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Välkommen till professorsinstallationen

F

ör mig är det en verklig högtidsstund när vi installerar nya professorer. Men installationen är inte bara högtidlig. Den blir också allt viktigare. Vi står nämligen inför ett stort generationsskifte. 70 procent
av våra professorer kommer att avgå med pension under de kommande tio
åren. Vi kommer med andra ord att förlora många av våra ledande medarbetare som tillsammans representerar en enorm kompetens.
Det verkar kanske allvarligt, men samtidigt är det en stor möjlighet. Vi
kan installera nya professorer som skapar förnyelse genom nya perspektiv,
idéer och metoder. Sådant skapar dynamik som ger stimulans för både vår
forskning och utbildning.
Som ny professor går du en spännande framtid till mötes. Det finns mycket som tyder på att vi kommer att få uppleva stora förändringar inom vår
sektor. Bakgrunden är den ökade konkurrensen och internationaliseringen.
Det bästa sättet att möta utmaningarna från omvärlden är att stärka
vår forskning och utbildning. Hur vi vill göra detta har vi beskrivit i vår
forsknings- och utbildningsstrategi. Vi ska stimulera nyskapande forskning, inte minst genom att utveckla samarbeten över de traditionella
ämnesgränserna. Vi vill också förbättra förutsättningarna för forskning
av hög internationell klass genom stöd till arbetet med forskningsansökningar och förbättrad dialog med forskningsfinansiärer. Vi vill bilda
forskningsallianser med andra lärosäten och öka lärarnas tid för forsknings- och utvecklingsarbete.
Inom utbildningen planerar vi en rad åtgärder som ökat samarbete
med grund- och gymnasieskolor för att intressera potentiella studenter för
högre studier. Vi vill också underlätta för dem som helt eller delvis saknar
behörighet att studera vid vårt universitet. Till detta kommer till exempel
studentstöd, mentorverksamhet samt språk- och studievägledning under
första studieåret.
Men vi inom ledningen kan bara skapa ett ramverk av goda förutsättningar. Det är du och dina kolleger och medarbetare som ska utföra det
verkliga jobbet, det vill säga att göra vårt lärosäte till ett internationellt
konkurrenskraftigt forsknings- och utbildningsuniversitet.
Pam Fredman
Rektor
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Program

Akademisk procession
Trumpet Tune…………..H.Purcell

Hälsningsanförande
Rektor, professor Pam Fredman
Pastoralsvit………….. G de Frumerie

Sahlgrensk a ak ademin
Installandi
Anckarsäter, Henrik, Abs
Bengtsson, Anders
Dahlin-Ivanoff, Synneve
Eggertsen, Robert
Ekman, Inger
Gabrielsson, Johan
Hensing, Gunnel
Hulthe, Johannes
Kartus, Jüri-Toomas

Kuhn, Hans-Georg
Lohmander, Anette, Abs
Marklund, Bertil
Nilsson, Holger
Rasmusson, Lars
Rydenhag, Bertil
Uvebrant, Paul, Abs
Wold, Agnes

Installationstal professor Inger Ekman
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Humanistisk a fakulteten
Installandi
Brembeck, Helene
Palmer, Brian

Sander, Åke, Abs
Saxena, Anju

Installationstal professor Brian Palmer

Konstnärliga fakulteten
Installandi
Hallgren, Ronnie
Johansson, Karin
Lundin, Bengt

Palmquist, Gunno
Röör, Gunilla

Installationstal Gunno Palmquist
Rondes……………….F.Rabe/Pygmémelodi från Kongo
Ljusfälten……………K.Renhqvist

Professorsinstall ation Göteborgs universitet 2008

9

Program

Handelshögskolan
Installandi
Carlsson, Fredrik
McKelvey, Maureen
Stennek, Johan, Abs

Sutter, Matthias, Abs
Woxenius, Johan

Installationstal professor Maureen McKelvey

Samhällsvetensk apliga fakulteten
Installandi
Bruckmeier, Karl
Carlsson, Ulla
Lindgren, Sven-Åke
Palmérus, Kerstin

Parker, Adrian
Schaller, Joseph, Abs
Söderberg, Karen

Installationstal professor Ulla Carlsson
Stardust………………..H.Carmichael

Utbildningsvetensk apliga fakulteten
Installandi
Härenstam, Annika
Installationstal professor Annika Härenstam
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Naturvetensk apliga fakulteten
Installandi
Abrahamsson, Katarina
Bolton, Kim, Abs
Cato, Ingemar
Chen, Deliang, Abs

Ewing, Andrew
Karlsson-Eliasson, Ingegärd
Lindfors, Lennart
Thorndyke, Michael, Abs

Installationstal professor Ingegärd Karlsson-Eliasson

Studentuppvaktning
Göteborgs universitets studentkårers vice ordförande
Maxim Fris
Körsång av Uníkorus

Akademisk procession
Utgångsmarsch…………..J.Utbult

Buffé
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Sahlgrenska akademin
12

S

ahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom, medicin,
odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000
grundutbildningsstudenter och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500,
varav 850 är forskare och/eller lärare.
Akademin har sex institutioner. Att dessa institutioner är samlade i en
akademi möjliggör ett effektivt samarbete över kunskapsgränserna.
Flera av de 18 utbildningsprogrammen hör till de mest populära i landet.
Akademins forskning är inom många områden av högsta internationella klass.
Det gäller till exempel inom farmakologi, fetma, barns hälsa, odontologi och
hjärta-kärl.
Sahlgrenska akademin samarbetar nära med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Flera av akademins institutioner är belägna på sjukhuset.
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Henrik Anckarsäter
Födelseår: 1966
Avhandlingstitel: Neuropsychiatric
background factors to violent crime

Anders Bengtsson
Födelseår: 1954
Avhandlingstitel: Anaphylatoxin
formation in trauma and sepsis

Henrik Anckarsäter är född i Göteborg
och har avlagt läkarexamen och filo
sofie kandidatexamen vid Göteborgs
universitet. Han disputerade 2002.
År 2005 var han docent och chefs
överläkare i Malmö/Lund och 2006
gästprofessor vid Université de Paris
XII Val de Marne. Han är överläkare i
rättspsykiatri och förordnad från den 
1 januari 2008 till professor i rätts
psykiatri vid Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet.

Anders Bengtsson är född i Göteborg
och avlade läkarexamen 1980. Han
disputerade vid Göteborg universitet
1987 och blev docent 1989. Han arbe
tade som visting professor vid Oregon
Health Sciences University i Portland,
Oregon 1996–1997. Idag arbetar han
som överläkare i anestesi och intensiv
vård vid Sahlgrenska Universitetssjuk
huset. Han är från 1 december 2007
förordnad till adjungerad professor
i anestesiologi och intensivvård vid
Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet.

Synneve Dahlin Ivanoff
Födelseår: 1950
Avhandlingstitel: Development
and evaluation of a health education
programme for elderly persons with
age-related macular degeneration
Synneve Dahlin Ivanoff är född i Borås
och avlade arbetsterapeutexamen
1973. Hon disputerade 2000 vid
avdelningen för geriatrik, Göteborgs
universitet, och blev samma år för
ordnad till klinisk lektor. 2003–2007
innehade hon en forskarassistenttjänst
vid Vetenskapsrådet. Hon blev docent
i arbetsterapi 2004 och är sedan 2006
forskningschef för Vårdalinstitutets
forskningsplattform för äldre, äldres
vård och omsorg. Hon är från 1 juli
2007 förordnad till professor i ar
betsterapi vid Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet.
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Sahlgrenska akademin

Robert Eggertsen
Födelseår: 1948
Avhandlingstitel: Beta-adrenoceptor
blockade and vasodilatation in
essential hypertension. Hemodynamic
studies at rest and during exposure
to stress
Robert Eggertsen är född i Uppsala
och avlade läkarexamen 1973 vid
Göteborgs universitet. Han är specia
list i allmänmedicin och internmedicin.
Han disputerade 1984 vid Göteborgs
universitet och utnämndes 1988 till
docent i allmänmedicin. 2001 blev han
universitetslektor och från 1 maj 2007
är han förordnad till adjungerad pro
fessor i allmänmedicin vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet.
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Inger Ekman
Födelseår: 1952
Avhandlingstitel: Being old and
living with severe chronic heart failure.
Patients’ experiences and evaluation
of a care intervention

Johan Gabrielsson
Födelseår: 1955
Avhandlingstitel: Modeling of
Drugs in Pregnancy: The Application
of Pharmacokinetic Principles and
Physiological Flow Models

Inger Ekman är född i Åsele och dis
puterade 1999 vid Umeå universitet.
2004 blev hon docent i omvårdnad vid
Göteborgs universitet och är från den
1 juli 2007 förordnad till professor i
omvårdnad vid Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet. Anställningen
är förenad med befattning som sjuk
sköterska vid Sahlgrenska Universitets
sjukhuset.

