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Välkomna 

till 2011 års akademiska högtid!

Högskolan i Gävle kan sedan mitten av år 2010 glädjas över att ha 

rätten att examinera för doktorsexamen inom det huvudsakligen 

tekniska området Byggd miljö. Det visar att vår forskning inom 

detta område håller samma höga kvalitet som på våra universitet. 

Den rad av personer som i dag kommer att diplomeras efter avlagd 

doktorsexamen vid andra lärosäten visar att Högskolan i Gävle är en 

attraktiv samarbetspartner för våra klassiska lärosäten. 

 De nya doktorerna lyckönskar vi givetvis till examen. Ni har utvecklat 

ny kunskap som på olika sätt kommer att bidra till landets utveckling. 

Men jag vill också lyckönska regionen till den kompetenshöjning som 

vårt lärosäte har bidragit till genom den kompetensutveckling 

som våra doktorer står för. På samma sätt är det med de professorer 

vi idag installerar på den högsta akademiska befattningen. 

 I vårt förslag till ny vision har människan en central plats och 

”Högskolan i Gävle ska ha en ledande position inom utbildning 

och forskning för en hållbar livsmiljö för människan”. Det kan tyckas 

vara ett högt ställt mål men för oss ter det sig helt realistiskt mot 

bakgrund av såväl kompetens som kapacitet. Vi är stolta över 

att kunna bidra till en hållbar livsmiljö för människan inte minst ur 

perspektivet för vår regions fortsatta utveckling. 

 Högskolan kan inte existera utan sin historia. Till dess utveckling 

har i hög grad den person bidragit som idag utses till Högskolan 

första hedersdoktor. 

 Jag lyckönskar Er alla och ser fram emot Ert fortsatta bidrag till 

kunskapsutvecklingen för en hållbar livsmiljö för människan. 

Maj-Britt Johansson
Rektor



Birgitta Stymne, första hedersdoktorn 
vid Högskolan i Gävle

Birgitta Stymne utsågs år 1989 att vara rektor för Högskolan 

i Gävle – som dåförtiden hette Högskolan i Gävle-Sandviken. 

Hon blev därmed högskolans andra rektor som var kvinna. Hon 

var Högskolans rektor under två ämbetsperioder, sammanlagt 

12 år.

 Birgitta Stymne föddes i Kristianstad 1940, avlade student-

examen vid hemstadens Högre Allmänna Läroverk 1959 och 

civilingenjörsexamen vid KTH 1964. På avhandlingen Interactions

between organic molecules studied by infrared spectroscopy 

blev hon år 1979 teknologie doktor vid KTH. På KTH uppehöll 

hon befattningar som universitetslektor, prefekt, utbildnings-

ledare och slutligen byråchef  innan hon år 1989 utsågs till rektor 

för vår högskola.

 Under sin rektorstid här arbetade hon mycket aktivt för 

dels ett samlat campus i Gävle, dels för en ”akademisering” 

av Högskolan genom införandet av institutioner med åtföljande 

programorganisation. Hon arbetade målmedvetet på att främja 

forskningen; under hennes rektorstid anställdes de första pro-

fessorerna vid Högskolan. 1990-talet präglades i hög grad av 

tillväxt – ökande antal studenter, ökande anslag för forskning 

Hedersdoktor



och forskarutbildning – men också av konsolidering av vunna 

framgångar, särskilt mot slutet av ämbetsperioden då Högskolan

övertog ansvaret för KTHs institution för Byggd Miljö i Gävle 

(BMG), ett viktigt steg i Högskolans fortsatta profi leringsarbete.

 Under Birgitta Stymnes rektorstid uppfördes Naturvetarhuset 

som ett led i strävan att stärka de naturvetenskapliga ämnena. 

Hennes engagemang omfattade också ämnena inom det histo-

risk-fi losofi ska området.

 Efter pensioneringen har Birgitta Stymnes kompetens tagits 

i anspråk för bl.a. en rad nationella och internationella utvärde-

ringsuppdrag. Hon var vidare ledamot av regeringens forsknings-

beredning 2009-2010. Sedan 2006 är hon ledamot av Örebro 

universitets styrelse. I styrelsen för Verket för högskoleservice var 

hon ledamot åren 1994 – 2002. År 2000 valdes hon till arbetande

ledamot av Kungl. Skytteanska Samfundet.

 Till Gävle-konstnären Gunnar Cyrén uppdrog Högskole-

styrelsen att med en betydande mängd externa medel förfärdiga 

en s.k. rektorskedja, vars första bärare Birgitta Stymne blev år 

2000.

 Då Birgitta Stymne lämnade rektorsposten 2001, uppdrog 

Högskolestyrelsen åt Gävlekonstnären Ulla Helenius Reit att ut-

föra ett porträtt av henne. Det hänger för framtiden i Högskolans 

styrelserum.

Birgitta Stymne
Hedersdoktor

Högskolan i Gävle 2011



Professorer
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Fereshteh Ahmadi
Professor i sociologi 

med inriktning coping, 
religion och kultur

2009

”Allra vanligast 

var att söka 

andlig kraft 

och stillhet

i eller genom 

naturen” 

Kultur, andlighet och coping

Forskningen kring coping, andlighet och kultur var en sociolo-
gisk studie av religiösa och icke-religiösa andliga strategier för 
”coping” bland kvinnliga och manliga patienter med livshotande 
sjukdomar. Studien fokuserade på frågan hur patienter med can-
cer hanterade sin sjukdom, och tog upp frågor om patienterna 
använde sig av någon form av religiös eller icke-religiös andlig 
strategi. Detta var den första studien i sitt slag i Norden.  
 Resultatet av studien visar att svenskarna använder en del 
andliga coping-metoder som inte har upptäckts tidigare inom 
forskningsfältet religiös och andlig coping. Studien tyder på att 
patienterna använder sig av fl era olika andliga strategier. Allra 
vanligast var att söka andlig kraft och stillhet i eller genom na-
turen. Flera uppgav att de upplevt en känsla av samhörighet
med naturen. Andra hämtade kraft inom sig själva, genom 
meditation eller musikupplevelser. Det var också vanligt att man 
tyckte om att vara för sig själv när det var som svårast, något 
jag kallar positiv ensamhet, och för några var det extra viktigt 
att vara en bra människa. Resultat av studien har presenterats i 
olika böcker och internationellt publicerade artiklar.
 På basen av denna studie har jag börjat ett projekt (2010), 
om andliga och religiösa copingstrategier med cancer.  

Coping och musik

”Musik som en coping-strategi: en studie av musikens roll i coping
med cancer från patienternas perspektiv” är titeln på ett forsk-
ningsprojekt som jag har bedrivit under 2006-2009. Syftet med 
studien var att från patientens perspektiv undersöka den roll 
som musik spelar som en coping-strategi med cancer. Halv-
strukturerade intervjuer genomfördes med cancerpatienter 
som var 18 år eller äldre samt redan har använt musik som en 
coping-strategi.  
 Naturens musik ger en känsla av tillhörighet till en större en-
het – en känsla av varats enhet.  Denna känsla hjälper cancer-
patienter att se sina problem som en naturlig del av livet.
 Healingmusik förhöjer koppling mellan kropp och själ och gör 
det möjligt för patienter att få kontakt med sin inre värld. Religiös 
musik och glad musik kan hjälpa patienter att uppnå en balans i 
sina inre känslor. Den hårda och aggressiva musiken kan hjälpa 
unga cancerpatienter bli av med sin ilska och rekonstruera sin 
självbild. Flera internationell referee artiklar har publicerats på 
basen av denna studie. 
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Bin Jiang
Professor i 
GeoInformatics and 
Computational Geography  
2007

“With Google 

Earth,

one can fly 

from space 

right down to 

street level”

Topic and focus

Dr. Bin Jiang is Professor with specialization in GeoInformatics 
and Computational Geography or GeoComputation for short. 
GeoInformatics stands for the fusion of  ideas from Geosci-
ences and Informatics, and deals with the data collection and 
analysis of  any information with location georeferenced to the 
Earth, while GeoComputation aims to simulate complex geo-
graphic phenomena and processes to illustrate the underlying 
mechanisms. Both GeoInformatics and GeoComputation can 
be put under the banner of  Geographic Information Science - a 
dynamic evolving discipline emerged exactly 20 years ago. Geo-
graphic Information Science is the science behind geographic 
information technologies that include global positioning system, 
remote sensing and geographic information systems, and deals 
with fundamental issues raised by the use and development of  
geographic information technologies. 
 The use of  car navigation systems with various mobile devi-
ces, and the launch of  Google Maps and other online map servi-
ces such as Eniro Kartor and Hitta.se have further democratized 
geographic information technologies. Nowadays with a decent 
Internet connection PC, Google Earth enables ordinary people 
to play with extraordinary data, i.e., terabytes of  satellite ima-
gery, aerial photos and maps. With Google Earth, one can fl y 
from space right down to street level, and easily pinpoint indivi-
dual houses. These services are called geographic information 
services, i.e., the use of  geographic information technologies 
and geographic information for serving the public in their daily 
lives and businesses.

National and international partners

• Royal Institute of  Technology Stockholm (KTH),
 GeoInformatics group
• Lund University, GIS Center
• University College London, Centre for Advanced Spatial Analysis
• Wuhan University, School of  Resource and Environmental Science
• Computers, Environment and Urban Systems: An international
 journal (with which I am an associate editor)
• International Cartographic Association Commission on 
 Geospatial Analysis and Modeling (with which I am the founder 
 and the current chair)
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Igor Knez
Professor i psykologi

2009

Autobiografi skt minne och självet

Idén att tid och rum avspeglar två grundläggande dimensioner 
för det mänskliga psyket, dess förmåga att kategorisera och för-
stå den erfarenhetsbaserade kunskapen och upplevelsen, kan 
härledas tillbaka till tänkare som exempelvis Kant och Husserl. 
Likaså kan idén om relationen mellan det mänskliga minnet och 
självet (jaget) härledas tillbaka till tänkare som exempelvis Des-
cartes, Locke, Hume och James.
 Jag har i min kognitionspsykologiska forskning försökt att 
förena dessa två idéer genom att föreslå en modell om det s.k. 
”platsrelaterade självet” att självbiografi ska minnen (tids- och 
rumsrelaterade personliga erfarenheter) har en fysisk, platsrela-
terad förankring. Det ger god skönlitteratur ofta exempel på, bl a 
genom sina uttrycksfulla och precisa självbiografi ska skildringar.
 Modellens grundantagande är att fysiska platser och tid posi-
tionerar det s.k. autobiografi ska minnet, i meningen att vi över tid
knyter emotionella och kognitiva (ihågkomster, tankar, föreställ-
ningar) band till fysiska platser i våra liv (uppväxt-, arbets-, semes-
terort, etc). De psykologiska bandens funktion är att styra psyket
mot tids- och rumsdimensionerna och att ge fäste åt våra person-
liga erfarenheter, systematiserade som autobiografi skt minne. 
Denna typ av minnen som grundlägger det s.k. jaget (självet).
 
Klimatförändringens psykologi

Vi överhopas dagligen av nyheter om stormar, bränder och över-
svämningar; lokala och globala förödelser som följer i klimatför-
ändringens spår. Konsekvenser av dessa har länge diskuteras 
och värderats i naturvetenskapliga och ekonomiska termer, men 
klimatförändringen som fenomen innehåller självklart också sam-
hällsvetenskapliga dimensioner, som dess sociala (gruppnivå) 
och psykologiska (individnivå) effekter.
 Jag har i min miljöpsykologiska forskning undersökt om grund-
läggande attityder som (miljörelaterad) egoism vs. altruism har
en inverkan på typen och graden av oro och emotionell reaktion
på klimatförändringens konsekvenser och om dessa psykologiska
reaktioner varierar med demografi ska variabler (kön, ålder, utbild-
ning) och typ av grupp (boende, forskare, beslutsfattare, etc).

