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Karina Vamling har blivit professor i språk och kulturstudier vid IMER.
- Det känns väldigt inspirerande och ger mig ny energi. Det var verkligen tid att gå vidare. Jag blev docent 1996. Nu
hoppas jag kunna ägna mer tid åt forskning, säger hon.
Karina Vamling gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Men intresset för språk och då främst systematisering av
språk genom grammatik fanns också med tidigt. Efter gymnasiet blev det studier i ryska vid Lunds universitet. Hon
fick ett stipendium och reste till Moskva för att studera, men arbetade även som översättare två år i samma stad,
under Sovjettiden.
Karina Vamling
Det andra ämnet Karina Vamling studerade vid Lunds universitet var allmän språkvetenskap eller lingvistik. I det
ämnet blev hon doktorand och hon disputerade med avhandlingen Complementation in Georgian 1989.
Doktorsavhandlingen handlar om georgiska språkets uppbyggnad.
- Jag studerade georgisk syntax, meningsbyggnad. För att få kunskap om hur mänskliga språk kan variera är det
viktigt att titta på språk som har ovanliga egenskaper. Georgiskan har till exempel inga infinitiv. Språket tillhör en
egen språkfamilj, kaukasiska språk. De är ganska exotiska och avviker strukturellt från andra språk som talas i
Europa. En enda verbform på georgiska eller något kaukasiskt språk får ofta uttryckas med en hel sats på svenska.
Måste man kunna språket man studerar?
- Inte först och främst tala språket utan det jag studerar är främst den grammatiska strukturen. De flesta lingvister är
i första hand intresserade av att sätta sig in i hur språk fungerar.
Som disputerad i allmän språkvetenskap arbetade Karina Vamling kvar länge vid institutionen för lingvistik vid Lunds
universitet. Vid sidan av arbetet som lärare och forskare arbetade hon också med translitterering av ryska för
Nationalencyklopedin (NE), något som hon fortfarande anlitas för då och då.
- Jag kontrollerade att ryska namn återgavs korrekt på svenska enligt vissa fastställda principer.
Omställning att komma till Malmö högskola
2002 sökte Karina Vamling ett lektorat på IMER, vid Malmö högskola, och fick det. Det var en omställning, att börja
arbeta vid en ny högskola med tvärvetenskap.
- Jag kom från en traditionell ämnesinstitution till en flervetenskaplig miljö. Mitt arbete idag med språklig mångfald,
och särskilt då språklig och etnisk mångfald i Kaukasus, passar väl in här på Malmö högskola och IMER.
På IMER har Karina Vamling mer och mer inriktat sig på Kaukasusstudier, som är ett flervetenskapligt fält som
omfattar både språken men även regionens kultur och samhälle.
- Det är naturligt att kombinera och samarbeta med andra ämnen på Kultur och samhälle, till exempel Freds- och
konfliktvetenskap och Europastudier.
Varför Kaukasusstudier?
- Kaukasien är en komplex region, både historiskt och kulturellt. Den har skakats av flera svåra väpnade konflikter
sedan Sovjetunionens sönderfall. Migrationen i regionen har varit omfattande. Dessutom har regionen fått en ökad
strategisk betydelse som en alternativ transitregion för olja och gas från Azerbaijan och Centralasien.
- På senare tid har södra Kaukasien närmat sig Europa och EU. EU satsar stora summor på stöd i regionen. USA
och Nato har också visat stort intresse för regionen. Även Sverige har ett omfattande engagemang, med t ex 150
miljoner SEK i bistånd till Georgien bara förra året. Mot denna bakgrund är det viktigt att det finns kompetens i
Sverige om regionen och språken.
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Har fått erkännande som unik miljö
Just nu håller Karina tillsammans med Märta-Lisa Magnusson, lektor vid IMER, på att bygga upp både utbildning
och forskning inom Kaukasusstudier.
- Vi har fått ett erkännande som unik miljö genom en utvärdering av forskningsstiftelsen, Stiftelsen för
internationalisering av forskning och högre utbildning, STINT. Dessutom växer intresset från studenter. Det känns
som vi är på rätt väg, säger Karina Vamling.
Det ger naturligtvis arbetet extra tyngd att Karina Vamling nu blivit professor.
Text: Lotta Orban
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