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Språkforskaren som inte går runt och har rätt
Redan som spädbarn har vi alla språks alla ljud i oss. När vi lärt oss att 
kombinera ljuden så att andra förstår oss, tappar de flesta förmågan 
att framställa de ljud som inte behövs, säger psykolingvisten Ulrika 
Serrander.

SIdaN 9

Våldtagen utan gärningsman
Lekmannaförfarandet i landets tingsrätter finns 
där som en garant mot oriktiga domar. I våldtäkts-
mål kan det tvärtom öka osäkerheten, hävdar 
Sofia Elias Orrbén i en C-uppsats.

SIdaN 12

300 fick gratis utbildning i solenergi
Att utvinna energi direkt ur solstrålarna är  
ekonomiskt, bra för miljön och relativt enkelt.  
HiG-projekt har lärt ut hur man gör.

SIdaN 16

I detta nummer

HiG-forskaren som hjälper FBI
Oavsett vilken sorts förhandling det handlar om, disken eller  
gisslandramat, finns samma villkor för framgång, hävdar forskaren 
Lars-Johan Åge. 

SIdaN 4
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SIdaN 18

Vårdande monster
Det är inte säkert att man vet vad grundforskning kan leda till. Men 
den kan mycket väl vara nyttig för annan forskning. Och var kan 
man bäst finna artificiell empati annat än hos artificiella monster.

SIdaN 20

Plugga utomlands en gammal tradition
På 1600-talet skickades adelssönerna iväg med följe i häst  
och vagn för den stora bildningsresan. Idag gör vi samma sak 
ensamma  med flyg. Annars skiljer inte så mycket. Men få tar 
chansen.

Vi har alla fått dem i mejlboxen. De är oftast illa 
formulerade. 

”Din brevlåda har överskridit den lagrings  
gräns av administratören, är du skyldig att bekräfta din 
e-postkonto eller misslyckande kommer att leda till 
omedelbar stängning av ditt e-postkonto.”

Eller: 

”Hej min kära! Tillåt mig att informera er om min 
 önskan att gå in länge relation och finansiell transaktion 
för våra ömsesidiga fördelar därför jag skriver med  
respekt. Jag ska ge dig några skäligt belopp från den  
totala summan för din hjälp medan jag ber att ni inte 
sviker mig äntligen.”

Två autentiska exempel på när sammanhang och innehåll 
inte samspelar. Studenten Sofia Elias Orrbén hittade  
flera betydligt allvarligare exempel på samma sak när 
hon för sin C-uppsats i svenska analyserade åtta dom-
slut i lika många våldtäktsmål. Hon märkte att verben 
sa en sak och domen en annan.

Vad vi menar när vi säger något är lika viktigt för Ulrika 
Serrander. Som forskare är hon nyfiken på alla de  
processer som hjälper oss att anskaffa, använda och  
förstå språk. Noga med ordens innebörd, men ändå  
ingen språkpolis presenterar hon sig i sällskapslivet,  
om någon frågar, som psykolingvist i stället för  
svenskalektor.

Äsch, vi tar ett exempel till:

”Kära medborgare, vi på Återbäringsavdelningen har 
beslutat att Du ska få 4121 SEK i statte-
återbäring…” 

Avsändarna kunde ha formulerat sig 
enklare.

”Hej, skicka alla dina bankkonto-
uppgifter till oss, inklusive lösen-
ordet. Tack på förhand.”

Då skulle genast sammanhang och inne-
håll klinga tillsammans så rent så rent.

                                                   Ove Wall redaktör

Falskt språk
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Jag har alltid haft hyfsat lätt att nå 
fram till och i någon mån påver-
ka andra människors beteende. 
Men jag har aldrig tidigare för-

stått riktigt varför jag lyckats. 
Under ett par år analyserade Lars-

Johan Åge världens bästa förhandlare 
inom olika området. Han hittade då de 
gemenssamma nämnare som nu har 
resulterat i en vetenskaplig modell. 

– Det är den första vetenskapliga 
teorin som förklarar vad som händer i 
alla förhandlingssituationer. Styrkan i 
min teori är att den är generell. 

En sammanfattning kan se ut så här: först 
och främst måste man som förhandlare 
förbereda sig mentalt, därefter att 
snabbt bygga en förtroendebaserad 
rela tion. Så följer att med rationella 
argument göra sina egna intressen väl-
digt levande och slutligen ska man för-
söka hitta kreativa alternativa lösningar  
där båda parter blir nöjda.

Att förbereda sig mentalt innan man 
börjar innebär att vara kunnig och att 
ha maximal förståelse för situationen/
motparten. Att tänka igenom sina egna 
mål och alternativ, sin plan B, och 
framförallt sitt första drag är mycket 
viktigt. 

Man måste veta hur man sätter igång för-
handlingen utan att trigga motpartens 
reptilhjärna. Man ska också undvika 
att ta positioner för tidigt. Vi är tränade 
att ta position och sedan försvara dem. 
Om man bara kastar sig in i en för-
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 ”Min teori är generell, det   
   är styrkan”

Lönediskussion eller gisslandrama 
– Ingen skillnad för Lars-Johan Åge
Det handlar om världens kanske mest angelägna ämne, hur man når fram till   
andra människor och hur man förändrar andra människors beteende. Det handlar 
om allt från världsfreden till miljön. Lars-Johan Åge, forskare vid Högskolan i Gävle 
samarbetar nu med både FBI och den svenska polisen i konsten att förhandla.

– Oavsett om det sker hemma vid köksbordet, under ett affärsmöte eller vid ett 
gisslandrama finns vissa mekanismer som är gemensamma, säger han.
Text: Douglas Öhrbom och Ove Wall   Foto: Ove Wall och Matton Subscription

JU     NU
Aktuell forskning i Gävle



handling, är man oftast fullt upptagen 
med sina egna argument.

– Är du mentalt förberedd innan du 
går in till köksbordsförhandlingen, 
chefen och så vidare, blir du redan här 
mycket bättre på att förhandla. Det 
handlar om att etablera förtroendet så 
tidigt som möjligt, hitta de bakom-
liggande intressena hos motparten men 
också hos dig själv.

– Om polisens förhandlare ringer 
upp en flygplanskapare just då kabin-
dörren öppnats och inte är fullt upp-
daterad om situationen, kommer för-
handlingen inte att lyckas.

I en förhandling finns också oftast minst 
en svart svan*, det vill säga något man 

inte känner till om motpartens motiv 
och drivkrafter. Den måste man för-
söka att hitta, förklarar Lars-Johan Åge.