”De psykologiska 

bandens 

funktion är att 

styra psyket mot 

tids- och rums-

dimensionerna”
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Sam Larsson
Professor i socialt arbete
2009

Larssons vetenskapliga produktion omfattar ett 90-tal vetenskap-
liga arbeten och berör bland annat beroende av psykoaktiva
droger, ungdomars användning av alkohol och droger, psykisk 
ohälsa, genus och marginaliserade grupper samt vetenskapliga
forsknings- och kunskapsmetoder inom ramen för socialt arbete.
Han har som en av två redaktörer nyligen publicerat antologin
”Counselling – stödsamtal i socialt arbete”, 2010 och där intro-
ducerat begreppet councelling som ett samlande synsätt för för-
ståelse, analys och utvärdering av mötet mellan behandlare och 
klient inom ramen för socialt arbete. 
 Han har tidigare publicerat fl era metodantologier inom so-
cialt arbete exempelvis ”Forskningsmetoder i socialt arbete” 
2005/2009 och ”Narrativa metoder i socialt arbete” 2008. Som 
ett urval från tidigare vetenskapliga publiceringar kan nämnas 
gästredaktörskap vid publiceringen av ett internationellt special-
nummer med titeln ”Special Issue on Dependence on Psychotro-
pics – A Multidimensional Perspective, Substance Use & Misuse
(Volym 36, no 9-10, 2001). 
 Tillsammans med professor John Lilja har han bl.a. utgivit två 
olika volymer, en populärvetenskaplig respektive forskningsver-
sion om ”Nya perspektiv på depression och ångest – en social-
psykologisk forskningsöversikt” och tillsammans med professor 
John Lilja en kunskapsöversikt om ”Ungdomsliv, identitet, alko-
hol och droger – en multidimensionellt och preventivt inriktad 
kunskapsöversikt med hermeneutiskt- socialpsykologiskt fokus” 
2003. Han har genomfört en forskningsöversikt i två volymer, kort 
respektive huvudversion, om ”Vem får man vara i vårt samhälle
– om transpersoners psykiska hälsa och psykosociala situation” 
(tillsammans med John Lilja, Bjöörn Fossum, Marianne Berg och
Maj-Briht Bergström-Walan), 2008 som ingick i regeringsupp-
drag via Statens folkhälsoinstitut. 
 Han har tidigare bland annat arbetat med forskning och be-
handling för klienter beroende av psykoaktiva droger vid RFHL 
och med forskning, utbildning och preventivt inriktade kurser kring 
nämnda problemområde vid Beroendecentrum i Stockholm, med
vetenskaplig koppling till Karolinska institutet. 

“Councelling 

som ett 

samlande synsätt 

för förståelse, 

analys och 

utvärdering”
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Dimitris Michailakis
Professor i sociologi 

med inriktning mot 
funktionshinderforskning

2008

Dimitris Michailakis är professor i sociologi med inriktning mot 
funktionshinderforskning vid Högskolan i Gävle och professor 
i socialt arbete vid Linköpings universitet. Han har läst både 
grund- och forskarutbildning i sociologi vid Uppsala universitet, 
där han både disputerade (1995) och fi ck docenttiteln (2001). 
Han blev anställd som lektor vid Högskolan i Gävle 2001. Mellan 
åren 1995-2000 utförde Michailakis internationella uppdrag för 
FN och WHO samt på nationell nivå för Socialdepartementet 
som expert i en offentlig utredning. 
 I sin forskning har han belyst framför allt två och med varan-
dra starkt relaterade områden. 
 Det första handlar om politisk styrning, närmare bestämt 
hur välfärdsstaten har försökt att styra andra sociala system 
mot att bli mera mottagliga för sårbara grupper som befi nner sig 
i riskzonen med avseende, i första hand, på arbete och skola. 
 Det andra området handlar om det moderna samhällets 
starkaste motsättning, nämligen den mellan en principiell rätt till 
inklusion och en faktiskt exklusion. 
 Under de senaste åren har professor Michailakis genom 
olika forskningsbidrag försökt belysa hur inklusionen av hela 
befolkningen i rättssystemet leder till konfl ikter och koordina-
tionsproblem mellan välfärdsstaten och andra sociala system. 
Ju mer inkluderande välfärdsstat desto fl er blir anspråken på 
hjälp och stöd och desto komplexare blir de organisatoriska ar-
rangemangen för att hantera detta, vilket blivit mycket tydligt i 
sjukförsäkringssystemet under det senaste decenniet. 

”Ju mer 

inkluderande 

välfärdsstat desto 

fler blir anspråken 

på hjälp och stöd 

och desto

komplexare

 blir de 

organisatoriska

arrangemangen 

för att hantera 

detta”
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Jan Odelstad
Professor i besluts-,
risk- och policyanalys
2009

Besluts-, risk- och policyanalys (BRP) är ett nytt, tvärvetenskap-
ligt område som studerar beslutsfattande, riskbedömning och 
policyutformning ur ett brett perspektiv. På grund av vår begrän-
sade mentala kapacitet är vi människor tvungna att använda 
enkla tumregler vid beslutsfattande. I många fall fungerar dessa 
bra, men det är heller inte ovanligt att de leder till allvarliga
tankefel. Det fi nns uppenbarligen goda skäl att söka efter olika 
former av ”verktyg” som kan hjälpa oss att fatta bättre eller 
åtminstone mer rationella beslut. Vad som är utmärkande för 
ämnet BRP i jämförelse med studiet av beslutsfattande inom 
andra discipliner är bl.a. (1) inriktning mot metodutveckling, (2) 
betoning av mätnings- och värdeteorins roll för utvecklingen av 
beslutsteorin, (3) betydelsen av olika typer av regelsystem (ge-
nerellt kallade policies) för att ge ramen för och restriktioner på 
beslut och handlingsval, (4) föreningen av ett humanvetenskap-
ligt med ett teknologiskt perspektiv. 
 BRP har sina teoretiska och metodologiska grundvalar inom 
fl era ämnen och traditioner. Inom beslutsteorin, som omfattar de 
grundläggande teoribildningarna för beslutsfattande, har utveck-
lingen pågått under mer än två sekel och bidrag till forskningen 
har kommit från olika ämnesområden. På grund av BRP:s tvär-
vetenskapliga karaktär kan BRP ämnesmässigt samsas väl 
med många ämnen. Beslutsanalysens framtid ligger åtminstone 
delvis i gränsområdet till data- och systemvetenskapen i utveck-
lingen av datorbaserade system för beslutsanalys. BRP har 
inomvetenskapliga tillämpningar i fl era discipliner, dvs. teorier, 
metoder och andra resultat som utvecklas inom BRP-området 
kan få tillämpning inom fl era vetenskapsområden. Men BRP har 
också många potentiella samhälls- och näringslivstillämpningar.
 Forskningen inom BRP vid Högskolan i Gävle gäller såväl 
grundläggande teoriutveckling som modeller för tillämpning på 
specifi ka problemställningar, särskilt beslutsstödsystem. Teori-
utvecklingen sker främst i gränsområdet mellan mätningsteori, 
statistik och multikriterieanalys samt inom det logiska studiet av 
regelsystem såsom lagar och normer. Denna forskning bygger 
vidare på den forskning som Odelstad tidigare bedrivit gällande 
grundläggande frågor om meningsfullhet och invarians vid mät-
ning och skalning. Studiet av regelsystem utgör en fortsättning 
av den forskning som presenterats i Odelstads avhandling från 
2008.

”På grund av 

vår begränsade 

mentala 

kapacitet är 

vi människor 

tvungna att 

använda enkla 

tumregler vid 

beslutsfattande”
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Nils Ryrholm
Professor i biologi med

inriktning mot zoologi
2010

I mitt arbete ägnar jag mig främst åt två forskningsfält, ofta med 
fjärilar som modellgrupp – dels klimatpåverkan på insekter, dels 
insekters feromonkommunikation. 
 I klimatstudier har jag bland annat tittat på hur fjärilars utbred-
ning och habitatval ändras i ett förändrat, dvs varmare, klimat.
I dessa har t ex framkommit att förändringar i utbredning kan gå 
mycket snabbt (hundratals kilometer på 10 år) och att insekter 
reagerar på klimatförändringar långt innan människor uppfattar 
dem. Även genetiska frågeställningar har börjat sättas under 
lupp – kan det vara så att vissa gener gynnar sina bärare så 
att de lättare kan utnyttja klimatförändringar än andra individer i 
samma population? En annan infallsvinkel i studierna är den mor-
fologiska – påverkas utseende eller kroppsform av olika klimat
och i så fall hur? Kommer morgondagens fjärilar att se mer 
sydländska ut? Sammantaget kan dessa studier bidra till ökad 
förståelse för hur livet/naturen kan komma att påverkas av ett 
snabbt förändrat klimat.
 Mitt andra forskningsfält rör insekters kommunikation. Hur 
kan de få kontakt med varandra när de är så små och utspridda? 
Är man liten gäller det ju att kunna kommunicera med artfränder 
och presumtiva partners utan att man gör så mycket väsen av 
sig att man blir upptäckt och kanske uppäten. Detta har många 
insekter löst genom att skicka ut små mängder artspecifi ka doft-
ämnen som bara de själva kan uppfatta. Hur har dessa doftkom-
munikationssystem uppkommit? Hur har de utvecklats under 
evolutionens gång? Genom att ta reda på hur insekten framställer 
och använder sin doft kan man dessutom bl a se vem insekten är 
närmast släkt med. Under senare år har feromonstudierna även 
inriktats mot praktisk användning inom naturvård. I dessa sam-
manhang kan man använda sig av så kallade nyckelarter, dvs
arter vars förekomst säger väldigt mycket om en miljös historia 
och kvaliteter. Genom att identifi era deras doftämnen kan de 
spåras mycket enklare/billigare och av personer utan mångårig 
erfarenhet. Sådana tekniker kan därmed påtagligt förenkla natur-
vårdsarbetet.
 Jag samarbetar med kollegor över hela världen och har med-
verkat i över dussinet bokproduktioner av vilka de i Sverige mest 
kända är NationalEncyklopedin och NationalNyckeln. 
 

”Insekter 

reagerar på 

klimat-

förändringar 

långt innan 

människor 

uppfattar dem”



Doktorer
efter avlagda prov
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Kristina Andersson
Filosofie doktor

2011

”Genusarbete 

är komplicerat 

eftersom det 

inbegriper många 

aspekter av livet 

och en viktig del 

av genus-

medvetenheten 

är att förhålla sig 

till dessa olika 

aspekter”

Lärare för förändring – att synliggöra och utmana 

föreställningar om naturvetenskap och genus

Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verk-
samhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två 
studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genom-
fördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en 
studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildnings-
kurs fi ck tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse.
 Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det 
inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genus-
medvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. Lärare 
som arbetar aktivt med dessa frågor kan relatera medvetenheten
inåt till sig själv och sina egna föreställningar, till verksamheten 
med barnen eller till naturvetenskapen som sådan. Det är av 
avgörande betydelse att utmana föreställningar om genus, där 
utmaningarna resulterar i att föreställningarna blir verbaliserade 
och därmed synliggjorda. Avhandlingen visar olika sätt att ”få 
syn på” sina egna föreställningar, bland annat med hjälp av:

 − aktionsforskning som under en relativt lång tidsrymd  
  erbjuder möjligheter att diskutera och processa olika 
  aspekter av lärande och undervisning, genus och natur- 
  vetenskap tillsammans med kolleger och forskare

 − stimulated recall (genom att se sig själv i aktion
  i verksamheten eller läsa sina egna uttalanden
  under gruppdiskussioner) och 

 − ”case”, verkliga händelser som kompletteras med 
  teoretiska ramverk. 

