ansvarar...  

- 26 jan

Vi tar kampen för glömda barn 
DEBATT  Tobias Krantz och Hans Backman, båda Folkpartiet, om vad man vill göra för de glömda 
barnen. Antalet barn som omhändertas av samhället ökar kraftigt. År 2000 var 646 barn i Gävleborgs län någon 
gång under året placerad i samhällets vård, enligt...  

- 26 jan
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NYHETER 
Besked om uppsagda lärare 
dröjer  
Fängelse för Brynässkytten  
18-åringen har fått ett nytt hem  
Misshandlad nekas ersättning  
Inbrott i källarförråd  
Krossad ruta på åkerifirma i 
Hofors  
Sväng om, Sahlin  
Dyr sten spräcker budget  
Frisör dömd för bokföringsbrott  
Folkfest med lokal prägel  
Åtta kan sägas upp från 
Bäckströms  
Brist på skolbibliotek lagbrott  
Åtalas för grovt insiderbrott  
Dyr sten spräcker budget  
Gävleadvokat prickad på nytt  
Upprörd LO-bas kom med 
kraftfullt utspel  
Kd-veteran hoppar av från 
landstinget  
Stämning skickas igen till 
Hårskolan  
Lättare att ta blodprov  
Frisör dömd för bokföringsbrott  
Swebus nya bussdepå kan ge tio 
nya jobb  
Mobbning på jobbet - det går att 
komma igen  
Byggstiltje på Tunaområdet  
De räddade en människas liv  
Arbetsmiljöverket ställer krav på 
Ica Skutskär  

SPORT
"Jag har alltid gillat rajtare"  
Sundström är spelklar igen  
Dackell visar vägen och stannar i 
Brynäs  
Matchguiden: Frölunda-Brynäs  
Fiasko eller succé - vi synar 
Brynäs kedjor  

KULTUR & NÖJE
Itchy Daze släpper första videon  
Jazzkväll i Musikhuset  
Folkmix-våren är igång  
Lassgård tar Berlin med "Storm"  
Robyn utan pris på Grammygalan  
The Holy Land  
Lysande triangeldrama  
Toppen och botten  

FEBRUARI 2009 «
Må Ti On To Fr Lö
Sö
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