– Du ska tänka att här finns någon-
ting som du inte känner till. Att nu ska 
jag hitta den svarta svanen, den finns 
alltid där någonstans. Det kommer att 
förändra din strategi så fort du finner 
den. En rutinerad förhandlare kan 
hitta den, ändra sig och byta riktning 
och mål.

– Det är något som de flesta glöm-
mer men hittar du den så har du direkt 
25–30 procent bättre chanser att lyckas 
i din förhandling. 

Då det är väldigt viktigt att snabbt 
bygga en förtroendefull relation är det 
också viktigt att lägga fram sina ratio-

nella argument så att inte relationen 
störs.

– Lyssna aktivt och bekräfta mot-
partens perspektiv. En förhandling är 
som att dansa på lina, en delikat balans  
där man hela tiden bevakar relationen 
men också ser till att vara trogen sitt 
eget mål.

det vanligaste felet i alla typer av för-
handlingar är att man är lösningsorien-
terad istället för att vara både rela-
tions– och lösningsorienterad, menar 
Lars-Johans Åge. 

– Om du bara bygger en relation och 
sitter och kramas så når du inte dina 
mål och är du bara rationell så går det 
lika dåligt. Gör dina egna intressen väl-

* I slutet av 1600–talet funderade ornitologer i Sverige på hur svanar egentligen var beskaffade. Teorin sa att alla svanar var vita. En av dem åkte då till 
Australien och hittade en svart svan. Han kom så hem och berättade att teorin om att alla svanar var vita var fel. 

En svart svan har blivit symbolen för något man får reda på som kan knuffa omkull en teori. 
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digt levande. Förklara vad du vill ha. 
Forskningen visar att om jag avslöjar  
mina intressen först så ökar chansen 
med 50 procent att du berättar om 
dina intressen.

Mycket viktigt är också att om man säger 
nej till något så måste det vara ett ba-
lanserat nej. Det ska vara ett positivt 
nej som står på två ben, dels sina egna 
intressen som man bevakar men att där 
också finns ett ja, som tar hänsyn till 
motpartens motiv. 

Konsten i förhandlingssituationer är 
att både vara kunnig och ha erfarenhet 
men att ändå kunna lägga det åt sidan 
och hitta de bakomliggande intressena. 
Motparten kanske inte ens har tänkt 
igenom vilka dessa är.  

– Då kan man oftast hitta kreativa 
alternativa lösningar och istället för ett 
nollsummespel, kan båda bli hundra 
procent nöjda. 

det kan ju vara så att man har ett mål eller 
värde som man vill kämpa för, men man 
kanske inte har tänkt igenom vilka 
 alternativ som finns för att uppnå det 
här värdet. Det kanske finns flera sätt. 

– Om jag är på en löneförhandling 
och vill ha 30 000 i lön har jag kanske 
inte tänkt igenom att det finns andra 
sätt att nå samma värde, är man 
kreativ  kan man finna alternativ.

Både amerikanska Federal Bureau of 
Investigation, FBI, och den svenska 
 polisens insatsstyrka visar stort intresse  
för Åges forskning. Senast i höstas be-
sökte han FBI:s högkvarter Quantico 
utanför Washington.

– FBI använder sig av en dialog-
teknik där man ställer öppna frågor 
och bekräftar motpartens unika per-
spektiv. Det är deras enda verktyg. Det 
första och ibland det enda som görs de 
första timmarna är att prata, bekräfta 
och lyssna aktivt. Det har som enda 
mål att få till den här relationen så att 
motparten kan lyssna till mina argu-
ment.

att ställa öppna frågor, att be någon be-
rätta, är att visa sig intresserad. Vid en 
gisslanförhandling vill man kicka igång 
empatineuronerna hos motparten, de 
som gör att vi kan känna empati med 
andra.

– Det som blev tydligt för mig vid 
besöket hos FBI var att man där i 
gisslan situationer aldrig försöker vinna. 
I stället försöker man skapa en lösning 
som alla inblandade kan acceptera.

”Viktigt att alla kan  
  acceptera lösningen” 
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Minnesforskare  
HiG:s första egna doktor
Anatole Nöstl blev den förste av HiG:s egna doktorander 
att disputera och hans avhandling försågs därmed  
också med nummer 1 i HiG:s nya avhandlingsserie.
Text och foto: Ove Wall

avhandlingens titel är How memory  
of the past, a predictable present and 
expectations of the future underpin 
adaptation of the sound environment 
och den sorterar under miljöpsykologi. 

anatole Nöstl redogör där för sina rön 
om hur vi hanterar ljud i vår omgivning 
och mer specifikt hur och varför vi gradvis 
vänjer oss vid upprepade ljud för att till 
slut kunna bortse från dem. 

Han har även undersökt vilka kvaliteter 
eller egenskaper hos ljuden som gör att 
vi vänjer oss snabbare respektive lång-
sammare.

disputationen ägde rum i den nyligen 
färdigställda hörsal med plats för ett 
sextiotal personer som finns inrymd i 
Högskolebiblioteket där en bit av Tysta 
salen tagits i anspråk. Den nya lokalen 
fick på grund av sin form först arbets-

namnet Krökta rummet. Namnet fastslogs 
emellertid senare till Krusenstjernasalen 
efter författaren Agnes von Krusenstjerna 
som bodde i Gävle i början av 1900-talet. 
Hennes far Ernst var inblandad i att 
 regementet I14 i början av seklet flyttades 
till Kungsbäck och så småningom bytte 
namn och inriktning till Högskolan i Gävle.

Opponent vid disputationen var professor 
Daniel Västfjäll, Linköpings universitet.

daniel Västfjäll och anatole Nöstl

IakTTaGET
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Hon läser ogärna skönlitteratur och betraktar förhållandet till sin villaträdgård som ett 
lågintensivt men pågående slagsmål. Men hon gillar att pyssla med barnen, har mycket 
lätt för att dra iväg ett gapskratt och tycker att sen talutveckling är mer intressant än  
besvärande.
Text: Ove Wall  Foto: Britt Mattsson

SpråkFOrSkarEN SOM INTE Går ruNT OcH Har rÄTT

NÄrGåNGET
Ulrika Serrander, psykolingvist
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Fram till 1960-talet utgick man 
från att förmågan att använda 
och förstå språk och kunskap i 
hur språk är uppbyggda, var 

 något som man tillskansade sig genom 
upprepning.