Vidare visar studierna att genom att ta avstamp i feministisk veten-
skapskritik och pedagogik kan ett alternativt sätt att förhålla sig till 
lärande och undervisning i naturvetenskap bli möjligt. För lärare
som inte har en naturvetenskaplig bakgrund, men som ska ge-
nomföra aktiviteter eller undervisa i ämnena, blir de didaktiska 
och pedagogiska kompetenser de redan besitter en startpunkt 
för att utveckla sina ämnesdidaktiska förmågor. Kompetensut-
veckling med ett feministiskt anslag kan ge lärarna ”empower-
ment” som medför att de känner större delaktighet i den naturve-
tenskapliga praktiken och därmed kan bidra till att utveckla såväl 
dess kultur som kunskapsstoffet. 
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Mathematics teachers’ conceptions about equations

Syftet med avhandlingen är att beskriva och förklara matematik-
lärarnas ämnesspecifi ka och ämnesdidaktiska uppfattningar 
om ekvationer. Den tidigare forskningen har sedan mitten av 
1970-talet varit koncentrerad på elevernas föreställningar om 
matematiska begrepp. Forskningen om lärarnas uppfattningar 
om matematik och matematikundervisning har vuxit under det 
senaste årtiondet. Man har dock inte undersökt lärarnas uppfatt-
ningar om något specifi kt innehållsområde inom matematiken.
 I avhandlingens teoretiska referensram presenteras olika 
teorier om undervisning och lärande i matematik. Teorin om be-
greppsbild och begreppsdefi nition jämte en teori, som grundar
sig på den dualistiska naturen av matematiska begrepp, har 
studerats för att skapa ökad förståelse av svårigheterna med 
begreppsutveckling i matematik. I slutet av den teoretiska refe-
rensramen studeras olika komponenter i lärarens kunskapsbas.
 Rapportens empiriska material har insamlats på olika sätt: 
enkäter, inspelade intervjuer, videoinspelningar av sex lektioner
i matematik och observationer. I studien deltog fem nyutexami-
nerade lärare, fem erfarna lärare och 75 lärarstuderande i 
matematik. Den preliminära undersökningen omfattade 30 lärar-
studerande.
 Studien baseras på en kvalitativ forskningsansats, fenome-
nografi , som avser att identifi era variationer om hur människor 
uppfattar en företeelse eller ett matematiskt objekt i sin omvärld.  
Resultaten antyder att ekvationer inte uppfattas som fullständi-
ga, statiska matematiska objekt. Uppfattningarna om ekvationer 
avslöjar, att de står i nära relation med symbolerna x och y och 
lösningsprocedurer. Vidare grundar sig lärarnas uppfattningar 
på deras erfarenheter av aritmetik. Lärarna ser algebraunder-
visning som en studie av procedurer snarare än en studie av 
algebrans centrala idéer och begrepp.
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Design and Characterization of RF-Power 

LDMOS Transistors

Det har skett en explosionsartat utveckling av mobil kommunika-
tion det senaste årtiondet. Nya videotjänster och mobilt internet
har ökat mängden data i de mobila systemen markant. Mer bred-
bandiga system med högre dataöverföringshastighet har därför 
skapats. Effektförstärkarna i radiobasstationerna som kommu-
nicerar med mobiltelefonerna och simultant måste hantera fl era 
bredbandiga signaler från många mobiltelefoner (terminaler) 
måste vara mycket linjära med hög bandbredd för att klara av 
uppgiften.
 LDMOS har länge varit den dominerade transistorteknologin 
för dessa effektförstärkare för radiofrekvens. I detta arbete har 
LDMOS transistorer som kan tillverkas i en vanlig CMOS pro-
cess analyserats och optimerats för högfrekvensapplikationer.
Deras olinjära beteende har utforskats med hjälp av s.k. load-pull 
mätningar där deras egenskaper som funktion av belastningsim-
pedans studerats. Mekanismerna som skapar den olinjära in-
gångskapacitansen har också studerats genom fysikaliska kom-
ponentsimuleringar. Studien visar att den olinjära kapacitansen 
bidrar stort till den fasdistorsion förstärkaren uppvisar.
 Metoder har också utvecklats för att genomföra load-pull 
analyser på fysikaliska komponentstrukturer i högeffektiva för-
stärkarsystem. Metoder har utvecklats dels för Class-F system 
med övertonslaster och biasmodulerade system där drainspän-
ningen varierar med envelopen för signalen. Mätningar med 
bias-modulering har också utförts i ett modifi erat load-pull sys-
tem som utvecklats i arbetet. Studien visar att kombinationen av 
load-pull simuleringar på fysikaliska komponentstrukturer med 
efterföljande komponentutvärdering i modifi erade mätsystem är 
en möjlig lösning för framtida utveckling av effektkomponenter 
för högeffektiva förstärkarsystem.
 Simuleringar och mätningar på den tillverkade LDMOS 
transistorn under bias-modulering visar 10 till 15 % högre verk-
ningsgrad vid medeluteffekt. Load-pull metoden för analys av 
fysikaliska transistorstrukturer har också använts för att studera 
LDMOS transistorer på isolerat substrat (SOI). Studien visar att 
lågresistivt eller högresistivt substrat bör användas för effekt-
transistorer för höga frekvenser för att nå högsta effektivitet. Om 
rätt substrat väljs kan verkningsgraden öka med så mycket som 
10 % tack vare lägre förluster i komponenterna.
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Att erövra litteracitet. 

Små barns kommunikativa möten med berättande, 

bilder, text och tecken i förskolan

Avhandlingen bygger på en etnografi sk studie genomförd i en 
grupp enspråkiga barn i åldrarna ett och ett halvt till tre år i 
en förskola. Syftet har varit att vinna kunskap om hur de yngsta 
barnen erövrar och uttrycker litteracitet. Begreppet litteracitet som
har sitt ursprung i engelskans literacy har under senare år fått 
en vidare innebörd och innefattar skrift i någon form och bilder. 
Relaterat till de yngsta barnen blir då berättande, med och utan 
bilder, ritande, sjungande och kommunikation delar av detta ut-
vidgade begrepp.
 Studiens teoretiska ram knyter an till det sociokulturella per-
spektivet som betonar samspel och kommunikation i sociala 
sammanhang. Det empiriska materialet består av videoobserva-
tioner och fokus har varit barnens handlingar med litteracitet där 
berättande och återberättande, sång samt verbal och icke-verbal 
kommunikation ingår. Dessa olika litteracitetsformer kan därige-
nom relateras till läsande och skriftspråk. I barnens litteracitets-
händelser och litteracitetspraktik har förskolans specifi ka kontext 
varit av särskilt intresse. Allt insamlat material har transkriberats 
och utgör det material som sedan analyserats och tolkats. En 
vägledande princip för transkriptionen var att ge en så nära bild 
som möjligt av barnens språkliga uttryck liksom deras handling-
ar och som kan kopplas till det vida området litteracitet och en 
andra princip var att beskriva och analysera om dessa kunde 
relateras till förskolans kontext.
 Det analyserade materialet visar hur barnen deltar och in-
teragerar med varandra medan de är engagerade i litteracitet 
och det avtäcker även innehållet i barnens kommunikation. Två 
olika slags litteracitet framträder; berättandets praktiker och lä-
sandets och skrivandets praktiker. En djupare analys visar att 
barnen bygger dels en berättarkunskap och de skapar även ett 
eget litteracitetsmanifest. Barnen understryker vad de gör ge-
nom verbala uttryck där de defi nierar sig själva som läsare och 
skrivare.
 Elisabeth Björklund mottog 2010 ett pris ur Eve Malmquists 
fond för läsforskning.
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Modeling Analog to Digital Converters at Radio Frequency

Det här arbetet handlar om att ta fram beteendemodeller av 
analog till digital omvandlare avsedda för tillämpningar i radio-
frekvensområdet. Det gäller tillämpningar inom telekommunika-
tion men även in test- och mätinstrument där omvandlingen från 
analoga till digitala signaler ofta är en prestandamässig fl ask-
hals. Modellerna är avsedda att användas för att efterbehandla 
utdata från omvandlaren och på så sätt förbättra prestanda på 
den digitala signalen. Genom att skapa modeller av verkliga 
omvandlare och hur dessa avviker från ett idealt beteende kan 
ofullständigheter korrigeras genom så kallad postkorrigering.
 Beteendemodeller innebär att generera en lämplig insignal, 
mäta utdata och beräkna en modell. För omvandlare i radio-
frekvensområdet ställs höga krav på instrumentering. Den test-
utrustningen som används är baserad på moderna högprestan-
da instrument som har kompletterats med specialbyggd utrust-
ning för signalkonditionering och datainsamling. I avhandlingen 
har även olika insignaler utvärderats med såväl teoretisk som 
experimentell analys.
 Det fi nns ett fl ertal olika varianter av modeller för att modu-
lera ett olinjär, dynamisk system. För att få en parametereffektiv 
modell har utgångspunkten varit att utgå från en Volterramodell 
som på ett optimalt sätt beskriver svagt olinjära dynamiska sys-
tem, så som analog till digital omvandlare, men som är alltför om-
fattande i antal parametrar. Volterramodellens har sedan re-
ducerats till en mindre parameterintensiv, modellerstruktur på 
så sätt att Volterrakärnans symmetriegenskaper jämförts med 
symmetrierna hos andra modeller. En alternativ metod är att 
använda en Kautz-Volterramodell. Den har samma generella 
egenskaper som Volterramodellen, men är inte lika parameter-
krävande. I den här avhandlingen redovisas experimentella resul-
tat av Kautz-Volterramodellen som i framtiden kommer att vara
intressanta att använda för postkorrigeringen.
 För att kunna beskriva beteenden som en dynamiska olin-
jära modellen inte klarar av har modellen kompletterats med en 
statisk styckvis linjär modellkomponent. I avhandlingen presen-
teras en sluten lösning för att identifi era samtliga paramervärden 
i modellen. Vidare har det i avhandlingen genomförts en analys 
av hur respektive komponent påverkar prestanda på utsignalen. 
Därigenom erhålls ett mått på den maximala prestandaförbätt-
ring som kan uppnås om felet kan elimineras.
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Distribution of Ventilation Air and Heat 

by Buoyancy Forces Inside Buildings

The main task of  the ventilation system in a building is to main-
tain the air quality and (together with the heating or cooling 
system) the thermal climate at an acceptable level within the 
building. This means that a suffi cient amount of  ventilation air 
at the appropriate temperature and quality must be supplied to 
satisfy thermal comfort and air quality demands and that this air 
is distributed to the parts of  the building where people reside.
 Air movements caused by buoyancy forces can determine 
the distribution of  ventilation air within buildings. The purpose 
of  this thesis is to advance the state of  knowledge of  buoyancy-
driven air movements within buildings and to determine their 
importance both for ventilation air distribution and the mainte-
nance of  thermal comfort and air quality in buildings. The work 
is focused on studying thermally-driven air movements through 
large openings, both horizontal and vertical (i.e. doorways). The 
properties of  a special type of  thermally-driven currents, so cal-
led gravity currents, have also been explored.
 Experiments conducted in this project indicate that the resis-
tance to buoyancy-driven fl ows in horizontal openings is signifi -
cantly greater than that in vertical openings. Model tests have 
shown, however, that this problem may be mitigated if  a simple 
model of  a staircase located in the centre of  the room (being 
ventilated) is linked to the horizontal ventilation opening.
 Likewise, warm gravity currents occur when warmer air intro-
duced in a room rises and spreads along the ceiling plane. One 
application where warm gravity currents may be used to advan-
tage is when converting buildings from electric heating to district 
hot water heating thus, avoiding the introduction of  an expensive 
hydronic heating system. This report includes a full-scale labo-
ratory study of  the basic properties of  thermally-driven warm air 
gravity currents in a residential building and examines the pos-
sibilities of  using the resulting air movements for the distribution 
of  ventilation air as well as heat. Results from laboratory tests 
show that this conversion method may prove effective if  certain 
conditions on the layout of  the building are fulfi lled. 
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På väg mot ett yrke som utvecklare av mjukvara

