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Anders Schærström

Geografitorg och nätverk
Få läsare torde vara medvetna om att det
finns ett nordiskt nätverk för medicinsk
geografi/hälsogeografi.
Det var jag själv som startade det i mitten
av 1990-talet tillsammans med vår isländska kollega, Sigríður Haraldsdóttir (som
disputerade för två år sedan). Jag var då
själv doktorand i geografi och hade hittat
denna udda inriktning inom ämnet som det
på den tiden inte fanns någon undervisning
om i Sverige. Jag läste vad jag kom över,
sökte kontakt med etablerade forskare i andra länder och reste till internationella konferenser. Jag blev bekant med några likasinnade i Norden som var ganska ensamma,
utspridda som vi var på olika universitet.
Vi drog alltså igång detta ”nätverk” för att
markera gemenskap och förmedla information som intresserade just oss: konferenser, kurser, nya publikationer – främst från
Norden, men också om vad som händer i
omvärlden. Det fanns ju redan amerikanska, brittiska och tyska nätverk! Nätverket
kom till för nordiska kollegor men också
för utomnordiska kollegor som är intresserade av vad som sker här. De nordiska länderna är ju, med rätt eller orätt, kända för
att ha bra data för forskning.
”Nätverket” är i realiteten en sändlista som jag har hand om. På listan finns
nu ungefär 80 namn. Det är geografkollegor i alla de fem nordiska länderna samt
några i Estland, Tyskland, Frankrike, Stor-

britannien och USA. Av praktiska skäl är
den information som går ut mestadels på
engelska.
Det har blivit så att det i regel är jag som
skickar ut information när jag hittar eller
får veta något av intresse att förmedla. En
nackdel är att de enskilda mottagarna inte
har tillgång till listan och alltså inte med
hjälp av den kan nå varandra. Jag har i åratal önskat att vi skulle kunna upprätta en
nätplats, en hemsida att lägga ut information på, tillgänglig för alla intresserade.
Men vem skulle ta ansvaret, juridiskt och
tekniskt? Vem ska betala? Och en hemsida
gör det inte möjligt för de intresserade att
nå varandra.
Ett par årtionden senare har geografi
med inriktning på hälsorelaterade sammanhang blivit någorlunda etablerad. Sedan ungefär tio år tillbaka har kurser getts
på Södertörns Högskola och Stockholms
Universitet. Linköpings Universitet erbjöd under några år en kurs i Hälso-GIS.
Nu startar Högskolan i Gävle en masterutbildning i Geohälsa. Ett par böcker har
kommit ut – Hälsans och ohälsans landskap, Geography and Health – A Nordic
Outlook. I Boken om geografi för årskurs
4–6 (Åsa Colliander Celik & Johan Eriksson) finns ett inslag om hälsans och ohälsans geografiska dimension.
Via Folkhälsomyndighetens hemsida
kan man nå den interaktiva kartfunktionen
FolkhälsoStudio.
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Avhandlingar i hälsorelaterad geografi
från nordiska universitet är ganska sporadiska, men forskning förekommer, så visst
publiceras akademiska artiklar på nordiskt
material. Uppenbarligen skriver en och annan student ett geografiskt examensarbete
med inriktning på hälsa och ohälsa. Det är
sådan information som borde spridas till
de särskilt intresserade men också samlas
på en lättillgänglig digital mötesplats.
I höstas kom en yngre kollega, som
just gjort sitt kandidatarbete med mig som
handledare, med ett förslag, nämligen att
bilda en facebook-grupp. Hon gjorde slag
i saken, inrättade ett konto, och efter att ett
urval kollegor på listan blivit tillfrågade
har några anslutit sig, men det är inte alla
som vill befatta sig med facebook. Där står
vi nu med den saken. Man kan tänka sig
andra alternativ, såsom en grupp på Linkedin eller en kollektiv e-postadress. Exempelvis Nätverket för barn, unga och byggd
miljö (BUB) använder just en kollektiv epostadress som de anslutna kan använda
för att kommunicera med varandra.

När jag tittat in på Geografitorget.se
har det slagit mig att det kanske skulle gå
att göra en enkel hemsida för medicinsk
geografi som ett slags bihang till Geografitorget. Jag tänker mig att där skulle
kunna läggas ut information om avhandlingar, uppsatser, kurser, konferenser osv.,
företrädesvis från Norden men naturligtvis
också information om de internationella
konferenser, IMGS, som ordnas vartannat
år. Andra subspecialiteter inom geografin
skulle förstås kunna på samma sätt. Skulle
detta kunna vara en möjlighet att använda
Geografitorget?
Vad tycker ni, geografkollegor?
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