Men så kom lingvisten, för många 
mer känd som samhällsdebattören, 
Noam Chomsky (med flera) med en helt 
ny teori.

– Från att vi hade drillat in språk i 
barn genom att nöta bort olikheter och 
svårigheter så lärde vi oss att det finns 
strukturer i hjärnan redan från början 
som är avsedda för att utveckla språk-
färdigheten, att förstå språkets struk-
tur och vad ord innebär och så vidare, 
berättar forskaren Ulrika Serrander. 

chomsky menade att vi alla föds med 
 något som kallades den universella 
grammatiken. Det är en grammatik 
som alla språk kan härledas ur genom 
ett begränsat antal regler, en gemensam 
ljudstruktur.

– Han gav i uppdrag till psykologer 
och andra forskare att ta reda på var 
de här strukturerna ligger i hjärnan 
och hur språkfärdigheten processas. 

Där föddes psykolingvistiken som inne-
fattar flera underliggande områden. 

det handlar kort sagt både om språk-
vetenskap; om hur ord är uppbyggda, 
hur de samverkar med och påverkar 
varandra, hur meningar byggs och hur 
de tolkas, men också om vilka fysiska 
processer som sker på neurologisk nivå 
i hjärnan i samband med att vi utveck-
lar och använder språket.

Tidigt kunde man inte se vad som 
rent fysiskt hände men i och med för-
finade röntgenmetoder kan man nu-
mera tydligt se vilka delar av hjärnan 
som arbetar i olika situationer. Men 
området är ännu till stor del outforskat.

att ulrika Serrander skulle välja just den 
här inriktningen var inte alls självklart. 
Faktiskt knappt tänkbart.

– Jag läste humanistisk linje i gym-
nasiet och var visserligen bra på språk. 
Fast jag trodde inte man kunde bli 

någon ting på det. Ändå blev jag språk-
forskare. Och jag var ganska ointres-
serad av att bli lärare. Men det blev jag 
också kan man ju säga.

Möjligheten att läsa latin fanns inte då 
hon gick i gymnasiet men Ulrika anty-
der att hon gärna skulle ha gjort det.

– Latinet ligger till grund för många 
moderna språk som talas i Europa så 
det hade varit jättespännande. Men det 
är ju oanvändbart, man kan ju inte 
prata det med någon annan än med 
medlemmar i några skumma föreningar  
och möjligen i det religiösa livet någon-
stans. 

Vid sidan av att forska undervisar Ulrika 
Serrander i svenska språket och det 
märks att det glöder till när språk och 
språkliga fenomen kommer på tal. Hon 
nämner högstatus- respektive lågstatus-
språk, två varianter som finns i så gott 
som alla länder. Tidigare även i Sverige. 
När kyrkan hade större makt än i dag 
talades där latin. 

– Kyrkan har alltid valt högstatus-
språk och det har även alltid använts i 
de offentliga miljöerna. I Schweiz finns 

  Vi föds med språkets  
  alla ljud
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schweizertyska och högtyska, arabis-
kan finns i flera varianter och ofta har 
högstatusspråket kommit in utifrån 
och blivit som ett andra språk. På 
Haiti är det franska och kreol så där är 
det en kolonial lämning. Finska och 
finlandssvenska är ett annat exempel. 

Språk engagerar och Facebookgruppen 
Språkpolisernas högkvarter tuggar 
dagligen på felskrivande och felsyft-
ande journalister och mindre vetande 
reklamskapare. Själv har Ulrika inte så 
mycket att irritera sig på, vilket till viss 
del kan bero på att hon på grund av ett 
medfött synfel inte gärna läser för nöjes  
skull. Hon finner på forskarvis ofta 
saker  mer intressant än irriterande även 
om det finns sådant som skaver i språk-
hjärnan.

– Språket är ett så stort, användbart 
och viktigt verktyg så det kan irritera 
lite när folk använder det på fel sätt. 
Som att man säger ”björnkram” i tron 
att det är något bra. Samtidigt är ju 
språket det som den stora massan gör 
det till. Jag går ju inte runt och har rätt.

Ändå finns regler för hur alla språk är 
uppbyggda och det handlar då inte om 
vad man tycker.

– Stavelser har liksom ord olika 
stukturer för sin uppbyggnad. De kan 
byggas efter olika regler i olika språk. 
En sådan struktur är att svenskan ald-
rig inleder ett ord med tre konsonanter 
om inte första bokstaven är ett ”s”. 
Svenskan har annars hög tolerans för 
att vi kan sätta många konsonanter 
efter varandra. 

rekordet hittills har det unika ordet 
ernstskt med sju konsonanter på rad. 

Betydelse: det är en adjektivering av 
något som en viss Ernst Kirchsteiger 
åstadkommit på tv.

– Ingen säger väl ordet och det är 
inte heller lätt att göra det men det är 
fullt möjligt i den svenska stavelse-
traditionen.

Enligt forskning gjord från 1960-talet 
och framåt är alltså språket något man 
lär sig redan som spädbarn. Strukturerna 
för hur vi lär oss och hur vi använder 
och förstår språket finns där redan.

– De nervbanor vi använder när vi 
lär oss språk är från början väldigt 
flexibla vilket gör att vi lär oss snab-
bare när vi är små och unga. Banorna 
fortsätter att utvecklas ända in i puber-
teten varpå de förfettas och inga nya 
nervbanor skapas.

annat intressant i sammanhanget är att 
också mycket små barn har ett väldigt 
stort ljudförråd.

– De producerar ju först alla ljud 
som finns i världens alla språk men så 
slutar de med det när de upptäcker 
vilka ljud som är viktigast i just sitt 
eget språk. Japanska barn slutar vid 
sex månaders ålder att skilja mellan 
”l” och ”r” därför att den skillnaden 
inte finns i japanskan. Detta medan vi 
kan mäta att våra svenska barn gör 
den skillnaden. Det är jättefascinerande.

Även om ulrika på grund av sitt synfel 
ogärna läser utanför jobbet har hon 
gett sig i kast med en kurs i kinesiska. 
Lektionerna hålls medan hon bilpendlar 
mellan hemmet i Uppsala och jobbet på 
Högskolan i Gävle.

uLrIka
vid  
sidan  
om

Namn: Karin Sofia Ulrika Serrander.

Titel: Universitetslektor i svenska 
språket.

ålder: 39 år.

Familj: Lasse 4 år, Ludde 6 år.

Bor: Villa i Uppsala.