Tidigare studier har visat att det är vanligt att universitetsstuden-
ter har problem med att lära sig ämnet datavetenskap. Framförallt 
har forskningen intresserat sig för studenters svårigheter med 
att lära sig programmering. Forskning på akademiskt utbildade
professionella programmerare har påvisat att de som nyanställ-
da hade kunskapsluckor som de var tvungna att komplettera
på egen hand. För att öka förståelsen om lärande i dataveten-
skap och hur man bättre kan förbereda studenter för de krav som
ställs i det professionella yrkeslivet, har två olika ansatser gjorts.
 I den första ansatsen undersöks vilka begrepp och företeel-
ser inom datavetenskap som studenter uppfattar som särskilt 
utmärkande. 
 Som en andra ansats har ett fenomenografi skt angrepps-
sätt använts för att försöka förstå variationen i hur studenter upp-
fattar begrepp och företeelser. 
 Genom att använda teorin om tröskelbegrepp har avhandling-
en påvisat några begrepp inom datavetenskap som ur studen-
ters perspektiv är särskilt problematiska och betydelsefulla, ex-
empelvis objektorientering och objektorienterad programmering. 
I en av undersökningarna studerades i vilken mån studenter kunde
identifi era och integrera de underbegrepp som ingår i dessa över-
gripande områden. Ur data från studenter i slutet av utbildningen 
kunde det påvisas att många av studenterna faktiskt förändras 
mot att börja tänka och agera mer som datavetare. Ett sätt att 
använda resultaten är att ta mer hänsyn till vilka begrepp som är 
särskilt viktiga ur studentens perspektiv. 
 Bland de kollektiva uppfattningar som framkom ur den feno-
menografi ska ansatsen framträdde en variation, från ytliga syn-
sätt som ofta hade en konkret karaktär, till mer avancerade för-
ståelser som avspeglar både ett djup och ett helhetsperspektiv 
vilket även inbegriper yrkesmässiga aspekter. Resultaten kan an-
vändas av lärare som vill förstå hur det de undervisar om kan 
uppfattas av studenter och de kan på en konkret nivå användas
tillsammans med variationsteori i undervisningen; genom att va-
riera olika aspekter av ett fenomen hjälper läraren den lärande
att varsebli fenomenet på nya, mer avancerade sätt. I det samman-
hanget är det viktigt att överväga de professionella aspekterna 
av begreppen för att hjälpa studenterna att bli bättre förberedda 
inför sin framtida roll som professionella utvecklare av program-
vara.
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Feature Extraction for Low-Frequency Signal Classifi cation

In this thesis three methods for feature extraction from infra-
sound and other types of  low frequency signal data are discus-
sed: (1) discrete wavelets transforms (DWTs); (2) time scale 
spectra (TSSs) using continuous wavelet transforms (CWTs); 
and (3) empirical mode decomposition (EMD). The dimensio-
nality of  the feature space can range from a few to thousands. 
For processing high-dimensional data we use multi-modal data 
space to fi nd low-dimensional structures. The advantage of  this 
space is that multiple metrics of  similarity are converted into one 
single Euclidean space. 
 The overall goal of  this research is a system for automatic 
identifi cation and classifi cation of  low-frequency signals in real-
time that is easy to implement in hardware. This thesis presents 
the design and implementation of  the discrete wavelet transform 
(DWT) on FPGAs for processing a continuous fl ow of  data to ob-
tain optimal extraction of  feature information. FPGA simulation 
and implementation has been realized by using the polyphase 
structure, the fi lter reuse method and techniques such as pipe-
lining and basic operations on the QUARTUS II platform. VHDL 
has been used to describe the functionality of  the discrete wa-
velet transform and ModelSim has been used for the functional 
verifi cation. 
 Advancements in electronics provide a vital new option for 
implementation of  low-frequency smart sensors that can per-
form signal processing close to the sensors and transmit the 
data wirelessly. These smart sensors can improve the effi ciency 
of  an automatic classifi cation system and reduce the cost of  
actual infrasound microphones. The design of  a digital wireless 
data acquisition system using a QF4512 programmable signal 
converter from Quickfi lter Technologies, a MSP430 microcontrol-
ler from Texas Instruments and a F2M03GLA Bluetooth module
from Free2move for infrasonic records is also presented in this 
thesis. The digital wireless data acquisition system has passed ex-
tensive laboratory and fi eld tests (e.g. with man-made explosions). 
 A study of  using a miniature 3-axis fl uxgate magnetometer to 
get fi ngerprints from ferrous objects is also presented in this the-
sis. In this experiment, distinguishing features of  iron samples of  
four different shapes were determined using wavelet methods. 
Systematic differences were observed between the signatures 
of  the four shaped iron samples.
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Tid och existentiellt meningsskapande

Kvinnors berättelser om sitt liv med allvarlig sjukdom 

I min avhandling behandlas människors meningsskapande vid 
långvarig allvarlig sjukdom. Det handlar här om vad sjukdomen 
betyder sett från den sjukes perspektiv. Undersökningen är em-
pirisk och har hermeneutisk fi losofi sk ansats som är inspirerad 
av Paul Ricoeurs hermeneutiska berättelseteori. 
 Berättande samtal har återkommande förts med sex allvar-
ligt fysiskt sjuka kvinnor. Med utgångspunkt i ett fenomenologiskt 
perspektiv kan sjukdomens innebörder analyseras med hjälp av 
berättelsens olika tidsdimensioner: ett ”pågående nu” som är 
uppmärksamhet, ett ”förfl utet nu” som är minnen och ett ”kom-
mande nu” som är förväntan inför framtiden. Studiens övergri-
pande syfte är att undersöka människors meningsskapande vid 
allvarlig sjukdom som kan vara livshotande, närmare bestämt 
hur sjukdomen får innebörd då upplevelser och erfarenheter av 
sjukdomsbesked och livet med sjukdomen återberättas. 
 Varje resultatkapitel som bygger på berättelser om livet ger 
en sammanfattande existentiell tolkningsanalys. Livet begränsas 
vid sjukdomsbeskedet. Det mönstret som framträder av person-
liga berättelser redogörs för sjukdomsupptäckten och den första 
tiden därefter, med livskamp, ofrihet och tankar på döden samt 
kvinnornas möten med sjukvården. De berördas existentiella sår-
barhet präglas oundvikligen av konfl ikter som ytterst rör liv och 
fi ktionen död. En avslutande analys behandlar bland annat ex-
istentiell tid och berättande av mellanmänsklig närvaro, minnen 
av närståendes relationer och minnen av platser som ges en 
omformulerad meningsbetydelse av existentiell närvaro. 
 Slutdiskussion förs utifrån det empiriska resultatets utfall i re-
lation till meningsskapande som existentiell bildning och den per-
sonliga förmågan att refl ektera i utsatta situationer. Lärande av 
något tidigare okänt som här vid livshotande sjukdom, förutsät-
ter att delvis lämna det kända och närma sig det kaotiska och 
okända. De egna refl ektionerna över livsvillkor för med sig att del-
tagarna skapar nya sammanhang av helhet och lär sig leva med 
den osäkerhet som allvarlig sjukdom innebär. De drabbade kvin-
norna utvecklar från sina förändrade livsvillkor sin bildningspro-
cess, de lever sin bildning. Med de drabbades berättelser utvecklas 
detta meningsskapande. Avhandlingens slutord om menings-
skapande vid allvarlig sjukdom riktas till hälso- och sjukvården.
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Acting creatively for enhanced performance:

Challenges for Swedish manufactures in an age 

of outsourcing

This dissertation aims to contribute to the discourse on the fu-
ture of  manufacturing in Sweden. It is argued that the real threat 
does not come from lower wages in Eastern Europe and Asia. 
Rather it comes from an inability to make the most of  existing 
manufacturing systems.
 The discussion on how to act mainly focuses on three re-
search issues.
 First, enhancing continuous improvement capability. The 
continuous improvement abilities considered most important for
Swedish manufacturers to develop are pointed out. That is, the
ability to adopt a systematic and strategic approach to continuous
improvements, the ability to lead the way towards continuous im-
provements, and fi nally the ability to involve customers and supp-
liers in continuous improvements. Furthermore, the likely posi-
tive performance impact of  accomplishing this is clarifi ed.
 Second, adopting the principles of  lean manufacturing. 
Rather than reinforcing Taylorism, it is shown that lean manu-
facturing seems to contribute to the creation of  sustainable work 
systems in Sweden. However, a broad process of  change awaits 
the many companies that might aspire to transform their ope-
rations in this direction. In order to reap the full potential of  this 
strategy, the work organisation, as well as management accoun-
ting and remuneration systems, must change, not only manufac-
turing processes.
 Third and fi nally, making more effective outsourcing decisions.
It is shown that any positive effects of  outsourcing manufacturing
are more likely to be realized if  concurrent initiatives are taken to 
develop the capability of  the manufacturing function. The analysis
also indicates a potential for taking a more strategic approach to 
outsourcing, i.e., outsourcing in order to increase focus on core 
manufacturing activities and take advantage of  the supplier’s 
higher innovation capability. Moreover, a potential for selecting 
suppliers more appropriately is also indicated, such as by trying 
to achieve greater economies of  scale.
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A Caregiver Perspective on Incorporating IT Support 

into Dementia Care

Det övergripande syftet med studierna i avhandlingen var att be-
skriva och utvärdera informations- och kommunikationstekno-
logi (IKT) i vården av personer med demens utifrån personalens 
och närståendes perspektiv. Specifi ka syften var att studera 
personalens tillfredsställelse med arbetet, att beskriva perso-
nalens syn på IKT-stödet före, under och efter införandet samt 
att beskriva närståendes åsikter om IKT-stödet och jämföra när-
ståendes skattningar av vårdkvalitet före och efter införandet av 
IKT-stödet. Dessutom ingick en metodstudie där tre frågeformu-
lär vidareutvecklades och testades och som därefter användes i 
utvärderingen. Studierna som berörde IKT-stödet genomfördes 
vid ett demensboende och inkluderade vårdpersonal samt när-
stående. Data samlades in med hjälp av enkäter och gruppin-
tervjuer. 

 Resultatet visade att personalen i experimentgruppen skat-
tade och beskrev en högre arbetstillfredsställelse samt förbätt-
ringar i vårdkvalitet. Personalens skattningar av personlig utveck-
ling, arbetsbelastning, förväntningar och krav, inre motivation och 
dokumentation samt det totala värdet för arbetstillfredsställelse 
och det totala värdet för vårdkvalitet förbättrades i experiment-
gruppen jämfört med kontrollgruppen över tid. Utifrån persona-
lens beskrivningar av IKT-stödet framkom två teman varav det 
ena berörde personalens upplevelse av förbättrad kontroll och 
trygghet med IKT-stödet och det andra temat berörde persona-
lens upplevelse av brister i systemet (brister i funktion, design, 
omgivande struktur, tillämpning samt brister i egen kunskap och/
eller förmåga att hantera IKT-stödet). Personalen beskrev för-
bättringar och fördelar utifrån deras arbetssituation och utifrån 
vården (de boendes och närståendes perspektiv). Personalens 
inställning till IKT-stödet före implementeringen var varierande, 
till exempel beskrevs farhågor och misstro samtidigt som möj-
ligheter. Under studiens gång beskrevs en förändrad inställning 
till IKT-stödet. Närstående var, i stort, positiva till IKT stödet och 
närståendes uppfattningar av praktiska/logistiska irritationsmo-
ment i vården minskade i experimentgruppen över tid. 
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Work in Eldercare – Staying or Leaving 

Caregivers’ experiences of work and support

during organizational changes

The overall aim of  the present thesis was to reveal nursing home 
(NH) caregivers’ work experiences when receiving support 
through education and clinical supervision over a two-year period,
while the workplace was undergoing organizational changes. 
The studies (I-IV) combine qualitative and quantitative methods 
in a longitudinal two-year follow-up project in three Swedish NHs 
(NH I - III), in which support was given to the staff  at NH I-II. NH 
III was included as a comparison. The thesis is based on inter-
views (I-IV) and self-assessment questionnaires (I), which were 
conducted at three occasions: at start, after 12 and 24 months 
at the respective NHs.
 Study I focused on the organizational climate and the pre-
valence of  burnout symptoms in the three NHs. The result from 
NH I revealed an improvement over time as opposed to NH II, 
which showed negative progression at 12 months, despite sup-
port. The improvement based on the interviews at NH I was not 
as distinct as that based on the self-assessment scores. The 
support given seemed to have helped the caregivers at NH I, 
but was not able to alter the situation at NH II. The development 
based on self-assessments at NH III was more constant throug-
hout the study. 
 In Study II, the caregivers’ work experiences at NH II, while 
receiving support through education and clinical supervision, 
showed that they valued the caring milieu and their own know-
ledge. The value of  knowledge was related to their different 
backgrounds and to the knowledge gained through the support, 
and it seemed to be one factor underlying participants’ continued 
willingness to stay. In Study III, caregivers’ experiences and re-
fl ections on working at NH III, while under threat of  organizatio-
nal changes and termination notice, showed a transition from 
‘having a professional identity and self-confi dence’ to ‘being a 
professional in a threatening situation caused by someone else’. 
Finally they were ‘struggling to adapt to a changed working en-
vironment as a person and a professional’. Study IV focused on 
what had caused caregivers at the three NHs to decide to leave 
their employment during the study period. Caregivers’ decisions 
to leave work could be encompassed in one main category: ‘Un-
met expectations’. 
 