Johan Gabrielsson avlade apotekarex
amen vid Uppsala universitet 1980 och
disputerade i biofarmaci 1985. Han
blev docent 1987 och arbetade som
postdoktor vid University of California,
San Francisco 1989–1990. Han hade
en professur i farmakokinetik vid
Danska Farmaceutiska Universitetet
i Köpenhamn 2005. Han är anställd
på AstraZeneca och är från 1 februari
2008 förordnad till adjungerad profes
sor i farmakologi vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet.
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Gunnel Hensing
Födelseår: 1956
Avhandlingstitel: Sickness
absence and psychiatric disorder
– epidemiological findings and
methodological considerations

Johannes Hulthe
Födelseår: 1970
Avhandlingstitel: On the importance
of LDL particle size and antibodies
against oxidized LDL for early
atherosclerosis development

Gunnel Hensing är född i Hillerstorp.
Hon har avlagt socionomexamen vid
Lunds universitet 1980 och filosofie
kandidatexamen vid Linköpings uni
versitet 1996. Hon disputerade 1997
vid Linköpings universitet och blev
docent i socialmedicin vid Göteborgs
universitet 1999. Hon är från 1 maj
2007 förordnad till professor i social
medicin vid Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet.

Johannes Hulthe är född i Herrestad
och avlade läkarexamen 1995 och
civilekonomexamen 1997 vid Göte
borgs universitet. Han disputerade
1998 och blev docent i kardiovaskulär
prevention 2002. Han är sedan 2002
anställd på AstraZeneca R&D i Möln
dal och är global chef för tidig klinisk
forskning inom hjärt-kärl- och magtarmområdet. Han är förordnad från
1 juli 2007 till adjungerad professor i
kardiovaskulär läkemedelsforskning
vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet.

Jüri-Toomas Kartus
Födelseår: 1955
Avhandlingstitel: Donor site
morbidity after anterior cruciate
ligament reconstruction Clinical,
anatomical, radiographic and
histological investigations with special
reference to the use of central-third
patellar tendon autografts
Jüri-Toomas Kartus är född i Stockholm
och avlade läkarexamen vid Karolinska
Institutet 1983. Han blev specialist i
ortopedi 1990 och disputerade 1999.
År 2000 tillbringade han vid North
Sydney Orthopaedic and Sports Medi
cine Center i Australien för att forska
om knä- och axelligamentskador.
2002 blev han docent i ortopedi
vid Göteborgs universitet. Han är
förordnad till adjungerad professor
i ortopedi från 1 oktober 2007 vid
Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet. Anställningen är förenad
med en överläkartjänst vid ortopeden
NU-sjukvården.
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Sahlgrenska akademin

Hans-Georg Kuhn
Födelseår: 1961
Avhandlingstitel: Expression and
Regulation of RegenerationA ssociated Genes in the Rat 
Nervous System
Hans-George Kuhn är född i Duisburg,
Tyskland, och avlade doktorsexamen
1992 vid Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf. Efter postdoktorala
studier vid the Salk Institute i San
Diego 1993–1997, där han forskade
om stamceller startade han sin egen
forskargrupp vid Universität Regens
burg. 2003 blev han docent vid the
Center for Brain Repair and Rehabili
tation vid Sahlgrenska akademin och
är från 1 mars 2007 förordnad till
professor i regenerativ neurovetenskap
vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet.
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Anette Lohmander
Födelseår: 1956
Avhandlingstitel: Speech in children
with cleft lip and palate treated with
delayed closure of the hard palate
Anette Lohmander är född i Väners
borg och har avlagt logopedexamen
vid Karolinska Institutet. Hon dispu
terade 1996 vid Göteborgs universitet
och blev docent i logopedi 2003. Hon
är ansvarig för logopedprogrammet.
Hon är från 1 juli 2007 förordnad till
professor i logopedi vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet.
Anställningen är förenad med befatt
ning som logoped vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset.
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Bertil Marklund
Födelseår: 1945
Avhandlingstitel: Medicinsk råd
givning på vårdcentraler och apotek
Bertil Marklund är född i Vänersborg
och har avlagt läkarexamen vid Gö
teborgs universitet. Han disputerade
1990 och blev docent i allmänme
dicin 2000. Han är från 1 maj 2007
förordnad till adjungerad professor
i allmänmedicin vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet.
Anställningen är förenad med en tjänst
som forsknings- och utvecklingschef i
närsjukvården, landstinget Halland.

Holger Nilsson
Födelseår: 1956
Adrenergic nervous control of
resistance and capacitance vessels
Holger Nilsson är född i Lund och har
avlagt läkarexamen vid Göteborgs
universitet. Han disputerade 1985 vid
Göteborgs universitet och blev docent
i fysiologi 1989. Mellan 1991–2007
var han lektor i farmakologi, senare
fysiologi vid Aarhus Universitet.
1998–2001 var han gästprofessor vid
Lunds universitet. Han är från 1 no
vember 2007 förordnad till professor
i fysiologi vid Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet.

Lars Rasmusson
Födelseår: 1962
Avhandlingstitel: On implant
integration in membrane-induced and
grafted bone
Lars Rasmusson är född i Tanumshede
och blev reservofficer vid flottan 1985.
Han avlade tandläkarexamen vid Göte
borgs universitet 1990, disputerade
1998 och blev specialist i oral kirurgikäkkirurgi 2000. Han blev docent i
biomaterialvetenskap 2002 och i oral
och maxillofacial kirurgi 2003. Han är
förordnad från 1 april 2007 till profes
sor i maxillofacial kirurgi vid Sahlgren
ska akademin, Göteborgs universitet.

Bertil Rydenhag
Födelseår: 1954
Avhandlingstitel: Thalamic
nociceptive mechanisms
Bertil Rydenhag är född i Trollhättan
och avlade 1980 läkarexamen vid
Göteborgs universitet, och specialist
examen i neurokirurgi 1994 på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Han disputerade 1985, blev docent
i neurokirurgi 1996 och överläkare i
neurokirurgi 1998. Han är från 1 okto
ber 2007 förordnad till adjungerad
professor i neurokirurgi vid Sahlgren
ska akademin, Göteborgs universitet.
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Sahlgrenska akademin

Paul Uvebrant
Födelseår: 1951
Avhandlingstitel: Hemiplegic
cerebral palsy - Aetiology and outcome
Paul Uvebrant är född i Nyköping
och avlade läkarexamen vid Karo
linska Institutet 1976 för att senare
bli specialist i pediatrik i Karlstad.
Han disputerade 1988, blev docent
1989 och adjungerad professor i
neuropediatrik 2000. Han är sedan
1998 verksamhetschef för neurologi,
psykiatri och habilitering vid Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus/
SU. Han är förordnad från 1 augusti
2007 till professor i neuropediatrik
vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet. Anställningen är förenad
med en befattning som överläkare.
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Agnes Wold
Födelseår: 1955
Avhandlingstitel: Studies on
bacterial adherence and local
immunity in the gut
Agnes Wold är född i Uppsala, blev
filosofie kandidat i Göteborg 1981 och
disputerade 1989 i klinisk immunologi.
Hon gjorde sin postdoktorstjänstgö
ring vid University of North Carolina
at Chapel Hill 1991–1992 och blev do
cent 1993. Hon blev legitimerad läkare
1995, specialist i klinisk immunologi
1999 och i klinisk bakteriologi 2005.
Hon är från 1 februari 2008 förordnad
till professor i klinisk bakteriologi vid
Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet. Hennes verksamhet är
särskilt inriktad mot normalfloran.
Anställningen är förenad med befatt
ning som överläkare vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset.
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Installationstal

Av Inger Ekman, professor i omvårdnad
vid Sahlgrenska akademin:

Vad är Sahlgrenska akademin?
Jo, det är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid
akademin finns sex institutioner inom områdena medicin, odontologi och
vårdvetenskap. Att dessa institutioner är samlade i en akademi möjliggör ett
spännande samarbete över olika kunskapsgränser.
Vad förenar, respektive skiljer då medicinsk och vårdvetenskaplig kunskapsbildning?
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa ny kunskap samt förmedla kunskap
om hur vi behandlar och lindrar sjukdomar men också förebygger sjukdom.
Inom medicin avbildar och mäter man biologiska system, mekanismer och
funktioner. Vårdvetenskapliga metoder handlar i stället om att beskriva och
utvärdera subjektiva reaktioner och upplevelser. Vi mäter hur människors
funktion och välbefinnande påverkas av sjukdom och/eller behandling.
Hur kan då dessa perspektiv och metoder förenas?
Sjukdom innebär å ena sidan påvisbara förändringar i vävnader och organ
och å andra sidan upplevelsen av att inte må bra – känna sig sjuk. För att vård
och behandling ska hjälpa och lindra behöver vi kunskap om båda dessa dimensioner, dels var för sig men också deras eventuella samband. På så sätt får
vi en helhetsbild av hur människan påverkas vid sjukdom.
Vad finns det för exempel på vårdvetenskaplig forskning?
Eftersom vårdvetenskaplig forskning undersöker subjektiva uttryck, är
symptom ett intressant område. Symptom är detsamma som upplevelsen av
sjukdom, alltså patientens berättelse om hur det känns att ha ont, vara trött
eller andfådd. Vi vet att smärta uttrycks på olika sätt vid olika former av sjukdom, smärtan kan till exempel vara brännande, huggande eller svidande. En
forskningsfråga kan vara om smärtan uttrycks annorlunda vid bröstsmärta där
vi inte kan finna någon objektiv förklaring till smärtan, som vid hjärtinfarkt eller
kärlkramp. Symptom är av stor betydelse för den enskilde individen men vi vet
också att symptom innehåller prognostisk information om överlevnad.
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Låt mig ge exempel från min egen forskning. Inom medicin är det välkänt vid
hjärtsjukdom att nedsatt hjärtfunktion och andra mätningar av biomarkörer
har stor betydelse för prognosen. Kronisk hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd på
grund av nedsatt hjärtfunktion med ibland uttalade symtom i form av trötthet
och andfåddhet. I en stor studie på 3 000 patienter frågade vi hur patienterna
skattade svårighetsgraden av sin andfåddhet. Resultatet visade att patienternas
upplevelse av andfåddhet, även med hänsyn till sexton andra viktiga objektiva
variabler, var av signifikant betydelse för överlevnad upp till fem år.
Det är också ett utmärkt exempel på människans förmåga att själv, genom
att berätta, ge viktig information för effektiv vård och behandling. Vi menar att
all vård måste utgå från patientens perspektiv – vara patientcentrerad. Därigenom kan patienter få den bästa medicinska behandlingen och den mest avancerade omvårdnaden.

20
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Humanistiska fakulteten

H

umanistiska fakulteten har 17 institutioner och två andra enheter,
Graduate School of Language Technology samt Kollegium SSKKII.
Drygt 4 700 helårsstudenter läser här bland annat ett tjugotal språk,
religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst, film och musik. Fakul
teten erbjuder drygt 30 kurser i en mängd olika ämnen samt tre program:
Teologiskt program, Religionsvetenskapligt program samt Språkteknologiprogrammet. Fakulteten samverkar också med lärarutbildningen och ekonomprogrammet med inriktning på främmande språk.
Här pågår även forskning inom en mängd områden: förutom språkteknologi,
som är ett prioriterat område vid Göteborgs universitet, finns här också bland
annat en västsvensk forskarskola i kulturstudier och forskning inom etik- och
värderingsfrågor samt genus.
Språkbanken är en viktig resurs vid fakulteten. Det är en nationell referensdatabas med textsamlingar och lexikon. Språkbanken är engagerad i flera
lexikografiska och lexikologiska projekt, exempelvis Nationalencyklopedins
ordbok och Svenska Akademiens ordlista.
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Humanistiska fakulteten

Helene Brembeck
Födelseår: 1952
Avhandlingstitel: Efter Spock.
Uppfostringsmönstrer idag
Helene Brembeck är född i Göte
borg och disputerade i etnologi vid
Göteborgs universitet 1992. Hon har
varit anställd som universitetslektor
vid etnologiska institutionen sedan
1995 och blev docent i etnologi 1998.
Sedan 2001 arbetar hon också som
forskare och projektledare på Centrum
för konsumtionsvetenskap. Hon är
från 1 november 2007 förordnad till
professor i etnologi vid Humanistiska
fakulteten vid Göteborgs universitet.
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Brian Palmer
Födelseår: 1964
Avhandlingstitel: Wolves at the
Door: Existential Solidarity in a
Globalizing Sweden
Brian Palmer är född i New York
och disputerade 2000 vid Harvard
University där han var universitets
lektor 2000–2004. Sedan 2005 är
han verksam vid Uppsala universitet.
Han är en flitig debattör som bland
annat medverkat i radioprogrammet
Sommar. Han är från 15 augusti 2007
förordnad till gästprofessor till Torgny
Segerstedts minne vid Humanistiska
fakulteten vid Göteborgs universitet.
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Åke Sander
Födelseår: 1949
Avhandlingstitel: En tro – en
livsvärld. En fenomenologisk
undersökning av religiös erfarenhet,
religiöst medvetande och deras 
roller i livsvärldskonstitutionen
Åke Sander är född i Göteborg och
disputerade i praktisk filosofi vid
Göteborgs universitet 1988. Han blev
docent i religionsvetenskap 1992 och
var universitetslektor i praktisk filosofi
1990–1997. Han var universitetslektor
i tros- och livsåskådningsvetenskap
1997–1999 och universitetslektor i re
ligionsbeteendevetenskap 1999–2007.
Under 1990–2001 var han förestån
dare för Centrum för Studier av Kultur
kontakt och Internationell Migration.
Han är från 1 december 2007 förord
nad till professor i religionsvetenskap
med inriktning mot religionsbeteende
vetenskap vid Humanistiska fakulteten
vid Göteborgs universitet.

Anju Saxena
Födelseår: 1959
Avhandlingstitel: Finite verb
morphology in Tibeto-Kinnauri
Anju Saxena blev forskarassistent i
lingvistik vid Uppsala universitet 1992,
där hon sedan dess varit lärare och
forskare i lingvistik. Hon är från 1 sep
tember 2007 förordnad till innehavare
av Carl och Thecla Lambergs gästpro
fessur i lingvistik vid Humanistiska
fakulteten vid Göteborgs universitet.
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Installationstal

Installationstal av Brian Palmer, innehavare av gästprofessuren till Torgny
Segerstedts minne vid Göteborgs universitet:

Vad gör oss till människor?
Brian Palmer

24

En kraftfull jordbävning förstörde stora delar av Lissabon, Portugal, den 1
november 1755. Den store filosofen Voltaire var i Paris när han fick höra talas
om detta och undrade varför det var så svårt för människor att ta in nyheten
och att ta andras lidande på allvar. ”Lissabon ligger i ruiner”, skrev han, ”och
här i Paris dansar vi.”
När författaren Susan Sontag kommenterar Voltaires ord menar hon att
han pekar på vår oförmåga att reagera tillräckligt till ”simultaniteten av vitt
kontrasterande mänskliga öden.” Vi lever tryggt och väl samtidigt som andra
lider och dör. ”Falluja ligger i ruiner, och här i Göteborg dansar vi.”
Frågan är då: Hur när vi vår empati och inlevelseförmåga – och därmed vår
medmänsklighet och solidaritet? Här har den humanistiska fakulteten en ledande roll. Vår forskning och våra kurser siktar till att förstå andra människor
över gränser av tid och rum, och att uppfatta och uppskatta mänsklighetens
kulturella skapelser.
Historikern Drew Gilpin Faust konstaterar att universitetens ansträngningar huvudsakligen är betydelsefulla ”därför att de definierar vad som under
århundraden har gjort oss till människor, inte därför att de kan förbättra vår
globala konkurrenskraft.” Hon parafraserar filosofen W. E. B. DuBois när
hon säger: ”Utbildning handlar inte om att göra människor till snickare utan
främst om att göra snickare till människor.”
Det är allra främst den humanistiska fakulteten som tar upp denna börda –
att definiera och kultivera vad som har gjort oss till människor.
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Konstnärliga fakulteten

k

onstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är Nordens största
konstnärliga fakultet. Här finns en internationellt sett unik bredd av
utbildningar och verksamheter, inkluderande konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning inom en mångfald konstarter.
Fakulteten manifesterar sig utåt på regionalt, nationellt och internationellt plan. Det sker genom design och konsthantverk, fri konst, fotografi och
film, konserter inom de flesta genrer, teater- och operaföreställningar, litterära manifestationer, festivaler och vetenskapliga symposier.
Fakultetens institutioner är Högskolan för design och konsthantverk med
Stenebyskolans högskoleutbildningar, Högskolan för fotografi, Filmhögskolan, Konsthögskolan Valand, Högskolan för scen och musik samt enheterna
Göteborg Organ Art Center och Litterär gestaltning.
Vid Konstnärliga fakultetens utbildningar studerar 917 helårsstudenter
och vid forskarskolan ryms för närvarande 40 doktorander. 210 lärare undervisar vid fakulteten varav 21 professorer.
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Konstnärliga fakulteten
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Ronnie Hallgren
Födelseår: 1948

Karin Johansson
Födelseår: 1964

Bengt Lundin
Födelseår: 1945

Ronnie Hallgren utbildade sig vid Dra
matiska Institutet och var 1974–1993
verksam som regissör vid Malmö
Stadsteater, Radioteatern och SVT i
Malmö. 1994–2005 var han vd/teater
chef för Regionteater Väst. Han är se
dan 2005 vd/teaterchef för Göteborgs
Stadsteater. Han ingick som ledamot i
regeringens kommitté för jämställdhet
inom scenkonsten och är sedan 2007
ordförande i Dansmuseets styrelse.
Han är från 1 februari 2007 förordnad
till professor i scenisk gestaltning med
inriktning mot jämställdhet inom scen
konsten vid Konstnärliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.