Lyssnar på: Skvaller och barnsånger.

Gör på fritiden:  Pysslar gärna med 
barnen, jobbar i trädgården och lär 
mig kinesiska. 

Tre lästips: The Ascent of Babel  
– An Exploration of Language, 
Mind, and Understadning av Gerry 
T. M. Altman handlar om de under-
liggande processer som möjliggör 
språkinlärning och språkanvändning 
hos människan. Hur homo blev 
 sapiens – om tänkandets revolution 
samt Tankens vindlar – om språk, 
minne och berättande, båda är 
skrivna av Peter Gärdenfors och 
handlar om människans kognitiva 
och språkliga utveckling. När jag 
läste spanska fick vi läsa Como 
agua para chocolate (den svenska 
iscensättningen för bio hette Kärlek 
het som chili) av Laura Esquivel.   
Den var underbar och berättar-
tekniskt väldigt spännande då den 
berättar en kärlekshistoria genom 
recept.

Ulrika Serrander, psykolingvist

NÄrGåNGET
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En av Sofia Elias Orrbéns vänner blev brutalt våldtagen. Sofia följde hela rätte-
gången och ansåg att fallet var solklart ända tills mannen överraskande 
 frikändes. Det fick Sofia att försöka ta reda på hur det kunde komma sig och 
hon upptäckte språkliga märkligheter i domstolarnas motiveringar.  
Vid närmare granskning fann hon likadana språkliga tveksamheter i andra 
 domar. Det blev ämnet för Sofias kandidatuppsats i svenska.

Text: Ove Wall Foto: Ove Wall , Matton Subscription

Våldtagen utan gärningsman

För en mänskligare livsmiljö

VI MÄNSkOr
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Examensarbetet i svenska heter Våldtagen utan gär-
ningsman. Titeln syftar på det faktum att det är fullt 
möjligt enligt svenskt rättsväsende för en kvinna att 
bli våldtagen utan att där finns en gärningsperson.

– På något annat sätta kan man inte tolka det faktum att 
en gärningsman blir frikänd trots att där finns sönderrivna 
kläder, spermafläckar, strypskador och berättelser som tyd-
ligt visar motsatsen. Jag följde hela rättsprocessen som min 
vän gick igenom på nära håll och jag förhördes också själv 
av polisen, och jag tänkte att det här är ett solklart fall av 
våldtäkt, säger Sofia Elias Orrbén.

Men det var det inte alls. Mannen frikändes till hennes stora 
förvåning. När Sofia, som är mycket språkintresserad, läste 
domslutet fann hon märkligheter.

– Jag såg att där fanns så konstiga formuleringar. Men jag 
visste inte hur jag skulle bete mig för att analysera det jag 
läste, förrän jag under svenskastudierna stötte på begreppet 
funktionell grammatik. Det är ett slags verktyg med vilket 
man kan analysera språkets betydelse i text.

Efter att ha testat metoden på just det aktuella domslutet och 
fått intressanta resultat beslutade hon sig för att göra sin 
C-uppsats på det fallet och sju till.

Hon har gått igenom åtta olika fall av anmäld våldtäkt vid 
Tingsrätten i Gävle mellan åren 2010 och 2014. I fyra fall 
har gärningsmännen, det handlar i samtliga fall om män, 
fällts och i fyra fall har de friats. Det är inget stort arbets-
material, det erkänner hon direkt, men hon anser ändå att 
där finns vissa generella tecken på att språkbehandlingen i 
domsluten strider emot hur rätten dömer.

 – Jag har begränsat mig till att undersöka de processer 

som rör den tilltalade och målsäganden, det handlar ofta om 
beskrivande verb, och där de aktiva verben ofta beskriver 
mannen och de passiva verben kvinnorna. Det är männen 
som slår, stryper och ger upphov till handlingar som drabbar 
kvinnorna. Samtidigt beskrivs kvinnorna med passiva verb: 
de är berusade, avklädda, rädda, tysta.

– De tilltalades berusning och vilka kläder han burit tycks 
inte var lika intressanta.

Sofia Elias Orrbén säger sig vara övertygad om att rättens leda-
möters okunskap i sexualbrottsärenden och ledamöternas 
egna fördomar om både manlig och kvinnlig sexualitet på-
verkat domsluten.

På så sätt blir det faktum att rättens sammansättning, där 
icke professionella nämndemän sitter med för att borga för 
rättssäkerheten i målen, i stället blir upphov till rättsosäker-
het för den målsägande kvinnan.

Sofia Elias Orrbén menar att rättens bedömning påverkas 
av ledamöternas normer kring kvinnans sexualitet och att 
det är tydligt att rättens ledamöter inte lämnar sina person-
liga värderingar utanför rättssalen.

Normerna kring sexualitet ändras över tid, och i dag finns betyd-
ligt fler beteenden som för tio år sedan sågs som konstiga 
eller som man i vart fall talade tyst om, exempelvis sado-
masochism. Hur ska man under sådana omständigheter 
kunna behålla rättssäkerheten?

– Det sitter människor i rättssalen som även om de inte 
ska döma utifrån sina egna värderingar gör det. Jag kan se 
det i texterna. Jag tror att det är samma sak med domare 
som, även om de har juridisk utbildning, inte har någon 
utbildning om hur sexuella relationer kan fungera i dag. Så 

Sofia Elias Orrbén säger sig vara övertygad om att rättens ledamöters 
okunskap i sexualbrottsärenden och ledamöternas egna fördomar om 
både manlig och kvinnlig sexualitet påverkat domsluten.
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även om i det här fallet kvinnan tidigare haft våldsamt sex, 
måste partnern kolla om det är ok att ha det igen. 

I de åtta domar Sofia Elias Orrbén har analyserat ställer rätten 
inga frågor om ifall detta har skett. 

– Och då förutsätter rätten att den tilltalade inte kan ha 
förstått och i och med det finns inget uppsåt. Så större kun-
skap i sexuella relationer för domare som dömer i sexual-
brott skulle behövas. Och om nämndemannasystemet ska 
finnas kvar skulle samma sak gälla för dem.

Nu fortsätter Sofia Elias Orrbén till Linnéuniversitetet för att 
läsa Att skriva kritik och essäistik varefter hon tänker åter-
vända till svenskan på avancerad nivå, master- eller magister-
nivå.