“Caregivers’ 

decisions to 

leave work 

could be 

encompassed 

in one main 

category: 

‘Unmet 

expectations’ ”



25

Göran Fransson
Filosofie doktor

2006

Att se varandra i handling. 

En jämförande studie av kommunikativa arenor och 

yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare. 

Hur fungerar kommunikationen på den nya arbetsplatsen för ny-
blivna offi cerare och grundskolelärare? Sker någon yrkesintro-
duktion och i så fall hur? Hur formas yrkesrollen? 
   Avhandlingen Att se varandra i handling belyser förutsättningar 
för yrkesintroduktion och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och 
grundskolelärare. Resultaten visar att offi cerares yrkesutövning 
är mer synlig och mer kollektivt orienterad än lärares yrkesut-
övning. 
 En följd av detta är att skillnader uppstår vad gäller incita-
ment för handledning, stöd och kontroll som fi nns mellan offi ce-
rares och lärares arbete. Incitamentet till handledning, stöd och 
kontroll är starkt på de militära förbanden, eftersom offi cerare är 
direkt beroende av varandras arbetsinsatser, medan detta inci-
tament är svagare inom skolan då lärare i mindre utsträckning är 
direkt beroende av andra lärares arbetsinsatser. 
 De nyblivna fänrikarna möter sålunda en stark kollektiv yrkes-
tillhörighet. På organisations- och institutionsnivå likaväl som 
på individnivå fi nns tydliga incitament för handledning, stöd och 
kontroll. Detta är mer otydligt i grundskolan. 
 Avhandlingens empiri består av intervjuer med och obser-
vationer av fänrikar och lärare. Den teoretiska inramningen byg-
ger på kommunikationsteorier, institutionsteori och teorier kring 
meningsskapande. Göran Franssons jämförande studie skapar 
möjligheter för nya synsätt, tolkningar och frågeställningar samt 
till att utmana och vidga perspektiv och referensramar.
 Avhandlingen vänder sig till personer intresserade av verk-
samheten och yrkesutövningen i Försvarsmakten och i grund-
skolan, samt till alla intresserade av frågor kring villkor för 
kommunikation, yrkesintroduktion, professionalisering och yrkes-
blivande. 
 Efter disputationen har Fransson fortsatt forska kring frågor 
om yrkesprofessionalisering, relationen högre utbildning och yr-
kespraxis samt om handledning, mentorskap och lärarlegitima-
tion. Fransson är drivande inom Forskargruppen induction vid 
Högskolan i Gävle.
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Psykofysiologiska reaktioner på experimentell stress 

– samband med smärtkänslighet, positionssinne och 

stressupplevelse

Det står klart att stress och monotont arbete är bidragande orsa-
ker till utvecklingen av kroniska muskuloskeletala besvär. Trots 
detta är de patofysiologiska mekanismerna, i synnerhet vad gäl-
ler autonom reglering, fortfarande inte helt kända. Det har före-
slagits att förändrad motorisk kontroll på grund av störd senso-
risk information från uttröttade muskler kan vara en betydelsefull 
del i utvecklingen av muskuloskeletala besvär. Djurstudier har 
visat att sympatisk nervaktivitet ger upphov till bl.a. vasokon-
striktion och påverkan av afferent information från muskelspolar 
i skelettmuskulatur. Betydligt färre studier har försökt extrapolera 
detta till människa. Därför var det första syftet med avhandlingen 
att undersöka vilken effekt repetitivt datorarbete utfört under mer 
respektive mindre stressande förhållanden har på musklernas 
syresättning och positionssinnet i handleden.
 Först undersöktes den biomekaniska belastningen av hand-
leden under en experimentell modell av datormusarbete, och 
positionssinnet i handleden mättes före och efter 45 minuters 
sådant arbete. Efter detta utvärderades datormusarbetet när 
tids- och precisionskrav lades till det. 
 Huvudfynden vad följande: 1) biomekaniska data från hand-
leden under datormusarbetet påminde om vad man tidigare 
funnit i designarbete. 2) När tids- och precisionskrav lades till 
arbetet så ökade den autonoma aktiviteten samtidigt som syre-
sättningen i armmuskulaturen minskade. Positionssinnet i hand-
leden, däremot, minskade mer efter det mindre krävande arbetet
än efter det mer krävande arbetet. Resultatet var oväntat, efter-
som det inte överensstämmer med tidigare djurstudier. 3) Per-
soner med stressrelaterade tillstånd hade högre autonom re-
aktivitet vid kognitiva och fysiska tester än besvärsfria individer. 
De hade också betydligt högre smärtkänslighet i ryggen, och 
skattade sämre hälsa och hälsorelaterat beteende än de be-
svärsfria individerna. 4) Vi fann endast marginella skillnader i 
effekt av kognitiv beteendeträning och fysisk aktivitet, jämfört 
med sjukvårdens normala omhändertagande, för personer med 
stressrelaterade tillstånd. Personerna i kontrollgruppen visade 
ungefär samma förbättring som personerna i behandlingsgrup-
perna under den 12 månader långa uppföljningstiden.
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Radio Frequency Power Amplifi ers Behavioral Modeling, 

Parameter-Reduction and Digital Predistortion

Projektet handlar om att skapa matematiska modeller och för-
ståelse för desamma inom system som är just svagt olinjära. 
Exempel på sådana system kan vara högeffektförstärkare som 
sitter i moderna trådlösa kommunikationssystem för t.ex. mobil-
telefoni. För att förstå vad ett olinjärt system är måste först ett 
linjärt dito defi nieras. 
 Ett linjärt system kan defi nieras på minst tre sätt. Ett sätt som 
är ganska lätt att förstå är att man säger att ett linjärt system 
är frekvensbevarande vilket betyder att de frekvenskomponenter 
som ingår i den signal som kommer in i systemet är desamma 
som också kommer ut ur systemet. 
 En viktig aspekt är att det ofta är olagligt att låta ett system 
använda ett större frekvensområde än vad användaren har be-
talt för. Endast en viss effekt under en förutbestämd tröskelnivå 
är tillåten. Detta är bestämmelser som är hårt defi nierade och 
kontrollerade. För att klara dessa krav måste användaren sänka 
sin effektivitet (verkningsgrad) vilket bidrar till att effektförbruk-
ningen kan vara upp till tio gånger större än själva nyttoeffek-
ten. För att igen anknyta till mobiltelefoni är den totala effekten 
på moderna system så hög att den mäts i tiotals procent av en 
kärnkraftsreaktors effektkapacitet. Det är med andra ord viktigt 
att minimera systemets olinjära egenskaper. 
 En andra viktig aspekt är att det ofta är andra system som 
vill utnyttja frekvensområden bredvid användaren. Den frek-
vensbreddning som skapas av olinjäriteterna kan med andra ord 
störa den kommunikation som sker i de närliggande frekvens-
områdena. Ett tredje och sista exempel på negativa följder är att 
den olinjära egenskapen bidrar till att signalen förvrängs (dist-
orderas). För att råda bot på detta måste effektiviteten sänkas 
ytterligare och/eller informationshastigheten sänkas. Att erhålla 
en hög informationshastighet är något som är hett efterfrågat 
idag då sändare och mottagare vill skicka meddelanden med allt 
högre informationsinnehåll, som t.ex. högupplöst video.

Forskningen i avhandlingen har genomförts i samarbete med 
Ericsson AB, Infi neon, Freescale, Rohde und Schwarz, Syntronic, 
NOTE, m.fl .
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Det övergripande syftet är att bidra till kunskapsläget om inklu-
sion och inkluderande undervisning.  Avhandlingen beskriver ett 
potentiellt dilemma som både är teoretiskt och praktiskt. Dilem-
mat består av å ena sidan ett behov av identifi ering och kategori-
sering av särskilda grupper inom samhället för att fördela och om-
fördela tillgängliga resurser, å andra sidan ett behov av socialt 
erkännande av mångfald i utbildningsmiljöer för att uppnå en 
rättvis undervisningssituation. Elever med fysiska funktions-
hinder och skolämnet idrott och hälsa används som ett särskilt 
exempel för att illustrera ett allmänt dilemma. 
 Resultaten av mina studier visar att svenska idrottslärare
i grundskolan är positiva till inkluderande idrottsundervisning för
elever med fysiska funktionshinder. Faktorer som visat sig bidra till
dessa positiva attityder var utbildning i inkluderande undervis-
ningsstrategier, stödjande skolmiljöer och personliga resurser.
Trots den positiva attityden upplevde idrottslärarna fortfarande
svårigheter att implementera detta i praktiken. I en systematisk
genomgång av internationell forskning om idrottslärares attityder
till inklusion och inkluderande idrottsundervisning visade sig en 
ambivalent inställning till inkluderande idrottsundervisning. Denna 
ambivalens återfanns över kulturgränser bland de 1200 deltagarna 
i de 15 granskade artiklarna och kan tyda på en latent medvetenhet 
om dilemmat. Tidigare erfarenhet av elever med fysisk funktions-
nedsättning tillsammans med utbildning i inklusion och ett inklu-
derande förhållningssätt, ger en mer positiv attityd.   
 Fallstudien med en 10-årig pojke visade sig vara ett exempel 
på ett lyckat fall av socialt rättvis idrottsundervisning. Honneths 
tre nivåer av socialt erkännande (individ-, policy och gruppnivå) 
användes i analysen. Ett erkännande på alla dessa nivåer är en 
förutsättning för att uppnå social rättvisa i inkluderande skolun-
dervisning. Dessa fynd tyder tillsammans på ett behov av att 
hantera problematiken genom lösningar som innefattar både ett 
socialt erkännande och ett omfördelande av ekonomiska resur-
ser för att uppnå målen om en rättvis utbildning för elever med 
fysiska funktionshinder i inkluderande PE undervisningen.
 Vidare behöver samhälleliga (externa) och individuella faktorer
kombineras i samband med att frågan om social rättvisa i inklu-
derande undervisning adresseras. En modell av social status, 
utvecklad av Fraser (2001, 2003), används tillsammans med plu-
ralistiska identiteter och föreslås som ett möjligt sätt att hantera
det dilemma som beskrivs i avhandlingen.  
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Livet efter en hjärtinfarkt bland svenska kvinnor och män