Karin Johansson är född i Värnamo
och har avlagt en magisterexamen i
smyckekonst vid HDK. Hon har med
verkat vid ett stort antal utställningar
såväl i Sverige som internationellt
och är knuten till några av världens
främsta gallerier inom området. Hon
finns representerad i samlingar i såväl
Sverige som internationellt. Hon är
en av initiativtagarna till hnoss som
startade 1997, ett galleri för interna
tionell smyckekonst, och har byggt upp
ett stort internationellt nätverk inom
området.
Hon är från 1 juli 2007 förordnad till
adjungerad professor i smyckekonst vid
Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs
universitet.

Bengt Lundin är född i Stockholm och
utbildade sig vid Stockholms universi
tet och vid Kungliga Musikhögskolan.
Han har varit verksam som lärare
i musikteoretiska ämnen vid KMH
och vid Musikhögskolan i Göteborg
sedan 1974. Han har också arbetat
med konstnärligt utvecklingsarbete,
bland annat kompositionsseminarier
och projektet Synestesi. Han är också
verksam som tonsättare och medlem i
Föreningen Svenska Tonsättare.
Han är från 1 december 2007 för
ordnad till professor i musikteori vid
Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs
universitet.
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Gunno Palmquist
Födelseår: 1948

Gunilla Röör
Födelseår: 1959

Gunno Palmquist är född i Norra Hest
ra och studerade vid Musikhögskolan
i Göteborg 1969–1973 där han 1975
blev lärare i körsång och ensemble
ledning. Han har varit ledare för bland
annat Symfoniska kören och Gösta Oh
lins Vokalensemble. Gunno Palmquist
leder också Wermlandsensemblen och
har även anlitats som dirigent för den
nutida ensemblen Gageego.
Han är förordnad från 1 mars 2007 till
professor i kör och kördirigering vid
Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs
universitet.

Gunilla Röör är utbildad vid Scensko
lan i Stockholm 1983–86. Hon anställ
des 1986 vid Unga Klara, Stockholms
Stadsteater, och långfilmsdebuterade
1988 med Livsfarlig film. Hon har belö
nats med Guldbaggen för bästa aktris
i filmerna Freud flyttar hemifrån och
Sommaren och nominerades för bästa
biroll Beck – sista vittnet. Förutom
tv- och kortfilmsproduktioner har hon
ägnat sig åt pedagogik vid bland an
nat Teaterhögskolan i Stockholm och
Stockholms elementära teaterskola.
Hon är från 1 juli 2007 förordnad till
adjungerad professor i scenisk gestalt
ning med inriktning mot filmskåde
speleri vid Konstnärliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.
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Installationstal

Installationsframförandet av Gunno Palmquist, professor i kör och kördirigering vid Konstnärliga fakulteten. Framförandet bestod bland annat av att
Kammarkören framförde Rondes /Pygmémelodi från Kongo, av Folke Rabe.

Konst på ett djupare sätt
Gunno Palmquist

En konstnärlig fakultet är i universitetsvärlden något tämligen unikt. I Norden
var Göteborgs universitet tills helt nyligen det enda med en konstnärlig fakultet. Lunds universitet är numera den andra. Det säger förvisso något om hur
Göteborgs universitet betraktar konsten – jag menar i djupare mening än att
vara lite grädde på moset vid högtidliga tillfällen.
För just detta förhållande att det finns en konstnärlig fakultet ökar förmodligen förståelsen av konst som vetenskap och av konstens värde och betydelse
för människans själsliga och andliga utveckling.
Dessutom skapar detta faktum utan tvekan möjligheter till konstnärliga
innovationer och gränsöverskridande verksamhet. Kortoperan Enlivider som
gjordes i höstas på Högskolan för scen och musik kan stå som exempel.
Ni ska få er till livs ytterligare ett musikaliskt uttryck, som ett bevis på vår
starka tro på konstens möjligheter.
Kammarkören framförde sedan Edith Södergrans dikt Ljusfälten, tonsatt av
Karin Rehnqvist.

28
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Handelshögskolan

h

andelshögskolan består av institutionerna ekonomisk historia,
företagsekonomi, juridik, kulturgeografi och nationalekonomi med
statistik. Här finns också ett forskningsinstitut, Gothenburg Research
Institute, en statistisk forskningsenhet, ett antal centra och två avdelningar
som hanterar ekonomprogram.
Handelshögskolan har cirka 4 000 helårstudenter och flera av landets
populäraste program inom ekonomi och juridik.
Det internationella utbytet är stort och omfattar både studentutbyte
och forskningssamarbeten. Högskolan samverkar också med det omgivande
samhället och har bland annat skapat Enheten för partnerskap, i syfte att
underlätta kontakterna mellan näringsliv, samhälle, studenter, alumner och
högskola.
Handelshögskolans forskning utmärker sig genom sitt breda anslag med
hög grad av tvärvetenskaplighet och samarbete över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. På Handelshögskolan finns framstående forskare från när och fjärran och här bedrivs forskning av högsta internationella
klass med särskilda spjutspetsar inom management, logistik och miljörelaterad forskning.
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Handelshögskolan
Fredrik Carlsson
Födelseår: 1968
Avhandlingstitel: Essays on
E xternalities and Transport
Fredrik Carlsson är född i Arvika och
disputerade 1999 vid Handelshögsko
lan vid Göteborgs universitet. Han blev
docent i nationalekonomi 2004 och är
från 1 maj 2007 förordnad till profes
sor i nationalekonomi vid Handelshög
skolan vid Göteborgs universitet.
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Maureen McKelvey
Födelseår: 1965
Avhandlingstitel: Evolutionary
Innovations: The Business of
Biotechnology

Johan Stennek
Födelseår: 1961
Avhandlingstitel: Essays on
Information Processing and Compe
tition

Maureen McKelvey är född i Seattle
USA och avlade filosofie kandidat
examen vid Rice University, Houston,
Texas. Hon disputerade 1994 vid Lin
köpings universitet och var 1996–2003
gästforskare vid University of Queens
land och Stanford. 2001–2007 var hon
professor i innovationsekonomi vid
Chalmers. Hon är från 1 augusti 2007
förordnad till professor i Industrial
Management vid Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet.

Johan Stennek doktorerade vid Stock
holms universitet. Han har varit lärare
vid Stockholms universitet och vid
Handelshögskolan i Stockholm. Han är
tjänstledig från Institutet för närings
livsforskning där han varit verksam
sedan 1999. Han är knuten till Centre
for Economic Policy Research i London
och medlem av Rådet för konkurrens
frågor vid Konkurrensverket. Han är
också verksam som expert i konkur
rensfrågor vid EU-kommissionen.
Han är från 1 februari 2008 förordnad
till professor i nationalekonomi vid
Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet.
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Matthias Sutter
Födelseår: 1968
Avhandlingstitel: The Stability and
Growth Pact in the European Monetary
Union

Johan Woxenius
Födelseår: 1967
Avhandlingstitel: Development of
Small-scale Intermodal Transportation
in a Systems Context

Matthias Sutter är född i Hard i Öster
rike och disputerade 1999 vid Univer
sität Innsbruck. Han blev professor
vid Max-Planck-Institut für Ökonomik
i Jena 2003, vid Universität zu Köln
2005 och vid Universität Innsbruck
2006. Hans områden är gruppbeslut
och ekonomiskt beteende hos barn
och ungdomar.
Han är från 1 juli 2007 förordnad till
gästprofessor i nationalekonomi vid
Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet.

Johan Woxenius är född i Göteborg
och uppväxt i Karlskrona. Han
studerade till civilingenjör i industriell
ekonomi vid Chalmers, där han även
disputerade 1998 och blev docent
i logistik 2006. Mellan 2005–2007
var han gästprofessor vid Blekinge
Tekniska Högskola. Han är förordnad
från 1 februari 2008 till professor i
företagsekonomi, särskilt sjöfartens
transportekonomi och logistik, vid
Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet.
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Installationstal

Installationstal av Maureen McKelvey, professor i Industrial Management vid
Handelshögskolan:

Forskningen måste ut till företagen
Maureen McKelvey

32

Det är en stor ära att representera Handelshögskolan idag, inför alla kollegor
på Göteborgs universitet. Jag är professor inom Industriell Management och
mitt forskningsområde är företagande och innovationer och om hur detta
påverkar samhället.
Jag är född i Seattle, uppväxt i Texas, och har bott i bland annat Frankrike,
Australien och Hästeryd. Min senaste anställning var som professor i innovationsekonomi vid Chalmers.
Vad har allt detta med dagens program att göra? Jo, det är ett exempel
på hur det kan se ut inom ett modernt universitet idag. Nästan 10 procent av
studenterna i dagens Sverige är internationella. Internationalisering sker
även bland lärare och forskare, många av mina svenska kollegor har exempelvis bott utomlands. Även om vissa delar av forskningen vid Handels förstås
handlar om svenska förhållanden blir vår kunskapsbas inom utbildning och
forskning, precis som våra studenter, alltmer internationell.
Forskning inom mitt område, Industriell Management, kan handla om
många olika frågor, men det jag idag ska fokusera på är sambandet mellan
kunskap, innovation och ett företags konkurrenskraft.
Varför är det här så viktigt? Jo, forskning om innovationer är nödvändigt
för att skapa arbete och välstånd.
För dagens företag gäller det nämligen att hitta en balans mellan två mål:
Å ena sidan det dagliga målet att vara så effektiv och produktiv som möjligt,
helst med mindre resurser än man använde igår. I det läget är det alltid lättare
att bara fortsätta med det man redan kan. Å andra sidan det mer långsiktiga
målet att hitta ny teknik som går att utveckla för att marknadsföra morgondagens produkter. Detta kräver både nytänkande och risktagande.
Någon balans mellan effektivitet och innovation blir det sällan. Ibland
kan förändringarna vara så drastiska att en hel industri försvinner från ett
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land. Ett exempel är skeppsvarven här i Göteborg som lagts ner – idag byggs
fartyg på andra håll i världen, delvis med annan teknik i storskaliga moduler.
Men vad som är intressant är att nya aktörer tagit vid, med specialistkunskap
när det gäller att flytta gods på land och till havs, som lett till framgång inom
andra områden. Den globala konkurrensen kan alltså medföra snabba förändringar men också att ny kunskap utvecklas. Företagen måste alltså internt kunna balansera mellan effektivitet och innovationer. Deras insikter och feedback
kommer från interaktionen med många olika aktörer i samhället.
Tillsammans med flera kollegor har jag forskat om områden som kan sammanfattas som:
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1) Kunskapsgränser mellan företag och omvärlden; 2) Strukturomvandling
inom universitetssektorn och dess betydelse för kunskapsgränserna mot företag; 3) Hur och när företag använder och tjänar pengar på ny vetenskaplig och
teknisk kunskap, inklusive industrispecifika villkor.
Det kanske kan vara lämpligt att ge några exempel, denna dag som ska fira
alla nya professorer!
Sverige anses vara mycket bra på forskning och utveckling – FoU-satsningarna ligger på runt 4 procent av BNP, vilket är högt på Innovation Scoreboards. Men Sverige anses samtidigt vara jättedåligt på att kommersialisera
vetenskaplig och teknisk kunskap. Det kallas den svenska paradoxen och ett
liknande fenomen finns inom hela EU. Det är ett begrepp som lanserades av
Charles Edquist och mig i början av 1990-tal i en rapport till produktivitetsdelegationen. Numera skrivs det mycket om det här. Jag tror att vår analys var
korrekt, men att för lite fokus har hamnat på företagskompetens, industrikonkurrens och strukturomvandling.
Handlar den svenska paradoxen om professorernas ovilja att föra ut kunskap till industrin?
En enkät inom det ingenjörsvetenskapliga området visar istället att många
är positiva och att 11,5 procent av professorerna antigen har startat företag eller tagit patent medan 35 procent anser att de inte har tid eller rätt kunskap för
att kommersialisera. Vi har även analyserat patent, främst patent som tagits av
universitetsforskare med företagskoppling. Det visar sig att USA ligger långt
framme jämfört med Europa. Men ändrar man sättet att mäta och inte bara
tar med de patent som ägs av universitet och högskolor, ligger faktiskt Italien,
Frankrike och Sverige lika bra till som USA. Dessutom har Sverige flest antal
akademiska patent som går direkt till företag. De stora multinationella företagen har en hög andel av dessa patent, och de interagerar främst med de stora
och forskningsintensiva universiteten och högskolorna. Men! Många andra,
små företag tar också patent. Och vissa regionala högskolor gör bra inom sitt
nischområde.
Där finns många relevanta frågor om hur kunskapsgränserna går gentemot
universitet och högskolor. Ett exempel är forskningsprojektet European Universities Learning to Compete: From Social Institution to Knowledge Business.

34
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Det är ett internationellt projekt, vars resultat snart kommer att publiceras i
en bok. Vår tes är att universitetssektorn står inför en enorm strukturomvandling. ”Business as usual” håller inte. Studenterna söker alltmer efter attraktiva
och specialiserade mastersprogram. Alla inom universitetssektorn vet om de
utredningar som föreslår drastiska förändringar i resursflödet. Forskning från
andra branscher visar att i situationer av avreglering och strukturomvandling,
måste man välja strategi.
Strukturomvandlingen inom universitetssektorn är också relevant för företagandet. Delvis för att de får vissa slagkraftiga idéer i samarbete med universitetet men också för att de stora bolagen har blivit mer medvetna om vem, när
och hur de vill ha en ingång till forskning och undervisning. Därför har vi även
gjort fallstudier där vi undersökt varför vissa utvalda företag vill jobba med
tre ”European Elite Universities”, det vill säga University of Cambridge, ETHZürich och Karolinska Institutet. Men bara Cambridge ligger konsekvent i topp
när det gäller att informera företag om radikala forskningsresultat.
Jag vill avsluta med en uppmaning från barnprogrammet Hjärnkontoret –
Var frågvis! Det är sant att alla vi professorer som sitter här idag representerar
kunskap, tekniskskicklig och så vidare. Men det som utmärker dessa professorer är ifrågasättande, nyfikenhet och, i dessa nya tider, en balans mellan
traditioner och förändringsbenägenhet.
Jag hoppas att alla ni i publiken får nya insikter idag om vår forskning och
utbildning. Och att det, någonstans i världen, leder till att en ung människa
också blir inspirerad att välja denna väg.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
36

s

amhällsvetenskapliga fakulteten har en lång tradition av tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på världen. I grundutbildningen finns drygt 5 200 helårsstudenter. Det globala perspektivet
återfinns vid institutionen för globala studier inom exempelvis Afrikastudier,
mänskliga rättigheter och freds- och utvecklingsforskning.
Centrum för Europaforskning bedriver tvärvetenskapligt samarbete över
fakultetsgränserna om Europa. Centrum för forskning om offentlig sektor,
Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning samt
SOM-institutet är andra viktiga enheter vid fakulteten.
Nyligen invigdes också institutet Quality of Government som ska studera
välfärd och rättvisefrågor ur ett globalt perspektiv.
Fakulteten ger flera av landets mest sökta utbildningsprogram, bland
annat för psykologer, journalister, socionomer och Europavetare. Här finns
också fristående kurser inom bland annat sociologi, socialantropologi och
statsvetenskap.
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Karl Bruckmeier
Födelseår: 1952
Avhandlingstitel: Kritik der Organi
sationsgesellschaft
Karl Bruckmeier är född i AufhausenNördlingen i Tyskland och avlade so
ciologiexamen 1977. Han disputerade
1986 vid Freie Universität Berlin. Han
har forskat och undervisat i miljösocio
logi och humanekologi vid Wissen
schaftszentrum Berlin, Freie Universi
tät Berlin och Vrije Universiteit Brussel.
Från 1997 har han varit verksam vid
Göteborgs universitet. Han är från 1
juni 2007 förordnad till professor i hu
manekologi vid Samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Göteborgs universitet.

Ulla Carlsson
Födelseår: 1950
Avhandlingstitel: Frågan om en ny
internationell informationsordning. En
studie i internationell mediepolitik

Sven-Åke Lindgren
Födelseår: 1951
Avhandlingstitel: Den hotfulla
njutningen. Att etablera drogbruk som
samhällsproblem 1890–1970

Ulla Carlsson är född i Ulricehamn
och disputerade 1998 vid Göteborgs
universitet. Hon blev docent i medieoch kommunikationsforskning samma
år. Hon är direktör för Nordicom,
Nordic Information Centre for Media
and Communication Research, där
även Unesco-samarbetet International
Clearinghouse on Children, Youth and
Media ingår. Hon erhöll 2006 profes
sors namn av regeringen.

Sven-Åke Lindgren är född i Kristian
stad 1951 och tog sin filosofie kandi
datexamen vid Lunds universitet. Han
disputerade vid Göteborgs universitet
1993 och blev docent i sociologi 1998.
Han är sedan 1 juni 2007 förordnad till
professor i sociologi vid Samhällsve
tenskapliga fakulteten vid Göteborgs
universitet.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
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Kerstin Palmérus
Födelseår: 1945
Avhandlingstitel: Psychological
aspects of infants with low rate of
weight gain

Adrian Parker
Födelseår: 1947
Avhandlingstitel: Extrasensorisk
förmågan och förändrade medvetan
detillstånd: försöksledareffekten

Joseph Schaller
Födelseår: 1942
Avhandlingstitel: The Relation bet
ween Geographic Mobility and School
Behavior

Kerstin Palmérus är född i Göteborg
och avlade filosofie kandidatexamen
vid Göteborgs universitet 1968,
psykologexamen 1981 och dispute
rade 1982. Sedan 1970 har hon varit
verksam som lärare och forskare. 1991
blev hon docent i psykologi. Hennes
forskning har främst behandlat aspek
ter på uppfostran i olika kulturer.
Hon är från 1 juni 2007 förordnad till
professor i psykologi vid Samhällsve
tenskapliga fakulteten vid Göteborgs
universitet.