– Jag vet inte riktigt vad som krävs än men så kommer det 
nog att bli. Sedan siktar jag på forskarutbildning och att 

skriva en avhandling om det jag redan har börjat skriva om. 
Det vore dumt att välja något annat.

c-uppsatsen har alltså titeln Våldtagen utan gärningsman.  
Kännedomen om uppsatsen fick en rejäl skjuts sedan Sofia 
skrivit en krönika med samma rubrik i Gefle Dagblad. 
Krönikan (2015-08-15) hade på tre veckor delats över tusen 
gånger.

I krönikan jämför hon rättens ledamöter med en konstnär:

”I stället för duk, färg och pensel använder skribenten olika 
grammatiska konstruktioner för att återge verkligheten i 
text. Med grammatik målar vi alltså världen i ord och precis 
som konstnären kan välja att blanda färger för att få fram 
nyanser kan skribenten välja bland grammatiska byggklotsar 
för att ge texten sin specifika form, struktur och framtoning.”  

Sofia Elias Orrbén
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För en mänskligare livsmiljö

VI MÄNSkOr



att låta solenergin ta den vägen innan den kommer 
oss tillgodo är inte ekonomiskt, varken räknat i 
kostnader för framställning eller kostnader för 
 miljön. Därför är det en bättre idé att ta ljuset och 

värmen direkt från solstrålarna. Det är dock betydligt 
 svårare.

på Högskolan i Gävle pågår sedan halvtannat år några forsk-
ningsprojekt kring detta. På väggar och ett tak till Hus 45, 
som bland annat rymmer stora laboratorier, verkstäder, sitter 
olika typer av moduler för utvinning av solenergi. 

Där finns både fasta och rörliga solceller som alstrar el 
samt en ny typ av koncentrerande modul, en hybrid, som 
både alstrar el och värme. Hybridanläggningen är konstru-

erad av ett lokalt företag och är en demonstration och test-
ning av en nyutvecklad produkt.

Systemen matar i princip ut el till elnätet och värme till 
fjärrvärmenätet. I praktiken sparar de behovet av köpt el och 
värme, säger professor Björn Karlsson som arbetat med sol-
energi i fyrtio år och som leder projekten.

Solceller är väldigt känsliga för skuggning vilket är ett stort 
problem när solceller sätts upp i stadsmiljö. Det beror på 
att systemet består av seriekopplade moduler och att var-
je modul i sin tur består av ett stort antal små seriekopp-
lade solceller.  När en mindre del av systemet skuggas på-
verkas utbytet i hela systemet. Forskningsprojektet har 
som huvudsyfte att undersöka olika tekniker för att mini-

Egentligen är all energi som vi använder här på jorden, med ett par undantag,  
solenergi. Värmen från solen får vindarna att uppstå och vindsnurrorna att rotera. 
Samma sak med energi som utvinns av havens vågrörelser. Och de olje- eller  
kolvätebaserade bränslen vi använder i de flesta av våra fordon har inte kunnat  
uppstå utan solens närvaro. 
Text och foto: Ove Wall

300 fick  
gratis utbildning  
i solenergi

Professor Björn Karlsson
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mera denna inverkan av skuggning. Det har därför en rad 
externa intressenter.

Nu har man inte stor nytta av solceller om man inte vet hur man 
ska använda dem. Hela projektet innehöll därför även en 
pedagogisk del.

– Där ingick det att industridoktoranden Mattias Gustafsson 
och jag besökte nästa alla länets kommuner för att hålla 
föredrag om solceller. Föredragen var tänkta framför allt 
som vidareutbildning av elektriker och men även allmänhe-
ten var välkommen. Förutom besöken hade vi bland annat 
en tvådagarskurs här på Högskolan med laborationer där 
man fick öva sig i att göra en installation av solceller. I  kursen 
deltog 60 personer varav de flesta var elinstallatörer. 
 Föreläsningsserien besöktes sammanlagt av omkring 300 
personer.

– Målsättningen är att vi ska starta en campuskurs i sol-
energi med betoning på solceller. Vi vet att det finns efterfrå-
gan och den kommer definitivt att öka ännu mer efter att 
regeringen kommit med förslaget om investeringsbidrag för 
solceller.

den eventuella överskottsel som solcellerna alstrar kan säljas 
till elnätet. Men det är Björn Karlssons bestämda åsikt att 
man inte ska installera solceller för att sälja el utan för att 
minska den köpta elen.

– Det är nämligen så att om du köper en kilowattimme, 

kWh, el kostar det dig drygt en krona. Av det är 30 öre 
själva elen, 20 öre i nätavgift och sist är det 60 procent totalt 
sett i energiskatt och moms. Sparar du en kWh så sparar du 
alla de posterna tillsammans, över en krona, men om du 
säljer elen får du bara 30 öre.

Ett vanligt solcellssystem för en villa består av omkring 20 kva-
dratmeter solceller och levererar årligen i skuggfritt söder-
läge 3 000 kWh el. Investeringen summeras till 60 000 kr och 
återbetalningstiden blir med dagens förmånliga bidragsregler 
omkring 15 år. 

Om sådana system installeras i 1 miljon enfamiljshus kom-
mer solcellerna att totalt leverera 3 TWh el, vilket motsvarar 
2 procent av det svenska elbehovet. Man skall alltså ha 
 realistiska förväntningar av tillskottet från solceller i det 
svenska elsystemet.

Finansieringen av uppförandet av systemen vid HiG sker huvud-
sakligen med ett stort bidrag från Länsstyrelsen men också 
från Ljungbergs Utbildningsfond, en av Sveriges största pri-
vata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturveten-
skap och entreprenörskap. Även fastighetsägaren Norrporten 
har lämnat sitt bidrag. 

Det pågående forskningsprojektet om skuggning drivs med 
finansiering från kraftbranschens forskningsorganisation 
Elforsk och Energimyndigheten. Här deltar även Norrporten 
och det lokala installatörsbolaget Styr och Ställer AB.
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Hållbart nu och i framtiden

H-MÄrkT



Vårdande monster
Hur kan vi i framtidens digitaliserade vård få artificiell intelligens att känna empati? 
– Vårdande monster kan ge oss svaren, säger Martin Salzmann-Erikson, postdoc* 
forskare vid Högskolan i Gävle.
Text: Douglas Öhrbom och Ove Wall   Foto: Ove Wall och Universal Studios
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Vårdande monster

dagens artificiella intelligens 
(AI) beräknas ligga på en fem-
årings nivå. Men den tekno-
logiska utvecklingen går i en 

rasande och ökande hastighet där da-
torernas processorer fördubblar sin 
kapacitet var 18:e månad.