Coping, socialt stöd och livskvalitet under det första året

Syftet med avhandlingen var att beskriva livssituationen hos 
kvinnor och män under första året efter en hjärtinfarkt (MI). Upp-
levda problem, hantering (coping) av dem, tillgängligt socialt stöd
och upplevd livskvalitet (QoL) har undersökts. Även skillnader 
över tid och mellan kvinnor och män angående coping, socialt stöd
och QoL har studerats.
 Metod: Ett konsekutivt urval av 74 kvinnor och 97 män gjor-
des 1 månad efter MI. I delstudie I och II intervjuades 20 kvinnor 
och 19 män ur studiegruppen. Delstudie I hade fokus på hante-
ring av problem och stöd patienterna upplevde sig ha från sitt 
sociala nätverk från insjuknandet och under första månaderna 
efter MI. Delstudie II undersökte upplevelser i vardagen 4 till 6 
månader efter MI och förväntningar inför framtiden. I delstudie 
III och IV jämfördes kvinnors och mäns skattningar av coping, 
socialt stöd och QoL 1 månad efter MI (delstudie III) och över tid 
(delstudie IV; 1, 4 och 12 månader efter MI). 
 Resultat: Delstudie I: Fysiska symtom och känslomässiga 
besvär var de vanligaste beskrivna problemen. Patienterna han-
terade problemen med att köpslå med sig själv, lita till sina egna 
förmågor, förändra attityder och beteenden och ta egna beslut. 
Det sociala nätverket var oftast stödjande, men patienterna upp-
levde även många kommunikationsproblem. Delstudie II: Patien-
terna upplevde sig inte ha en stabil hälsosituation 6 månader ef-
ter MI, även om besvären hade minskat under månaderna som 
gått. De hanterade konsekvenser av sin hjärtsjukdom och kände 
en viss tillförsikt inför framtiden. Stödet från nätverket uppmunt-
rade dem att gå vidare med sina liv. Delstudie III: Kvinnor an-
vände mer undvikande och stödjande coping 1 månad efter MI 
jämfört med män. Fler kvinnor upplevde stöd från barnbarn och 
vänner och fl er män från sina partners. Kvinnor skattade sig ha 
lägre livskvalitet jämfört med män. Delstudie IV: Copingstrate-
gier och socialt stöd var stabil över tid hos både kvinnor och 
män och kvinnor använde mer undvikande coping. Livskvaliteten 
ökande över tid hos både kvinnor och män.
 Slutsatser: Den första månaden efter MI verkar vara en sår-
bar period, speciellt för kvinnor som skattade sig ha lägre livs-
kvalitet jämfört med män. Däremot visade kvinnorna ingen 
sämre livskvalitetsprofi l över tid jämfört med män.
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Imitation och omtolkning – entreprenörers 

identifi eringsprocesser ur ett genusperspektiv

Syftet med studien var att problematisera och ge en mer nyan-
serad bild av entreprenörskap mot bakgrunden att föreställning-
ar om entreprenörer och företagare bygger på manliga normer. 
Studien vill öka förståelsen för entreprenöriella processer som 
kvinnor, med en bakgrund i offentlig sektor genomgår samt för 
hur de hanterar och identifi erar sig med de roller som företagan-
det för med sig. 
 I slutsatserna beskrivs processer då företag startas och drivs 
med hjälp av begreppen brytning, identifi ering, marginalisering 
och polarisering. Sammanfattningsvis beskrivs hur olika och 
motsägelsefulla processer pågår samtidigt. Om entreprenörer 
upplever att de inte tas på allvar i försöken att utveckla praktiker 
som passar deras preferenser hanterar de det på olika sätt. Ett 
sätt kan vara att tona ner rollen som företagare eller att göra 
sig och sin verksamhet osynlig. Starten av företag tolkas som 
ett mönsterbrott, ett uttryck för entreprenörskap och för lojalitet 
till yrket. Företagandet har utgjort ett medel för att få utöva sitt 
yrke på egna villkor. Starten av företag kan ses som ett sätt att 
komma undan negativa effekter, som exempelvis på grund av en 
upplevelse av brist på makt under tiden som anställd. Ett gemen-
samt tema för fl era av slutsatserna i den här studien är motstånd 
som entreprenörerna har mött under tiden som anställd i offent-
lig sektor eller under start och drift av företag samt motstånd 
som entreprenörerna själva utövar i mötet med manliga normer. 
Motstånd kan förstås som något konstruktivt och produktivt, lik-
som makt, och som kan generera engagemang. 
 Det som beskrivs är en del av den strukturomvandling som 
sker då verksamheter går över från offentlig sektor till att drivas 
av privata företag. Entreprenörerna i den här studien är aktörer i
och medverkar till omvandlingen. De har betydelse för ekonomisk
utveckling då entreprenörskap är beteenden som driver marknads-
processen och därmed marknaden framåt. Enskilda entreprenö-
rers handlande är viktigt med tanke på förnyelse och effektivise-
ring av marknaden. Den här studien visar att det primära syftet 
med att starta företag inte har varit att tjäna pengar. Entreprenö-
rerna i studien har startat företag för att de har haft en stark driv-
kraft att utöva sina yrken på ett bra sätt. Genom att lyfta fram deras
berättelser kan förståelsen för företagande öka och därmed även
normer förändras. 
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Room Acoustics and Cognitive Load 

when Listening to Speech

Dagens normer och rekommendationer för akustik i skollokaler 
vilar på olika hörbarhetskriterier eller taluppfattbarhet. Talupp-
fattbarhet beräknas ofta genom att mäta Speech transmission 
index (STI), eller hur stor andel konsonanter som inte identifi e-
ras korrekt (%Alcons). Det anmärkningsvärda är att taluppfatt-
ningen inte behöver vara 100 procent för att vara acceptabel 
enligt dagen rekommendationer. När man lyssnar på tal så har 
man ett stöd från situationen och texten i sin tolkning. Det fi nns 
anledning att ifrågasätta ett sådant taluppfattbarhetskriterium 
på en god akustisk miljö i exempelvis klassrum. Det räcker ju 
sällan med att kunna identifi era vilka ord som sägs, lyssnaren 
skall ju också förstå vad som sägs och minnas det viktiga av 
det efteråt. Att uppfatta vad som sägs, att identifi era orden som 
sägs är bara ett första steg i processen. Nästa steg är att tolka 
yttrandet, vilket kräver att man integrerar det man just hör med 
det som tidigare sagts och med permanent lagrad information. 
Och i ett tredje steg ska den nya informationen lagras så att man 
kan ta fram den vid ett senare tillfälle.
 Jag har i en serie experiment visat att en dålig akustisk 
ljudmiljö påverkar vår förmåga att minnas auditiv information. 
Signal-brus-nivån är ett mått på hur stark talsignalen är i jämfö-
relse med konkurerande ljud såsom fl äktar, vägtrafi k, babblande 
kollegor etc.
 I de två första försöken var försökspersonernas uppgift att 
minnas så många ord som möjligt ur en lång ordlista som de 
fi ck höra uppläst. Frågeställningen var om bakgrundsbuller och 
en lång efterklangstid skulle försämra minnet av orden även då 
lyssningsförhållandena inte var sämre än att man kunde höra 
varje ord.
 En naturlig fortsättning var att studera effekterna på uppgifter 
som ligger närmare verkliga skoluppgifter. Därför genomfördes 
ett antal studier där deltagarna fi ck lyssna till sammanhängande 
texter under bättre och sämre akustiska förhållanden. Texterna 
man lyssnade på var ett kortare föredrag om två påhittade kul-
turer. Resultatet visade att oavsett om lyssningsförhållandena 
försämrades med ett bakgrundsljud eller med efterklangstiden 
så ledde det till att man mindes mindre av innehållet.
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The Insider and Outsider Perspective

Clinical importance of  agreement between patients and nurses 
in cancer care concerning patients’ emotional distress, coping 
resources and quality of  life

Ett känt fenomen är att sjuksköterskor, liksom annan vårdperso-
nal, har en tendens att tillskriva patienter med cancer mer pro-
blem och ett större lidande än vad patienterna själva rapporterar 
att de har. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet var 
därför att få ökade kunskaper om och förståelse för detta fe-
nomen samt för dess kliniska betydelse. Avhandlingen hade en 
prospektiv och komparativ design. 
 Resultatet på gruppnivå (delarbete I) visade ett distinkt 
mönster där sjuksköterskorna tillskrev patienterna mer emo-
tionella besvär, mindre coping resurser och lägre livskvalitet än 
vad patienterna själva rapporterade. I korthet visade resultatet 
följande kliniska betydelse av att patienten och sjuksköterskan 
är överens (eller inte) om hur patienten mår. När det rör hur 
sjuksköterskor agerar (delarbete II) i relation till den bedömning 
de gör av patientens emotionella besvär verkar den generella 
överskattningen inte vara av betydelse. Endast med få undan-
tag skiljde sig den vård sjuksköterskor gav mellan patienter de 
skattade hade hög respektive låg grad av oro och nedstämdhet 
och andra emotionella besvär. Sjuksköterskors generella över-
skattning av patienters problem visade sig inte heller vara av 
betydelse för patienters (delarbete III) och sjuksköterskors (del-
arbete IV) tillfredställelse med given vård. Däremot var patienter 
som vårdats av en sjuksköterska som underskattade deras grad 
av nedstämdhet mindre tillfredsställda med sin vård de erhållit 
än övriga patienter. För att få en ökad förståelse för resultaten 
genomfördes ytterligare analyser. Dessa visade att patienterna 
var mer tillfredsställda med den vård de fått av en specifi k sjuk-
sköterska om de hade lägre nivå av nedstämdhet samt rappor-
terade att de i högre frekvens fått vård som kännetecknades av 
en förtroendefull relation mellan patienten och sjuksköterskan. 
Sjuksköterskorna å andra sidan var mer tillfredställda med den 
vård de givit om de hade längre erfarenhet inom cancervård, 
lägre arbetsbelastning, vid ankomstsamtalet bedömt att patien-
ten hade besvärande emotionella problem samt rapporterade 
att de i högre frekvens tillhandahållit vård kännetecknad av en 
förtroendefull relation mellan patienten och sjuksköterskan.
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Musculoskeletal Pain among Health Care Staff

Risk factors for Pain, Disability and Sick leave

Det övergripande syftet med avhandlingen var att identifi era fak-
torer som har samband med muskuloskeletal smärta, funktions-
nedsättning och sjukskrivning hos personer som arbetade inom 
offentlig hälso- och sjukvård. Data samlades huvudsakligen in 
med frågeformulär.
 I Studie I användes en randomiserad experimentell design 
med baslinje, intervention och uppföljningar för att undersöka om 
det förelåg någon skillnad i behandlingseffekt mellan två arbets-
platsbaserade interventioner baserade på två olika behandlings-
program: ett program baserat på kognitiva beteendeinriktade 
principer och ett program baserat på konventionell smärtreduk-
tion. Interventionerna genomfördes hos 29 undersköterskor/sjuk-
vårdsbiträden som arbetade på ett äldreboende. I Studie II an-
vändes en beskrivande och korrelativ design för att identifi era och 
beskriva faktorer relaterade till utveckling av långvarig smärta 
och sjukskrivning hos 914 personer, där majoriteten var kvinnor 
som arbetade som undersköterskor/sjukvårdbiträden inom kom-
munens omvårdnadsförvaltning. Data samlades in via ett fråge-
formulär bestående av frågor om aktivitet, fysisk funktion, smärta,
psykologiska/kognitiva faktorer, förväntan om långvarig smärta, 
förväntan om att vara i arbete om sex månader och arbetstillfreds-
ställelse. En longitudinell design användes i Studie III och IV för 
att beskriva och predicera smärta, funktionsnedsättning och sjuk-
skrivning hos 200 sjuksköterskor som arbetade på ett länssjukhus.
 Resultaten visade att muskuloskeletal smärta är vanligt före-
kommande hos personer som arbetar inom offentlig hälso- och 
sjukvård. De undersköterskor/sjukvårdsbiträden i Studie I som 
tog del av ett kognitivt beteendeinriktat program visade mindre 
rädsla för rörelser relaterat till smärta än de personer som tog 
del av ett konventionellt smärtprogram. Studie II visade att räds-
la för rörelse, nedstämdhet och att inte tro sig vara i arbete om 
6 månader var relaterade till utvecklandet av långvarig smärta 
och sjukskrivning. I Studie III predicerade smärta, funktionsned-
sättning och sjukskrivning, smärta, funktionsnedsättning och 
sjukskrivning över en treårs period. Ingen av de arbetsrelaterade 
faktorerna var dock predicerande. Dimensionerna psykologiskt 
välbefi nnande, egen vård och utbildning predicerade smärta och 
funktionsnedsättning i Studie IV.
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Project Becoming and Knowing Trajectories. 

An Epistemological Perspective on Human and 

Non-human Project Making.