Adrian Parker är född i Ravensworth,
England och avlade psykologexamen
vid Edinburgh University och Tavistock
Clinic i London. Han var verksam vid
Cambridge University 1974–1976
och disputerade 1977 vid Edinburgh
University på en avhandling om
försöksledareffekten i parapsykologi
och förändrade medvetandetillstånd.
Han blev docent i psykologi vid
Göteborgs universitet 1992. Han är
från 1 juli 2007 förordnad till professor
i psykologi vid Samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Göteborgs universitet.

Joseph Schaller är född i Ungern och
avlade filosofie kandidatexamen
vid Göteborgs universitet 1966 och
filosofie licentiatexamen 1972. Han
disputerade 1974 och antogs som
docent 1979. Han har sedan 1965 varit
verksam som lärare och forskare vid
Göteborgs universitet.
Han är från 1 februari 2007 förordnad
till professor i psykologi vid Samhälls
vetenskapliga fakulteten vid Göteborgs
universitet.
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Karen Söderberg
Födelseår: 1945
Karen Söderberg är född i Köpenhamn
1945 och avlade journalistexamen i
Stockholm. Hon har arbetat i dags-,
kvälls- och veckopress, radio och tv
både som redigerare, reporter och
chef. Hon blev Sydsvenska Dagbladet
redaktionschef 1999 för att sedan bli
tidningens korrespondent i Danmark.
1997–98 var hon gästprofessor i
journalistik vid Stockholms universitet.
Hon fick Publicistklubbens Guldpenna
2005.
Hon är från 1 september 2007 förord
nad till gästprofessor vid institutionen
för journalistik och masskommunika
tion, Samhällsvetenskapliga fakulteten
vid Göteborgs universitet.
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Installationstal

Installationstal av Ulla Carlsson, utsedd av regeringen till professor
vid Nordicom:

Utan medier ingen globalisering
Ulla Carlsson

”Den moderna tidningen är icke ett halvsekel gammal, knappt en generation. De nutida kommunikationerna föra inom loppet av ett dygn tidningen fram till nästan varje medborgare i
ett land och inom två till tre till andra kulturländer. Och de skaffa å andra sidan till tidningen
själv på några få timmar de viktigaste nyheterna från hela jorden. De ha med tryckpressens
hjälp gjort hela världen till en enda stor familj, där man visserligen slåss lika våldsamt som
någonsin innan de kommo till och omskapade den, men där den ena har nästan lika bra reda
på den andra, som invånarna i en liten småstad kände till varandras fröjder, sorger och skandaler på den tid, då torgbrunnen och rakstugan voro nyhetscentra och nyhetsförmedlare.
Och liksom vi i pressen möta allt det viktigaste, som upptager våra sinnen, så träffar oss där
också det mest betydelsefulla, rent allmänt sett. Hyra rum, köpa mat, giftas och skiljas, födas
och dö, fylla år, sälja utslitna kläder, få veta något om nästan, stilla all möjlig nyfikenhet, ge
utlopp åt enfaldiga funderingar, åt rent personlig glädje och sorg eller åt missnöje och tillfredsställelse, slå mynt av humbug, göra upp möten, söka förlorade saker, skaffa sig lån, söka
tjänster eller tjänstefolk – ingenting eller nästan ingenting kunna vi utan att anlita pressen.”

Så skrev Valdemar Langlet 1915 i skriften Pressen och Tidningsmännen (P.A.
Norstedt&Söners Förlag). Om man byter ut dygn mot sekunder, tidning mot
webb och tryckpress mot digitalisering så blir det en text som väl skulle passa
dagens medielandskap.
Men förändringen ligger i att vi har tillgång till ett ständigt växande medieutbud i fler och snabbare kanaler och plattformar på till exempel Internet
och i mobiltelefonen och att den tid vi ägnar medieutbudet har ökat markant.
När Langlet skrev sin skrift var fritiden ungefär en fjärdedel av en människas
levnadstimmar – idag är den mer än fördubblad. Medieanvändningen upptar
över 50 procent av denna vår fritid och TV-tittandet är den enskilt dominerande fritidsaktiviteten – för de unga tenderar Internet att överta den rollen.
Informationen flödar allt friare, allt mer utan bindning till tid och rum. Vi
ser hur ett interaktivt och mobilt kommunikationssamhälle växer fram vid
sidan av de traditionella massmedierna. Passiva mediekonsumenter blir aktiva medieproducenter. Då som nu är förändringarna i medielandskapet och
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mediekulturen framkallade av ett genomgripande teknikskifte.
De behov som, enligt Langlet, tidningen tillfredsställde för 90 år sedan hos
läsaren skiljer sig dock inte nämnvärt från de som dagens medieanvändare ger
uttryck för. Med en avgörande skillnad – gränsen mellan privat och offentligt
blir allt mer otydlig. De gamla torgbrunnarnas och rakstugornas prat och
skvaller är idag tillgängliga för alla på nätets bloggar och sajter som Youtube
och Facebook.
Det kollektiva tilltalet under Langlets tid har ersatts av mer individuella preferenser. Pressen från 1900-talets början, med sina första masstidningar och
senare etermedierna genom Sveriges Radio, var viktiga inslag i framväxten av
det moderna Sverige genom skapandet av en gemensam samhällelig referensram för svenska folket. Dagens informationsteknologi med en tilltagande kommersialisering i spåren har ändrat förutsättningarna för mediernas funktioner
i samhället. Fragmentering, diversifiering och individualisering är begrepp
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som ofta återkommer i analyserna av dagens medielandskap.
Förändringsprocesserna i medielandskapet genererar många frågor – frågor som jag dagligen sysslar med i mitt arbete vid det nordiska kunskapscentret för medie- och kommunikationsforskning – NORDICOM, och UNESCOsamarbetet the International Clearinghouse on Children, Youth and Media vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Men det är också
frågor som har bäring på varje samhällsvetenskaplig forskningsinstitution.
Medierna är idag en av vår tids mäktigaste samhällskrafter och vare sig det
är den politiska eller den sociala sfären som studeras så går det inte att bortse
från relationen till medierna.
Utan medier och modern informationsteknologi är den globalisering vi
talar om idag heller inte möjlig. Tillgång till olika medier, telefoni och datatjänster framhålls som avgörande faktorer för politisk, ekonomisk och kulturell förändring.
Världen krymper – vi får tillgång till kulturer och kunskap som tidigare
inte låg inom det möjligas gräns. Men på många håll finns en rädsla för att
globaliseringen utplånar det unika – att medierna kontrollerar den globaliserade kulturens rum. Samtidigt synes världen bli allt mer avlägsen. Människor
försvarar sin identitet och när det gemensamma inte längre kan upprätthållas
på samma sätt som tidigare befästs gränser för lokala kulturer, religioner och
samhällen. Överskridande av gränser och försvar av gränser är två sidor av
samma globaliseringsprocess.
Dagens globaliseringsprocess tvingar oss därmed att inte bara studera
transnationella fenomen utan också att uppmärksamma skillnader. Vi ser till
exempel ökade klyftor på en rad områden. Den ”digitala klyftan”, som inte
enkom gäller mellan norra och södra halvklotet, utan inom alla länder, är ofta
en reflektion av andra klyftor – klass, kön och etnicitet.
Mot denna bakgrund är det ingen tillfällighet att demokrati och globalisering utgör centrala begrepp när Göteborgs universitet i sin nyligen antagna
forskningsstrategi för kommande år redovisar sina profilområden. Ytterst
handlar det för oss samhällsvetare om människors möjligheter att leva och
verka tillsammans.
I år är det 60 år sedan FN antog deklarationen om de mänskliga rättighe-
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terna och en rundvandring bland fakultetens institutioner ger vid handen att
några av dagens kanske allra mest angelägna samhällsvetenskapliga forskningsfrågor handlar om relationen mellan mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Utan demokrati, inga mänskliga rättigheter – utan mänskliga
rättigheter, ingen demokrati; eller…?
Samhällsforskarna står utan tvekan inför reella utmaningar. Frågorna som
ställs i dagens mångkulturella och globala värld är komplexa och inte sällan
saknas rätlinjiga samband. Då är kontexten mer angelägen än någonsin. Mot
bakgrund av erövrad kunskap måste vi bryta ny mark – vi behöver oväntade
insikter och nya komparativa forskningsfrågor. Vi måste lära av varandra –
över ämnes- och fakultetsgränser och inte minst landgränser. Närvaro på den
internationella arenan är nödvändig idag då den egna offentligheten i många
avseenden blir mer internationell. Men samtidigt får internationaliseringen
inte ske på bekostnad av vetande och reflektion om det egna samhället och
den egna kulturen.
Samhällsvetenskapen ska bidra till att kvalificera beslutsfattande och
samhällsdebatt och möjliggöra reflektion och eftertanke. Det handlar om att
förklara och förstå verkligheten. Något som är nog så viktigt i den tid vi lever
i idag som kännetecknas av snabba och många gånger allt för kortsiktiga beslut. Som samhällsforskare har vi ett ansvar för en långsiktig kunskapsutveckling där saklighet och välgrundade utsagor är själva kärnan. Låt oss värna om
detta och inte som medierna bidra till att försvaga skillnaden mellan sken och
verklighet.
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten
44