Forskarna förutspår att den första da-
torn som helt matchar en människas 
intellekt endast är drygt ett par decen-
nier bort.

– Robotar med en vuxen människas 
intellektuella förmåga ligger alltså närmare än vi i allmänhet 
tror, säger Martin Salzmann-Eriksson som driver projektet 
tillsammans med Henrik Eriksson, professor i omvårdnad 
vid Röda Korsets Högskola i Stockholm.

Man kan tänka sig att det inom 25 år kommer att finnas 
medicinsk-teknisk apparatur som kopplad till någon form 
av artificiell intelligens kan bestämma över liv och död i 
 situationer där människor ligger i livets slutskede.

Om aI styr, finns det då inte en risk att matematiska algoritmer 
och ekonomiska incitament, i stället för mänskliga värde-
ringar, får styra besluten för vad liv, empati och omsorg är 
eller ska bestå av?

– Det här projektet ska ge ledtrådar om hur empati 
förhåller  sig till artificiell intelligens och bidra med kunskap 
som kan vara till nytta i utvecklingen.

artificiell intelligens är en mänsklig skapelse, precis som mons-
ter. Genom att titta på vad man kallar ”vårdande monster” 
hoppas forskarna lära sig vilka situationer som framkallar 
 empatisk förmåga som till exempel kärlek, skydd och be-
vakning.

Här tar forskarna populärkulturen till hjälp. Traditionellt har 
vård och vårdande verksamhet oftast studerats utifrån de 

verksamheter där det förekommer så-
som sjukhusmiljöer, äldre boenden, 
hemvård osv.

– Vi vill titta på situationer där 
monster i populärkulturen frångår de 
stereotypiska karaktärerna av att 
vara monster och se på situationen, 
vem och när och vad och hur det 
kommer sig att de här monstren, för 
en stund i alla fall, bli omsorgsfulla 
och vårdande.

Man vill katalogisera sådana hän-
delser och titta på i vilka situationer 

detta sker, och vilka olika typer av monster som gör det.

projektet kallas därför Caring Monsters, http://www.caring-
monsters.com/ under devisen ”Help save the planet, report a 
caring monster” samlas den globala allmänhetens observa-
tioner av monster i populärkulturen in.

Forskarna hoppas på att många rapporter ska komma in 
via den internationella rapporteringssidan under det närmsta 
året.

Genom att programmera in hur dessa monster vårdar och bryr 
sig, i den artificiella intelligensen hoppas man kunna förhin-
dra den negativa bild som många målar upp när den artifi-
ciella intelligensen överskrider människans.

Det kanske mest kända exempelet här är Terminator-
filmerna, där maskinerna ska utrota människorna.

– Det är viktigt att bredda förståelsen av vad vård är och 
att utmana de traditionella sätten att se på vård och vår-
dande. Att titta på vilka andra situationer som finns där man 
kan se vårdande aktiviteter.

– Monster som vårdar ger en möjlighet att studera om-
vårdnad utanför traditionella omvårdnadssituationer där 
den oftast tas för given, säger Martin Salzmann-Erikson.

– Detta är grundforskning som är väldigt vanligt inom natur-
vetenskapen så vi vet inte riktigt idag vart det kommer att leda.

I PRAKTIKEN
Artificiell intelligens

* Postdoc innebär att en nyligen färdigutbildad forskare får en temporär tjänst i varierande längd utan undervisningsplikt för att kunna hitta sin specialisering.

Martin Salzmann-Eriksson
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Text och foto: Ove Wall

Historien visar att nätverksbyggande inte är någon-
ting nytt. Redan på 1300-talet skickades  högadelns 
söner i slutet av tonåren ut på bildningsresor runt 
om i Europa. 

Riktig fart tog fenomenet på 1600-talet. De svenska uni-
versiteten behövde professorer och dessa rekryterades från 
utlandet och därmed knöts banden med övriga Europa allt 
hårdare. 

Målet för resorna har skiftat efter modet liksom målet med 
resorna.  Det var inte nödvändigtvis akademiska studier som 
fyllde vistelserna utomlands även om det var de stora euro-

peiska lärdomsstäderna som drog adelssönerna, ty det var 
söner det handlade om, till sig. 

Att lära sig att föra sig i salongerna var i flera fall viktigare  
för att dana tjänstemän i den växande svenska byråkratin. 
Liksom i förekommande fall språk, dans, fäktning och rid-
ning. Att sedan de betalande fäderna, resorna kunde bli oer-
hört kostsamma, med viss rätt oroade sig för att ätteläggen 
i stället skulle söka sig till mindre salonger med dunklare 
belysning, ledigare manér och billigt vin var förstås en nack-
del, åtminstone för fäderna.
 Sådant kunde man skydda sig mot genom att skicka med 
ett mindre följe. En hovmästare för den personliga betjä-

plugga utomlands  
en gammal tradition

– nu enklare 
än någonsin
Text: Ove Wall   Foto: Ove Wall,  Matton Subscription 

– Åker man på utlandsstudier bara för att kunna skriva det i sitt CV missar man 
mycket av poängen. Det finns annat än akademiska studier, säger Erik Olsson som 
arbetar med att strategiskt utveckla HiG:s internationella kontaktnät. 
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ningen och en adjutant för att bana väg till viktiga framtida 
kontakter i de utländska högre stånden, kunde dela på bör-
dan, men följen på upp emot femton personer kunde anses 
nödvändigt.

De nyknutna kontakterna infördes noggrant i den med-
havda Resedag boken, vilken alltså inte hel-
ler är något nytt påfund även om den i dag 
ligger på nätet och har fler partybilder.

resorna kunde vara från ett halvår till hela 
decennier och målen skiftade som sagt. Men 
ändå sammanfaller de flesta av dem med 
dagens turistmål. Själva resandet var natur-
ligtvis besvärligare än i dag och även annat 
har förändrats för de förhållandevis få stu-
denter som väljer utlandsstudier under sin 
utbildning vid HiG och andra lärosäten. 

Detta trots att allt är så mycket lättare i 
dag.

– Man väljer vart man vill åka, vi hjälper 
till med mycket, de svenska studiemedlen 
får du ta med dig och det finns flera stipen-
dier att söka för att utöka kassan, berättar 
Therese Florentin, koordinator på Inter-
nationella sekretariatet och som under sex-
ton år arbetat med utresande och inresande 
utbytesstudenter.

denna termin har HiG tagit emot ett hundratal 
utbytesstudenter. De flesta kommer från 
Spanien och Tyskland och övriga Europa, 
men även så långt bort ifrån som Ghana, 
Kina och Peru. Samtidigt har i genomsnitt 

10 till 15 Gävlestudenter per år rest på utbyten längre eller 
kortare tid.