Allt mer av våra verksamheter och arbete utförs som projekt. 
Denna projektifi ering präglar både vårt arbetsliv och vårt privat-
liv. Samtidigt talar vi om vårt samhälle som ett kunskapssam-
hälle och om många företag som kunskapsintensiva. Det blir då 
allt viktigare att förstå hur kunskap skapas genom projekt. Det 
är alltså poängfullt att se på projekt som ”kunskapsutvecklings-
resor” och ”platser för kunskapsintegration”. I min avhandling har
jag försökt förstå hur kunskapsprocesserna ser ut i avancerade 
projektmiljöer. I avhandlingen använder jag ett perspektiv som 
ser kunskap som en process (knowing) snarare än som något 
som ’fi nns i huvudet’ och använder en teori/metod som utgår från
att projekt kan förstås som aktörsnätverk som skapas och upprätt-
hålls av såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer. Det sist-
nämnda kontrasterar gentemot ett traditionellt perspektiv på pro-
jekt där vi tänker oss att projekt är något som enbart människor 
leder eller deltar i. 
 Min avhandling bygger på en etnografi sk studie av ett projekt 
inom Ericsson i Kista och Gävle som syftade till att utveckla och 
industrialisera en radiobasstation för mobil telekommunikation. 
Resultatet av avhandlingen är ett teoretiskt perspektiv. I avhand-
lingen använder jag begreppet kunskapslinje (knowing trajec-
tory) och visar hur projekt skapas/görs och hur kunskap formas 
över tid. Perspektivet kontrasterar mot en syn på kunskap som 
något som kan ’förpackas’, transfereras och integreras. Med 
hjälp av så kallad aktörsnätverksteori har jag också visat hur 
de icke-mänskliga aktörerna som t.ex. projektplaner, dokument, 
e-mail, komponenter och felrapporter, har betydelse för denna 
kunskapsutvecklingsprocess.
  Avhandlingen syftar inte till att ge handfasta råd kring hur 
man som projektledare kan skapa kunskapande projekt. Istället 
presenteras ett teoretiskt perspektiv som ett bidrag till det orga-
nisationsteoretiska fältet. Dock fi nns det förstås också möjlighet 
för den intresserade praktikern att genom en läsning av avhand-
lingen ’se’ projekt och kunskap på ett nytt sätt.  
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Ondska – individuell och kulturell projektion.

Filmupplevelser analyserade enligt den analytiska 

psykologin

Med grund i människors upplevelser, känslor och tankar lyfter 
den här avhandlingen fram komplexiteten i människors tolkning 
av en självbombare i en spelfi lm. Filmen i fråga är Möte med 
ondskan av Johan Lindfors Bergman och Reza Parza. Avhand-
lingen baserar sig på en undersökning av vad 132 kvinnor och 
47 män i olika grupper uppfattar och upplevt. De personer som 
har deltagit i studien har framställt en kort livsberättelse och där-
efter svarar på frågor om fi lmen. Dessa frågor är: Vad såg du? 
Hur uppfattade du fi lmen? Vad kände du när du såg fi lmen?
 Filmen har visats i samband hotet om kriget i Irak, när kriget 
pågick, dagen efter mordet på Anna Lind, i samband med andra 
mord begicks i Sverige och slutligen den 11 september år 2004. 
Det är ett fåtal individer som beskriver fi lmen och få personer 
associerar till det dagsaktuella våldet. Däremot berättar många 
om personliga svårigheter och tillkortakommanden.
 Med utgångspunkt i hermeneutisk metod och symbolteori 
lyfts stereotypiers roll i receptionen fram. För att ytterligare be-
lysa djupare skikt av perceptionen stöder sig studien även på 
rollteori som kombineras med den analytiska psykologin. Här 
stiger arketypernas roll fram på den inre scenen. 
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Miljöledningssystem 

– en väg mot hållbar utveckling i universitet

”Det var svårt först… men sen började vi prata bland 
mina kollegor och såg det i ett längre perspektiv”

Fler människor än någonsin har idag möjlighet att konsumera 
mycket och resa långt. Detta medför en ökad produktion och 
global spridning av ämnen som är farliga både för människornas 
hälsa och för ekosystemet.  Därför är utbildning för att öka kun-
skap och medvetenhet viktiga i strategin om hållbar utveckling, 
där alla idag och i framtiden har möjligheter att tillfredställa sina 
grundläggande behov utan att skada ekosystemet, som är ba-
sen för allt liv på jorden. 
 Utmaningen för universitet är hur de kan möjliggöra att stu-
denterna får konfronteras med frågor som är relevanta för håll-
bar utveckling från olika akademiska ämnens perspektiv så att 
de i framtiden kan fatta ”hållbara” beslut både professionellt och 
privat.
 Avhandling vill bidra till ökad kunskap och förståelse om im-
plementering av miljöledningssystem i universitet och hur dessa 
system kan fungera som verktyg i integrering av hållbar utveck-
ling i högre utbildning. Forskning motiveras med det faktum att 
många svenska universitet har implementerat miljöledningssys-
tem. Fast det fi nns många studier av miljöledningssystem inom 
industrin och några få i offentlig verksamhet, är förståelsen om 
deras användning i universitetssammanhang begränsad.
 Avhandlingen presenterar en djup utvärderingsstudie av im-
plementering av miljöledningssystem i universitet i jämförelse 
med industrin. Studien visar att ett miljöledningssystem kan vara 
ett effektivt sätt att integrera hållbar utveckling i ett universitets
alla aktiviteter, inklusive utbildning. De regelbundna revisioner
som ett ISO 14001 certifi erat miljöledningssystem kräver behåller
frågorna på agendan och ställer krav på uppföljning, återkoppling
och fortsatt utveckling. Forskningen om hållbar utveckling som 
ännu är i sin linda kan bidra till att lyfta hållbar utveckling på 
den akademiska agendan från olika ämnens perspektiv. Studien 
visar också att även om interna faktorer är viktiga i implemente-
ringen av ett miljöledningssystem, fi nns det en risk att hållbar ut-
veckling utan extern uppföljning och återkoppling förblir bara en
policy bland andra utan att åstadkomma en riktig förändring i 
universitetet.
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Position-matching and goal-directed reaching acuity of 

the upper limb in people with chronic neck-shoulder pain

– associations with symptoms and self-rated characteristics

Att smärta kan påverka kvaliteten på våra rörelser har under 
senare år uppmärksammats alltmer. Motorisk kontroll i armarna 
vid nacksmärta är dock en tidigare outforskad aspekt och syftet 
med min avhandling var att studera hur kronisk nacksmärta på-
verkar precisionen i den övre extremiteten. I avhandlingen jäm-
förs rörelseprecision i armarna hos individer med nacksmärta 
av dels traumatisk orsak, dels ospecifi k bakgrund med den hos 
friska försökspersoner. 
 Resultaten visar att grupperna med nacksmärta har nedsatt 
precision både när de pekar mot synliga mål och vid positions-
bestämning med förbundna ögon där rörelse- och positionssin-
net har stor betydelse. Resultaten visade också att graden av 
nedsatt precision samvarierar med självupplevd fysisk funktion, 
hälsa och smärta mätt med olika frågeformulär. Bland annat 
framkom att problem med att utföra nackrörelser är starkt korre-
lerat med precisionen i pekrörelser mot synliga mål och att även 
balans och nacksmärta har betydelse. 
 Sammantaget stärker fynden teorin om att nackens funktion 
spelar en central roll i det komplexa samspelet mellan senso-
risk information och motorisk styrning som ligger bakom mål-
inriktade, även tillsynes enkla, vardagliga rörelser. Att testa och 
objektivt mäta rörelsekvalitetéer som armprecision är nytt för 
denna typ av besvär. Testerna som använts förefaller ha en kli-
nisk relevans då precisionsnedsättning återspeglas i patienter-
nas självupplevda besvär. Detta är intressant eftersom objektiva 
metoder att diagnostisera och effektivt rehabilitera individer med 
nack-skulderproblem är en bristvara. 
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Organisering och identifi kation i byggherrerollen 

– Dialektik, möten och meningsskapande

Rollen som byggherre är central i byggprojekt och präglas av 
lång tradition och invanda strukturer för hur organiserandet i 
byggprocesser bör se ut. Byggherrerollen har utvecklats från en 
relativt renodlad och juridisk roll till att byggherren idag är den 
som driver och leder projekt från idé till färdig produkt. I rollen att 
driva och leda byggprojekt har byggherren att hantera det plane-
rade och strukturerade i och kring projektet. Detta tillsammans 
med att den dagliga praktiken präglas av mer improvisatoriska 
inslag för att hitta lösningar kring frågor som uppstår på grund 
av stora och små förändringar i och kring projektet. Traditionellt 
sett präglas processen av starkt fokus på hur den strukturerade 
delen av processen skall se ut medan de mer improvisatoriska 
inslagen tycks mer outforskade. 
 Denna avhandling syftar till att öka förståelsen kring hur dia-
lektiken mellan det strukturerade, planerade och det mer impro-
viserade och oplanerade i byggprocessen hanteras. Utgångs-
punkten i studien är att uppfattningen om vilket innehåll och 
vilken karaktär som läggs i byggherrerollen spelar roll för hur 
dialektiken mellan det strukturerade och improviserade hante-
ras. Med uppfattningen om rollen följer normer och värderingar 
som påverkar hur aktörerna kan, vill eller måste agera i olika 
situationer. Genom intervjuer med erfarna byggherrar lyfts i av-
handlingen tre mönster av byggherrerollens innehåll och karak-
tär fram. De tre mönstren ger olika bilder av hur dialektiken 
hanteras. Mönstren skapar på så sätt olika utgångspunkter och 
förutsättningar för aktion och interaktion i byggprocessen. 
 Studien bidrar till att skapa medvetenhet kring att byggherre-
rollen kan uppfattas på olika sätt och ges skiftande innehåll och 
karaktär. Vidare bidrar studien till att lyfta fram viktiga aspekter 
att fokusera i arbete med förändring av och kring byggherrerol-
len. Till exempel visas att möten, uppfattningar om gemenskap, 
uttryck av tvivel och tilltro, osäkerhet och meningsskapande är 
viktiga parametrar för hur byggherren konstruerar innehåll och 
karaktär i sin roll. Studiens resultat ger möjlighet att arbeta med 
kompetensutveckling och förändring utifrån nya premisser. 
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I vissa enkla fall kan man räkna ut exakt hur stor sannolikheten 
för en framtida händelse är, åtminstone om man gör antagan-
den som att tärningen är rättvis eller kortleken välblandad. Men 
även om insatsen vid pokerbordet kan vara väl så stor är så-
dana fall nästan som leksaksexempel som beräknas för att de 
kan beräknas. Annars kan vi bara göra grova uppskattningar av 
sannolikheten för osäkra händelser; vad är sannolikheten att 
Stockholmsbörsen går upp med mer än 10% innan årsskiftet, 
vad är sannolikheten att biltrafi ken i Gävle inte ökar med mer än 
5% under 2010-talet, vad är sannolikheten att den favorittippade 
travhästen vinner loppet?
 Ändå kan sådana osäkra sannolikhetsbedömningar vara av-
görande för hur viktiga beslut fattas. De fall där sannolikheterna 
är så svårbedömda är ofta också så invecklade att det inte är 
uppenbart vilket som är det rätta beslutet. Till hjälp fi nns då så 
kallade beslutsstödssystem som bygger på matematiska model-
ler. Men den relevanta information som fi nns tillgänglig måste 
kunna användas i sådana system. Därför är det viktigt att kunna 
formulera och hantera osäkra sannolikheter matematiskt, att be-
skriva det oprecisa på ett matematiskt precist sätt.
 Det fi nns många sådana representationsformer för osäkra 
sannolikheter, men här handlar det om andra ordningens san-
nolikheter. Begreppet syftar på sannolikheter av sannolikheter, 
att om jag inte vet exakt hur stor en sannolikhet är så kanske 
jag ändå kan uttrycka för olika möjliga sannolikhetsvärden hur 
sannolika de i sin tur är. Men om jag nu inte vet nog för att kunna 
ange ett sannolikhetsvärde, hur kan man då begära att jag ska 
kunna bestämma sannolikhetsvärden på sannolikhetsvärdena? 
Om jag bara vet att en sannolikhet är mellan 0,2 och 0,5, hur 
kan jag avgöra hur mycket mera sannolikt värdet 0,25 är jämfört 
med 0,27? Detta är en av de tyngsta invändningarna mot andra 
ordningens sannolikheter, att valet av andra ordningens sanno-
likhetsvärden är godtyckligt.
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Globalization, CSR and Business Legitimacy 