U

tbildningsvetenskapliga fakultetens ämnesområden är arbetsvetenskap, pedagogik, ämnesdidaktik, idrottsvetenskap och hushållsvetenskap, liksom frågor om människors lärande, arbete, fritid och hem.
Fakulteten har cirka 4 000 studenter. Lärarutbildningen är central för
fakulteten men här finns också ett stort utbud av andra kurser och program,
varav kost- och friskvårdsprogrammet och det idrottsvetenskapliga programmet hör till de mest sökta.
Inom utbildningsvetenskaplig forskning studeras frågor om barns, ungdomars och vuxnas lärande i skilda sammanhang. Forskningsfältets frågor
berör främst utbildningssektorn men kan också gälla pedagogisk verksamhet
inom andra samhällsområden.
Forsknings- och utbildningsområdena omfattar bland annat förskola,
skola, rektorsutbildning, arbetsmarknad i vid bemärkelse, samband mellan
mat, hälsa och miljö samt betydelsen av idrott och friskvård. Det mesta av
fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg.
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Annika Härenstam
Födelseår: 1949
Avhandlingstitel: Prison Personnel Working Conditions, Stress and Health.
A study of 2000 Swedish Prison Staff
Annika Härenstam är född i Göteborg
och avlade psykologexamen vid Göte
borgs universitet. Hon disputerade
1989 vid Karolinska Institutet och blev
docent i psykologi vid institutionen
för folkhälsovetenskap, Karolinska
Institutet 2004.
Hon är från 1 juni 2007 förordnad
till professor i arbetsvetenskap med
inriktning mot arbetsorganisation vid
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
vid Göteborgs universitet.
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Installationstal

Installationstal av Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid
Utbildningsvetenskapliga fakulteten:

Arbetslivet förändras ständigt
Annika Härenstam

46

Hälsa, kultur, miljö, demokrati och samhällsutveckling, kunskapsbildning
och lärande är de fem profilområden som Göteborgs universitet har valt att
satsa på för forskningen och utbildningen de närmaste åren. Det låter som
en beskrivning av verksamheten vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten,
särskilt om vi samverkar med andra fakulteter. Om man ska sammanfatta vår
verksamhet i en mening så handlar det om livskvalitet i människans vardag.
Vi forskar och utbildar om människans mest centrala behov av att lära, kommunicera, äta gott och nyttigt, röra på sig och om att använda och utveckla
våra förmågor i skolan och i arbetslivet. Det handlar också om centrala värden
som jämställdhet och rättvisa.
Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten finns cirka 4 000 studenter och
runt 450 anställda fördelade på den stora Institutionen för pedagogik och
didaktik och de mindre; Institutionen för mat, hälsa och miljö, Institutionen
för arbetsvetenskap och Rektorsutbildningen.
Vid min egen institution, Arbetsvetenskap, bedrivs forskning om arbetsmarknad, arbetsorganisation, anställningsformer och arbetsmiljö, integration och mångfald, genusfrågor i arbetslivet och livslångt lärande. Vi är alla
intresserade av hur arbetslivet förändras över tid och hur detta påverkar
människor och verksamheter på olika sätt. Exempel på frågor vi söker svar på
och utbildar om är: Hur kan arbete och familj kombineras? Vad vill unga människor med sitt arbetsliv? Hur kan vi ta tillvara på kompetensen hos den äldre
arbetskraften? Hur åstadkommer vi jämställdhet och hur löser vi konflikter?
Hur påverkar globaliseringen svenskt arbetsliv?
Ett av mina intressen är att bygga broar. Ja, inte bokstavligt, jag menar
mellan discipliner och mellan forskning och praktik. Genom kontakter med
det omgivande samhället får vi idéer om viktiga områden att forska om och
tvingas formulera våra resultat så att de blir begripliga. Att samarbeta med
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forskare från många discipliner är mycket stimulerande. Det öppnar upp för
nya sätt att tänka och angripa problem.
Min avhandling från 1989 handlade om kriminalvårdens organisation,
arbetsmiljö, stress och hälsa. Sedan dess har jag studerat hur olika nivåer
hänger ihop och kommunicerar med varandra, alltifrån högsta ledningen till
anställda längst ut i linjen. Jag strävar efter att se sammanhang för att förstå
och kunna förmedla till andra vad som sker i arbetslivet. De som vill åstadkomma ett bra arbetsliv för sig själva och andra behöver kartor och verktyg
för att göra val och fatta beslut. Vi forskare kan bidra med detta. Jag studerar
numera förändringar på hela arbetsmarknaden, och hur de påverkar kvinnors
och mäns arbetsförhållanden, arbetslust och hälsa. På senare tid ingår jag i ett
internationellt projekt om organisatoriska förändringar i hela EU-området. Så
perspektiven har vidgats.
Frågor jag ställer mig i min forskning är: Hur ser en organisation ut där
människor mår bra och där verksamheten fungerar väl? Vad gör chefer och
anställda för att åstadkomma goda jobb även i tider av stora förändringar? Hur
förändras villkoren i olika branscher och i kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter? Tyvärr är inte utvecklingen lika positiv överallt visar
vår forskning. Därför är det särskilt viktigt att undersöka vad det beror på och
vad man kan göra för att förbättra förutsättningarna för de mindre gynnade.
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Jag och mina tidigare medarbetare har studerat flera hundra arbetsplatser
av alla de slag. Vi har intervjuat och observerat och följt arbetet på akutmottagningar, åkt långtradare och taxi, följt väktare på nätter i tomma industrilokaler, varit med IT-konsulter ute hos kunder och dem som handlar med
värdepapper. Vi har varit i styrelserum, i verkstadsindustrier, på bondgårdar,
reklambyråer, call-centers, restauranger, butiker, bilverkstäder, i skolor och
äldreomsorg och följt med hemtjänsten och städare i deras arbeten. Dessa närstudier av kvinnors och mäns vardag har gett mycket kunskap om vad som faktiskt sker i arbetslivet och om hur människor tänker kring det som sker. Många
av de teorier och begrepp som forskningen använder idag är baserade just på
sådana fältstudier när industrialiseringen hade tagit fart och forskning om arbetslivet hade etablerats, det vill säga 1950–1970-tal. Nu är vi åter inne i en stor
omstrukturering och kunskapen behöver utvecklas. Det finns risk för att de
mindre trendiga jobben hamnar utanför den officiella bilden av det moderna
arbetslivet. Vi forskare behöver vara där för att studera vad som sker med våra
vetenskapliga metoder och kritiska analyser och sedan förmedla kunskapen
både inom och utanför vetenskapssamhället. Det är vad jag tillsammans med
mina nya kollegor och doktorander vill göra de närmaste åren vid Göteborgs
universitet. Här finns de bästa förutsättningar att göra just detta.
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Naturvetenskapliga fakulteten

n

aturvetenskapliga fakulteten är den del av Göteborgs universitet som
arbetar med utbildning och forskning inom naturvetenskap, matematik och kulturvård. Fakulteten har cirka 800 anställda och drygt 6 500
studenter.
Fakultetens verksamhet spänner över naturvetenskapens alla huvudområden. Eftersom Göteborg ligger på västkusten har staden blivit ett naturligt
säte för marin forskning och undervisning med inslag av kemi, biologi och
geovetenskaper. Fakulteten har tillgång till välutrustade forskningsfartyg och
marina fältstationer på nära håll.
Inom fysik, matematik och kemi har institutionerna långtgående samarbete med Chalmers.
Några av fakultetens biologiska institutioner ligger mycket nära de medicinska, vilket ger goda möjligheter till samverkan inom främst cell- och molekylärbiologi. Här finns ett modernt och rikt utrustat forskningslaboratorium
för naturvetenskaplig och bioteknisk forskning samt Svenskt NMR-centrum
med en av Europas starkaste magneter för spektroskopi.
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Naturvetenskapliga fakulteten
50

Katarina Abrahamsson
Födelseår: 1957
Avhandlingstitel: Halogenated
Phenolic Compounds in the Marine
Environment

Kim Bolton
Födelseår: 1964
Avhandlingstitel: Molecular
Dynamics Study of Unimolecular
Reaction Rates

Katarina Abrahamsson är född i
Uppsala och studerade kemi och
biologi vid Göteborgs universitet. Hon
disputerade i kemi 1990, blev först
forskarassistent och sedan docent i
marin kemi 1996. Hon blev docent i
analytisk och marin kemi vid Chalmers
1998, biträdande professor 2001 och
professor 2004.
Hon är från 1 januari 2008 förordnad
till professor i analytisk och marin kemi
vid Naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.