– Det är generellt sett ganska svårt att få studenter att åka 
ut. Och för Gävles del kan det delvis bero på att vi har en 
förhållandevis hög ålder på studenterna. Vi har också en hög 

andel distansstudenter. Det blir svårare att 
åka iväg om man har familj och kanske små-
barn. 

Erik Olsson tycker dock att man ska försöka att 
ta chansen om man kan.

– För många kan det vara enda chansen i 
livet, resan är ju i princip betald och det är 
inte så märkvärdigt att åka iväg. Man blir i 
regel väl omhändertagen av både universitet 
och studenter.

En som skriver under på det är Nora Wennertorp, 
nybliven 22-årig student på ekonompro-
grammet som valde att läsa fyra månader vid 
Osaka Gaquin University i Japan, med vilket 
HiG haft utbytesavtal i 18 år. Ekonomi är ett 
globalt ämne och det kan läsas snart sagt 
överallt. 

– Det första jag tänkte på när jag började 
vid Högskolan i Gävle var att ta chansen till 
utlandsstudier. Det vore dumt att inte göra 
det när skolan står för nästan allting. Jag är 
hälften  marockan och hälften svensk och har 
bott en del av mitt liv i Spanien. Jag vill kom-
ma så långt bort som möjligt.

Det var inte bara själva studierna hon 
tänkte på.

LÄrOSpåN
Aktuellt i grundutbildningenAktuellt i utbildningen
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Erik Olsson

Nora Wennertorp



– Jag har flera kulturer i mig och ville lära mig en kultur 
som jag ännu inte fattade  någonting av. Jag ville lära mig hur 
japanerna beter sig, hur de tänker i vardagen, uppleva alla 
sådana där sociala faktorer som saknas här. Det var helt 
fascinerande att se.

Mest slogs Nora av hur japaner är som personer i vardagen, hur 
de anpassar sig. Hon menar att japanerna alltid har en mask 
framför ansiktet, att det inte går att säga vad som helst, de 
anpassar sig. Och hur alla flickor och även kvinnor skulle se 
ut och vara blyga. Och man skulle arbeta hårt.

– Ingen lämnar jobbet innan chefen gör det och det gör att 
de kan få jobba från sju på morgonen till elva på kvällen. 
Sedan sover nästan alla på tunnelbanan. Ett stort problem 
är att nativiteten är mycket låg.

Studiemetoderna var också annorlunda med obligatorisk när-
varo på alla föreläsningar, läxor, redovisningar och tentor. Att 
läsa japanska var också obligatoriskt och efter en månad 
kunde hon ta sig fram i staden på egen hand, efter ytterligare 
ett par månader till och med smidigt.

Boendet var fräscht, en liten välutrustad 
lägenhet och alla utländska studenter fick 
en särskild ”buddy”, en japansk student 
som tar hand om en och hjälper till närhelst 
det behövs.

Mathållning innebar inget problem efter-
som det var billigare att äta ute än att köpa 
och laga maten själv.

Bra boende, fast i studentkorridor, hade även 
Albin Maelum som också läser på Ekonom-
programmet. Han läste fem månader vid 
Rocky Mountain College i Montana, USA. 
Även han fick ändra sin studiemetod.

– Det var mer gymnasielikt med konstanta  
läxor med förhör och redovisningar.  Mitt i 
terminen fick vi reda på hur vi låg till. Vi 
skulle ha A i samtliga kurser för att god-
kännas. För mig funkade det bra, men man 
måste hela tiden hålla igång skolarbetet

Men endast fyra av de fem månaderna fylldes 
av studier. Två veckor före och två veckor på 
slutet bestod av fria aktiviteter. Den  senare 
tillbringades i New York där hans flickvän 
förlagt sina utlandsstudier.

– Det fanns tid att åka runt också. Montana är så vackert 
där det ligger vid Klippiga bergen. Man ser precis hur långt 
som helst. Och eftersom det amerikanska vårlovet, Spring 
break, inföll under hans vistelse fick han ytterligare påspäd-
ning av social karaktär.

att hamna i en helt ny social miljö var inget problem.
– Jag har hållit på mycket med idrott och att komma in i 

nya grupper, se hur andra människor fungerar, är både intres-
sant och roligt. För mig var allt en nyttig upplevelse och 
 erfarenhet. Samtidigt utvecklade jag språket mycket och blev 
inte så orolig för att säga fel.

Albin säger sig vara lite sugen på att åka någonstans igen. 
– Men nu närmar sig C-uppsatsen, så jag får se.

Högskolan i Gävles internationella verksamhet har i dag omkring 
90 samarbetspartners. Där hittar vi fortfarande de länder som 
var aktuella på 1600–1800-talen såsom Tyskland, Frankrike, 
Italien och Spanien men man kan i dag även välja länder som 
Kroatien, Tjeckien, Turkiet eller Slovenien. 

– Vill man längre västerut så finns utbyten  
i USA och Kanada liksom Peru. Österut kan 
man välja Taiwan, Kina och Japan. Man får 
utgå från vad man studerar, berättar Therese  
Florentin.

Och det finns ytterligare möjligheter, man kan 
välja att blir en så kallad freemover och själv  
ordna studier någonstans efter eget önske-
mål.

– Visserligen får man ordna mycket mer 
själv i så fall, men vi på Internationella sekre-
tariatet bistår gärna med tips om vart man 
kan vända sig.

Någon klar trend för manliga respektive kvinn-
liga utresande finns inte. Vissa år är det 
nästan  bara tjejer medan det andra år nästan 
bara är killar. 

Adelssönerna för tre hundra år sedan 
förde  noggrant resedagbok, i text och bilder 
beskrevs äventyren och mötena med dåtidens  
nyckelpersoner i snirklig stil. Nät verks-
byggande och namedropping är inga nya 
företeelser. Och Resedagboken har flyttat ut 
på nätet i bloggform.
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   LÄrOSpåN
Aktuellt i utbildningen

Albin Maelum

Theres Florentin



Vad har vi att göra med  
flyktingkatastrofen?
Högskolan i Gävle ska ha en ledande position inom utbildning 
och forskning för en hållbar livsmiljö för människan enligt 
 visionen. På ett plan är det relativt enkelt. Vi måste hela tiden 
bli bättre på utbildning och forskning. Vi ska samarbeta inom 
och utanför HiG för att utveckla intressanta samarbeten som 
kan leda till kurser och program och forskningsprojekt som 
 fokuserar på en hållbar livsmiljö för människan. Gör vi det? 