in Local Relationships 

Relationen mellan företag och samhälle diskuteras oftast utifrån 
ett legitimitetsperspektiv och berör hur samhället har makt över 
resurser (ekonomiska, legala, tekniska och sociala) som företa-
gen är i behov av för att kunna överleva och vara framgångsrika. 
Genom globalisering har företagens behov av traditionell lokal 
legitimitet förändrats vilket också har gjort att de sociala konse-
kvenserna av företagens ageranden i det lokala samhället blivit 
mer påtaglig. Corporate Social Responsibility, CSR, har under 
de senaste decennierna utvecklats till en global trend som anger 
olika sociala motiv och ekonomiska fördelar för företag som frivil-
ligt etablerar och upprätthåller relationen med samhället. Trots 
att CSR har utvecklats till ett globalt erkänt koncept, är det oklart 
om företagens engagemang i sociala frågor grundar sig på altru-
ism eller om de agerar utifrån egenintressen för att öka vinsten.
Eftersom globaliseringen har förändrat företagens behov av legi-
timitet i lokala samhället på ett radikalt sätt, utgår denna avhand-
ling från att ekonomiska motiv har central betydelse för hur före-
tag tar socialt ansvar.
 Avhandlingen grundar sig på fallstudier som metod. Centrala 
studieobjekt i avhandlingen är ”company towns” som har lång 
tradition av nära socioekonomiska företag–samhällerelationer 
och som blivit påverkade av en ny ekonomisk situation. För 
”company towns” har globaliseringen med påföljande minskat 
behov av lokal arbetskraft inneburit minskade ekonomiska motiv 
för företaget att behålla lokala relationer. För att kontrastera re-
sultaten från ”company towns”, har även studier av kooperativa 
företag genomförts. För kooperativa företag har ökad konkurrens
i stället inneburit ökade ekonomiska motiv för dem att engagera 
sig i CSR. 
 Resultat av studierna visar att så länge de ekonomiska för-
delarna av lokala relationer leder till positivt ekonomiskt resultat, 
engagerar sig företag i CSR för att legitimera sin affärsverksam-
het. Om företagens ekonomiska motiv och engagemang i CSR 
upphör att existera, sker en transformation av lokal legitimitet 
(legitimacy transformation). Även om företagen engagerar sig i 
fi lantropiska aktiviteter svarar lokala aktörer passivt på företa-
gets försök. 
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The role of working memory capacity 

in auditory distraction

Hur kommer det sig att människor skiljer sig i hur mottagliga de 
är för störande ljud? 
 Min avhandling består av fyra rapporter som visar att indivi-
duella skillnader i arbetsminneskapacitet är relaterade till storle-
ken på effekten av störande ljud. De första tre rapporterna visa-
de att hög arbetsminneskapacitet minskar effekterna av tal och 
fl ygplansbuller på läsförståelse och minne för berättelser. Den 
fjärde rapporten visade att hög arbetsminneskapacitet minskar 
förmågan hos överraskande ljud att fånga vår uppmärksamhet. 
 En bidragande orsak till att människor skiljer sig i hur mottag-
liga de är för störande ljud verkar således vara skillnader i deras 
arbetsminneskapacitet. Den första och den andra rapporten gav 
också ett särskilt teoretiskt bidrag. De visade att förmågan att 
exkludera nytt, potentiellt relevant men i slutänden irrelevant 
material, från arbetsminnet ger upphov till sambandet mellan ar-
betsminneskapacitet och effekten av tal på läsförståelse/minne 
för berättelser. Baserat på de här resultaten utvecklades ett 
nytt perspektiv på arbetsminneskapacitet kallat ”sub-process-
perspektivet”. Enligt detta perspektiv är arbetsminneskapacitet 
en mängd av funktionellt oberoende sub-processer, där vissa 
av dem är relaterade till auditiv distraktion medan andra inte är 
det. 
 För tio år sedan var det inte alls klart att kognitiv kontroll 
spelar någon roll för auditiv distraktion, men studierna som rap-
porterades i denna avhandling visar tydligt att kognitiv kontroll 
(återspeglat i termer av arbetsminneskapacitet) utgör en grund-
läggande anledning till individuella skillnader i mottaglighet för 
störande ljud. 
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Balancing intrusive illness – The experiences 

of people with musculoskeletal problems

Det övergripande syftet med denna avhandling var att utforska 
och beskriva hälsoupplevelser bland män och kvinnor med mus-
kuloskeletala besvär. 
 Övergripande visar fynden att yrkesaktiva män och kvinnor 
med muskuloskeletala besvär ”strävade för balans” att sjukdoms-
förloppet vid kroniska nack-skulderbesvär karaktäriserades av 
”okontrollerbara fl uktuationer” och att de fl esta nack-skulder for-
mulär hade låg överensstämmelse med den mångfald av sym-
tom som upplevdes under sjukdomsförloppet.
 I processen att sträva efter balans upplevde informanterna 
både illabefi nnande eller välbefi nnande i varierande grad vid olika
tillfällen. Balanserandet startade när illabefi nnandet blev för på-
trängande och var en process för att minska illabefi nnandet. 
Genom att acceptera och hantera illabefi nnandet och samtidigt 
uppnå och behålla välbefi nnande kunde informanterna ”må bra 
nog”. Informanterna fortsatte att arbeta för att därmed få nä-
ring vilket var viktigt för att upprätthålla balansen. Även andra 
åtgärder vidtogs för att upprätthålla balansen och minska på 
illabefi nnandet. För både männen och kvinnorna var illabefi n-
nandet karaktäriserat av en upplevelse av kroppen som sviker, 
av sårbarhet och av utmattning. Illabefi nnandet balanserades av 
välbefi nnande, där vissa skillnader kunde ses mellan männen 
och kvinnorna. Medan männen kunde fi nna näring till sitt väl-
befi nnande genom bland annat upplevelser av att vara ”någon”, 
göra skillnad och genom upplevelser av spänning och utmaning, 
kunde kvinnorna fi nna näring till sitt välbefi nnande bland annat 
genom att uppleva sig vara till nytta, och genom att njuta av de 
små sakerna i tillvaron.
 Denna avhandling visar att andra hälsoaspekter än enbart 
kroppsliga upplevs som viktiga bland yrkesaktiva människor 
med muskuloskeletala besvär. Den tillhandahåller också en be-
skrivning av sjukdomsförloppet vid nack-skulderbesvär, samt en 
indikation på möjligheter till förbättring av nack-skulderformulär.
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Process Integration for the Extended Enterprise

In many industries today, the speed and costs with which new 
products are delivered to customers provide the basis for com-
petitive advantage. Electronic business (e-business) is a concept 
that shortens the “time to market” and enables transacting at 
lower costs. Currently, one of  the main limitations in the exploita-
tion of  e-business is the lack of  effi cient Information System (IS) 
integration, both in intra- and cross-enterprise environments. 
 Intra-enterprise integration is complex, as the business 
needs and the underlying information systems do not evolve in 
accordance. In the cross-enterprise context, transparent system 
integration is hardly achievable due to the incompatibility of  the 
services of  the involved partners. This means that the future 
success of  the integration depends heavily on the possibilities 
offered in terms of  interoperability among the involved enter-
prises. The Business Process Management (BPM) discipline 
addresses this challenge, as processes have been recognized 
as key mechanisms through which most intra- and cross-enter-
prise interactions take place.
 The development of  methods for successful integration of  
process models is one of  the essential issues for the use of  the 
BPM approach in the application and evolution of  e-business. In 
this thesis, we address two topics in the area of  business pro-
cess management: 1) intra-enterprise process integration which 
concerns alignment between the internal business processes 
and information systems enclosed in the form of  software servi-
ces and 2) cross-enterprise integration which concerns coordi-
nation of  the internal business processes of  an enterprise with 
the processes of  its suppliers, intermediaries, or customers. 
 The goal of  the thesis is to add theoretical and applicable 
knowledge to the fi eld of  business process management by 
using the proposed approaches for improvement of  process in-
tegration in intra- and cross-enterprise contexts.
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Business Manoeuvring – a grounded theory

of complex selling processes

Säljprocesser är komplex idag då många företag använder tjänster
baserade på avancerad teknologi och många parter är inblandade
på både sälj och köpsidan. Denna avhandling tar fasta på dessa 
utmaningar och presenterar en grundad teori om dessa processer.
 Affärsstandardisering – den här kategorin beskriver standar-
diserade fenomen t ex kontrakt och formalia. Här fi nns standardi-
serade säljprocesser, standardiserade inköpsprocesser men 
även användandet av standardiserade dokument. Att kunna pake-
tera sina erbjudanden är en viktig aspekt i denna kategori.
 Affärskamratisering – beskriver hur parterna ingår ett nära 
samarbete baserat på ömsesidig respekt och förståelse. I denna 
relation arbetar parterna mot ett gemensamt mål och förtroende, 
kompetens blir särskilt viktigt. Här beskrivs också hur parterna 
är beroende av en lärprocess där man kan lära av varandra. 
Säljaren måste ju lära sig sälja bättre och köparen måste lära 
sig köpa bättre nästa gång.
 Personalisering – denna kategori beskriver individernas 
och deras tankevärldars betydelse för affärsprocessen. Här 
rymms alltså den enskilda människan och dennes tankar och 
kompetenser. Här fi nns fåfänfan, karriärdrömmarna men också 
rent personliga relationer som älgjakt och golf.
  Rationell affärsprövning – beskriver hur ekonomiska över-
väganden om kostnader och risk fi nns med i affären. Pengar kort
och gott. På båda sidor affären fi nns ju dessa ekonomiska beve-
kelsegrunder.
 Kärnkategorin i teorin är kategorin ”Affärsbaxning” som be-
skriver hur dessa av varandra ömsesidigt beroende tendenserna 
hanteras av den säljande parten bit för bit lite olika varje gång i ett 
baxningsliknande förfarande. 
 De andra kategorierna är viktiga i sig och de måste vara på 
plats i rätt dos vid rätt tillfälle. Affärstandardisering är viktigt då 
erbjudanden och processer måste standardiseras så att erfaren-
het och expertis tas till vara. Affärskamratisering är viktigt både 
intern och externt då samarbete baserat på ömsesidig respekt 
och förståelse är grunden för att leverera en anpassad lösning. 
Personalisering är viktigt för att dessa processer påverkas av 
personliga relationer, individer och deras tankevärldar. 
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Kaj Anderssons Morgonbris – kvinnopress, trettiotal 

och längtan efter fri tid

Under 1930-talet moderniserades de svenska hemmen som ett
resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala om-
rådet. Med moderniseringen frigjordes tid från kvinnornas 
hushållssysslor och frågan var hur den tiden skulle användas. 
Frågan åtföljer  undersökningen av det socialdemokratiska kvin-
noförbundets (SSKF) tidskrift Morgonbris, såsom kvinnopolitisk 
arena under trettiotalet. 
 Samtidigt som läsarna utgjordes av kvinnor ur arbetarklass 
lanserade redaktören kampanjer som av många uppfattades 
som borgerliga. Konsumentkampanjen Fabrikernas bästa till 
hemmens behov, som pågick i Morgonbris mellan 1935 och 1936 
hade sin motsvarande amerikanska kampanj, Better Homes in 
America, vilken hade startat redan på 20-talet, men med samma 
budskap: att modernisera hemmen och få husmödrarna att bli 
kvalitetsmedvetna konsumenter. Fast där den amerikanska kam-
panjen ville göra kvinnorna till Mrs Consumer och Mrs Housema-
ker, ville Kaj Andersson göra de svenska husmödrarna till ford-
rande konsumenter som med sitt vunna kvalitetsmedvetande 
skulle få infl ytande över produktionen. Kampanjens grundtanke 
om estetisk fostran och i förlängningen själslig frigörelse skulle 
ledsaga målet om en socialistisk produktionsordning och i för-
längningen ett slags arbetsbefrielse och därmed icke-arbetstid, 
som kunde användas till förkovran men också kontemplation. 
 Hanna Arendts konception av fri tid som fri tanketid har led-
sagat undersökningen. Med fri tid ryms även rätten att dra sig 
tillbaka från världen, något som kvinnornas önskningar om hus-
morssemester och abdikation från hushålls- och familjeplikterna 
uttryckte. Relationen mellan medlemmarna på landsbygden och 
de förbundsaktiva i Stockholm visade sig komplex och svår-
fångad. De senare agerade för de förras bästa, men ibland på 
ett nedlåtande och objektgörande sätt. Å andra sidan fi ck lands-
bygdens aktiva semesterhemsaktiva bekräftelse på att det var 
möjligt att vidga sitt politiska handlingsutrymme vilket också kom 
till uttryck i Morgonbris.
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