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Hur känns det att bli professor
och vad har du på dig?
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– Det k änn s inte så mycket, det är ju
många steg innan man blir professor,
som att disputera, bli docent och så vi
dare. Men jag gillar nya utmaningar så jag
ser verkligen fram emot framtida arbete.
– Klänningen har jag köpt just för det
ta tillfälle! Det är roligt att klä upp sig och
förgylla vardagen lite och jag tyckte om
klänningen med en gång jag såg den.

Marie Berg, professor i vårdveten
skap med inriktning mot reproduktiv
och perinatal hälsa

– Visst är det fint att bli professor,
det är en skjuts framåt som ger energi.
Titeln innebär också en större frihet att
lägga tid på forskning och forskarutbild
ning och handleda nya doktorander.
– Jag har hyrt allt jag har på mig utom
strumporna. Det är tredje gången jag bär
frack, första gången var när jag tog stu
denten, den andra när jag disputerade.
Detta kan mycket väl vara sista tillfället
men det får vi se.

Sven-Erik Ricksten, professor i
anestesiologi och intensivvård

– Professorstiteln har status i
samhället men jag känner mig förstås
inte särskilt förändrad. Fast jag har fått
roligare arbetsuppgifter med större
möjligheter att forska och ägna mig åt
utbildning på avancerad nivå.
– Klänningen har jag köpt. Jag föll för
färgerna, de känns som att de är jag på
något sätt.

Christel Larsson,
professor i kostvetenskap

– Det är förstås ett erkännande, en
möjlighet att göra mer intressanta saker.
Men professorstiteln är överreklamerad,
en vd för ett storföretag har nog högre
status.
– Jag har på mig mitt livs första frack
som jag lånat av en vän. Den sitter ganska
bra, möjligen lite trång över magen.

Bengt Brülde,
professor i praktisk filosofi

QoG-institutets arrangemang var välbesökt och filmades av SVT.

QoG om tillståndet
i världen
– Det är vi som är onormala! förklarade
professor Bo Rothstein när QoG-institu
tet arrangerade korruptionskonferens i
mitten av maj.
Cirka 70 procent av världens befolk
ning bor i mer eller mindre korrupta
samhällen. De skandinaviska länderna
hör till undantagen.
C i r k a 170 pe r s o n e r , främst verksamma
inom offentlig förvaltning, näringslivet,
medier och politik, hade lockats till
Konferenscentrum Wallenberg den 15 maj
för att delta i konferensen. De fick bland
annat veta att QoG, eller Institutet för
forskning om korruption och samhälls
styrningens kvalitet, nyligen fått drygt 70
miljoner kronor från EU för att bygga upp
unionens ledande centrum för korrup
tionsforskning.
För problemet är att, trots att de flesta
inser att korruption skadar samhället, så
är det svårt att göra något åt det.
– Korruption beror på bristande tillit,
inte på att människor i korrupta länder har
lägre moral än vi, förklarade Bo Rothstein.
Men om det är brukligt att betala en muta,
exempelvis för att få vård, är det väldigt
svårt att inte göra det och därmed kanske
riskera sina barns hälsa.

starkt kopplat till fattig
dom, dålig hälsa, brist på mediciner och
dricksvatten. Men det är inte riktigt sant
att bara utvecklingsländer är korrupta.
– Både Italien och Grekland är mer kor
rupta än exempelvis Botswana.
Är det självklart att demokratiska,
välorganiserade samhällen också är fram
gångsrika? Tyvärr är det inte så enkelt,
påpekade professor Sören Holmberg.
– Det finns ett starkt samband mellan
rikedom och kvalitet i styrningen, men
korrumperade länder hör faktiskt till
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de med bäst ekonomisk tillväxt. Vi kan
också konstatera att satsningar på offent
lig sjukvård ger bättre hälsa, medan det
snarare finns ett negativt samband mel
lan tillgång på privatsjukvård och god
folkhälsa.
Inte bara vissa länder utan också vissa
regioner är mer korrupta än andra.
– Skillnaden mellan regionerna
Bolzano och Campania, båda i Italien, är
större än mellan Danmark och Ungern,
förklarade universitetslektor Nicholas
Charron. Och variationen i korruptions
grad är större inom EU än mellan länder
i Afrika.
K v i n n o r v e r k a r va r a mindre kor
rupta än män, berättade professor Lena
Wängnerud.
– Beror det på att kvinnor är mer
laglydiga eller på att de står utanför de
manliga nätverken? Eller kanske på att
de ofta fått makt på andra sätt än män,
kanske via kyrkan eller någon social
rörelse? Ja, det är några frågor som
QoG-institutet ännu inte har svar på.
Konferensen spelades också in av SVT.

qog i korthet
Det oberoende institutet Quality of Govern
ment grundades 2004 av professorerna Bo
Rothstein och Sören Holmberg. Institutet
har uppmärksammats internationellt och
fick exempelvis nyligen 70 miljoner kronor
från EU för att bygga upp ett centrum för kor
ruptionsforskning. Två av institutets forskare,
Nicholas Charron och Victor Lapuente, cite
rades nyligen i den internationella tidskriften
Foreign Policy. Mer information finns här:
www.qog.pol.gu.se