Ja. Vi har två forskningsprofiler som fokuserar på temat och 
som attraherar forskare från en rad olika discipliner på HiG.    
Vi utveckla forskningsprojekt och söker samarbeten med 
 kolleger och externa aktörer. Vi arbetar i visionens riktning.

på ett annat plan tycks det svårare att uppfylla visionen. Vi 
 möter dagligen i media människor utanför Sverige som kämpar 
för sina liv och som tvingas bort från hus och hem. Det är svårt 
att föreställa sig hur det känns att fly, ofta helt utan några 
 tillgångar annat än viljan att överleva, till något okänt. I krig och 
fattigdom finns det yttersta hotet mot människans liv och 
 hälsa. Där prövas våra mänskliga rättigheter. Och där blir vår 
 vision om en hållbar livsmiljö för människan så uppenbart 
 självklar. 

 Vår medarbetare Maria Westin begav sig till Grekland för att 
hjälpa flyktingar på plats. I mina ögon är det en hjälteinsats. 
Hon är inte ensam och vi kan alla hjälpa till. Du som har idéer 
om hur vi på HiG kan hjälpa till för en hållbar livsmiljö för  
människan – ta initiativ. Inte bara i utbildningen eller i forsk-
ningen utan även på andra plan. Det är inte omöjligt. Det visar 
Maria Westin.

rektor Maj-Britt Johansson

Namn: Nicklas Talvitie

ålder: 29 år

civilstånd: Förlovad

utbildning: Två år på  
Fastighetsmäklarprogrammet  
på Högskolan i Gävle,  
tog examen 2008.

kuriosa: Utsedd till Sveriges  
bästa mäklare 2013 och 2014.

Berätta om ditt yrke, vägen dit och ditt yrkesval.
Jag är fastighetsmäklare på Notar i Stockholm. I gymnasiet blev 
jag mer och mer intresserad av företag och hur de fungerar.  
Jag tänkte först bli börsmäklare men SYO-konsulenten hade inte 
så bra koll på det yrket, så då fick det bli fastighetsmäklare  
istället. 

Vad är hemligheten bakom din framgång?
Det är nog för att jag har glädjen av att jobba med likasinnade 
och drivna personer som gör det kul att komma till jobbet.  
Vi jobbar även med väldigt bred marknadsföring av de bostäder  
som vi förmedlar, vilket underlättar försäljningen. Jag jobbade  
extremt mycket under mina första år då konkurrensen i branschen 
är hård och det gäller att visa framfötterna för att nå sina mål.

Hur har dina studier vid HiG påverkat dig i ditt val  
av yrke och vägen dit?
Jag hade redan gjort mitt val när jag började på HiG. Under min tid 
där så kände jag bara mer och mer att jag gjort rätt val. Alla man 
träffade och pratade med bekräftade den syn jag redan hade på 
yrket, vilket fick det att kännas helt rätt för mig.

Vad har du med dig från din studietid vid HiG  
till ditt yrkesliv? 
All kunskap som jag erhöll under skoltiden, speciellt försäljnings-
kursen där jag fick lära mig mer om komplexiteten och psykologin 
kring försäljning.

Vad minns du särskilt från din studietid? 
Den fantastiska studentmiljön med alla föreningar och aktivi teter 
som duggade tätt. Det var absolut de roligaste och mest händelse -
rika åren i mitt liv!
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Stärkande novell

När jag får för mig att allt var 
bättre förr tar jag fram den – ett 
slitet exemplar av tjejtidningen 

Mitt livs novell från 1971. Redan den 
första novellen gör susen. ”Äntligen en 
riktig karl” heter den och berättas av en 
ung kvinna med tre kraschade äkten-
skap bakom sig. Nu sitter hon i en  
lånad fiskekoja för att läka själen. 

Hon har dragit en del slutsatser: 

”Jag visste att det var mitt fel att mina 
äktenskap föll sönder. Jag var den 
skyldiga. Jag kunde inte inordna mig, 
jag kunde inte underkasta mig.” 

En dag hittar hon en halvdöd man i snön 
intill ett havererat sportplan. När han 
kvicknar till inne i kojan skäller han 
omedelbart ut henne för att hon inte har 
korrekt säkerhetsavstånd mellan spisen 
och en dunk bensin: ”Ut med skiten. 
Ögonblickligen!”. 

Sedan beordrar han henne att skjutsa 
 honom hem – 14 mil med skotern tur 
och retur. ”Aldrig i livet” svarar hon. 

”Jag bryr mig aldrig om vad fruntimmer 
säger. Imorgon bitti seglar vi” säger han 
lugnt. 

Mannen heter Per Niemi. Han vill spela 
kort. Så de spelar kort. Den unga 
 kvinnan berättar om sina äktenskap. 
Per Niemi vet direkt vad som fattas 
 henne: ”Du har fått bestämma för 
mycket. Dom skulle ha bestämt åt dej. 
Du vet inte hur du ska ha det.   
Förresten ska vi krypa till kojs nu.” 

För att snabbspola lite så ligger de med  
varann några gånger. Hon börjar älska  
honom. Men då ska Per hem till sig. 
Och hon får inte följa med. Om sju  
månader kan de ses igen, meddelar Per. 
Sista veckan i september. 

Novellen avslutas med ett tidshopp. Det är 
nu bara två dagar kvar tills den unga 
kvinnan får åka till sin älskade! Han 
har knappt hört av sig förstås. Hon vet 
ändå vad som gäller för resten av livet: 

”Jag kommer till hans trakter och jag 
tänker stanna där. För att bli hans 
kvinna.  Men för första gången kommer 
jag att älska det, för att jag vet att Per  
kommenderar, tillrättavisar och hånar 
mig för att han älskar mig.” 

alltså. Varje gång jag får för mig att allt 
var bättre förr tar jag fram tjejtidningen 
från 1971. Läser novellerna.  
Dröjer lite extra vid  
medelåldermännens  
kontaktannonser  
från helvetet. 

Och om 40 år,  
ja, då plockar jag  
väl bara fram  
50 Shades of Grey. 

Jan Sjölund
Universitetsadjunkt i  
svenska språket
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