Kim Bolton är född i Durban,
Sydafrika och tog masterexamen vid
University of Natal i Durban. Han kom
som forskarstuderande till Göteborgs
universitet 1991 och disputerade
1995. Sin postdoktorstjänst gjorde
han 1996-1997 vid Wayne State
University, USA. Han blev docent vid
Göteborgs universitet 2000 och ut
nämndes till professor vid Högskolan
i Borås 2006. Hans forskning handlar
om att nå grundläggande förståelse
av kemiska reaktioner och egenskaper
hos olika material genom teoretiska
beräkningar och datorsimulering.
Han är från 1 juni 2007 förordnad
till gästprofessor i fysikalisk kemi vid
Naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.

Professorsinstall ation Göteborgs universitet 2008

Ingemar Cato
Födelseår: 1946
Avhandlingstitel: Recent
Sedimentological and Geochemical
Conditions and Pollution Problems in
Two Marine Areas in South-Western
Sweden
Ingemar Cato är född i Uppsala och
disputerade vid Uppsala universitet
1977 på en avhandling som betrak
tas som ett pionjärarbete inom den
svenska sedimentologiska marina mil
jökemin. Han blev docent i kvartärgeo
logi vid Uppsala universitet 1979 och
docent i maringeologi vid Göteborgs
universitet 1981. Sedan 1977 har han
arbetat på Sveriges geologiska under
sökning där han till stor del utvecklat
och byggt upp den maringeologiska
verksamheten.
Han är från 1 januari 2008 förordnad
till gästprofessor i tillämpad maringeo
logi vid Naturvetenskapliga fakulteten
vid Göteborgs universitet.

Deliang Chen
Födelseår: 1961
Avhandlingstitel: Development of
a Two-Dimensional Model of Global
Climate-Transport
Deliang Chen är född i Jiangsu i Kina
och avlade examen i klimatologi vid
Nanjing universitet 1983. Han forskade
på Kinesiska vetenskapliga akademien
1983–1988 och disputerade 1992 vid
Mainz universitet. Han var postdoktor
vid Kölns universitet och AlfredWegener-Institutet 1992–1993. Han
blev professor i fysikalisk meteorologi
vid Göteborgs universitet 2000. Han är
från 1 mars 2007 förordnad till August
Röhss’ professur i naturgeografi med
inriktning mot geoinformatik vid
Naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.

Andrew Ewing
Födelseår: 1957
Avhandlingstitel: Quantitative and
Qualitative In Vivo Electrochemistry

Ingegärd Karlsson-Eliasson
Födelseår: 1961
Avhandlingstitel: Urban Climate and
Street Geometry

Andrew Ewing är född i Huntington,
New York, USA. Han blev professor i
kemi vid Penn State University 1992
och professor i neuro- och beteende
vetenskap 2003. Hans forskning
handlar om analytisk kemi inom ana
lys av enstaka celler och mätning av
kemisk kommunikation hos nervceller.
Han är från 1 maj 2007 förordnad till
EU-gästprofessor i kemi vid Naturve
tenskapliga fakulteten vid Göteborgs
universitet.

Ingegärd Karlsson-Eliasson påbörjade
sin forskarutbildning i naturgeografi
vid Göteborgs universitet 1985. Hon
var gästforskare vid Tokyo University
1990, disputerade 1993 och blev
docent 2000. Hon arbetar i multi- och
interdisciplinära projekt i nationella
och internationella nätverk inom
och utanför akademin och bedriver
fältstudier i städer i Europa, Asien och
Afrika.
Hon är från 1 juni 2007 förordnad till
professor i naturgeografi vid Naturve
tenskapliga fakulteten vid Göteborgs
universitet.
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Naturvetenskapliga fakulteten
52

Lennart Lindfors
Födelseår: 1961
Avhandlingstitel: Diffusion and
Interaction in Gels and Solutions

Michael Thorndyke
Födelseår: 1946
Avhandlingstitel: Ultrastructural
studies on Protochordate Endostyles

Lennart Lindfors är född i Landskrona
och avlade civilingenjörsexamen 1988
vid Chalmers. Han disputerade 1993
i fysikalisk kemi och var 1993–1994
postdoktor vid University of California,
San Franscisco. Efter sin hemkomst har
han varit anställd på AstraHässle där
han arbetat med helicobacter pylorivaccin, nanopartiklar och molekyl
simulering.
Han är från 1 juni 2007 förordnad till
adjungerad professor i fysikalisk kemi
vid Naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.

Michael Thorndyke är född i London
England och disputerade 1971 i
zoologi och cellbiologi vid University
of London. Han var verksam vid Royal
Holloway vid University of London
innan han 2002 utsågs till profes
sor i experimentell marin biologi vid
Kristinebergs marina forskningsstation
vid Kungl. Vetenskapsakademien. Han
forskar främst om cell- och molekylär
biologi med inriktning på utvecklingen
från ägg till färdigt djur.
Han är från 1 mars 2007 förordnad till
professor i experimentell marin biologi
vid Naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.

Professorsinstall ation Göteborgs universitet 2008

Installationstal

Installationstal av Ingegärd Karlsson-Eliasson, professor i naturgeografi vid
Naturvetenskapliga fakulteten:

Städerna har sitt eget klimat
Jag har världens roligaste jobb! Jag är forskare och professor och det är något
som jag velat bli sedan jag var ung. Nu undrar ni kanske vad som har drivit mig
i alla år? Jag kan avslöja att det inte i första hand är karriären och titeln utan
snarare spänningen och nyfikenheten inför att få upptäcka saker. Forskning
är en kreativ, absorberande och ibland frustrerande process som bryts i total
lycka när man lyckas, professor Kalkyl är min idol! När jag var barn fascinerades jag av att det är så lite vi människor egentligen vet och jag hade en mycket
romantisk bild av att man som professor har kommit så nära den ultimata sanningen som möjligt. Den ultimata sanningen har jag givetvis fortfarande inte
hittat och professorsrollen är lite annorlunda än vad jag trodde som barn men
jag känner ofta en stor glädje och ödmjukhet inför att jag fått möjlighet att
syssla med forskning. Det är verkligen ”himla” kul att studera stadens klimat
och jag skall försöka förklara varför.
Väder och klimat har alltid fascinerat mig och jag gillar att vara utomhus. Valet att studera naturvetenskap kändes naturligt. Å andra sidan är jag
också mycket intresserad av humaniora och samhällskunskap och det urbana
livet och jag gillar tanken att kunna använda forskningsresultat i verkligheten. Stadsklimat innehåller allt det där. Inom Göteborg kan det förekomma
temperaturskillnader upp till 6–7°C och lokala vindvariationer kan vara stora.
Det som är så spännande med detta är att dessa skillnader till stor del beror på
att vi människor har byggt hus, gator och parker. Därmed kan vi också, med
en genomtänkt klimatplanering, till en viss del styra de lokala variationerna.
Redan för 2000 år sedan planerade den romerske arkitekten Vitrivius städers
gatunät utifrån förhärskande vindriktning. Lokala variationer av vind och
temperatur i städer har stor betydelse för spridning av luftföroreningar, människans komfort och energiförbrukning. FN presenterade nyligen en rapport
som visar att vid årets slut (2008) kommer 50 procent av jordens befolkning att
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bo i städer och år 2070 kommer 70 procent av jordens befolkning att bo i städer
så det finns all anledning att ta hänsyn till stadsklimatet.
Min forskning spänner från ren naturvetenskaplig grundforskning till tillämpad tvärvetenskaplig forskning. I Göteborg har jag och mina medarbetare
bland annat studerat de fysikaliska processer som styr turbulens, vindflöden
och strålning på olika platser som täta gatumiljöer, torg, innegårdar och parker. Det är självklart viktigt att förstå och beskriva processerna. Men våra data
ligger också till grund för validering av matematiska modeller, till exempel
spridning av luftföroreningar, och vi samarbetar med flera utländska forskargrupper. I Afrika har jag och medarbetare studerat sambandet mellan det
lokala klimatet och luftföroreningar i städer i Tanzania, Botswana och Burkina
Faso. Vårt senaste projekt bedrivs i Ouagadougou, huvudstad i Burkina Faso,
världens fjärde fattigaste land. Vi har i tidigare studier mätt upp extremt höga
föroreningar av kolmonoxid (CO) och partiklar. I den aktuella studien kommer
vi att studera skillnader mellan mäns och kvinnors exponering av luftföroreningar. I denna studie samarbetar vi med meteorologer, kemister och fysiker
i Ouagadougou och Sverige. Under de senaste åren har jag även arbetat med
forskare inom arkitektur och psykologi i ett projekt där vi studerat stadsklimatets betydelse för människors upplevelser, känslor och aktivitet. Vi har
genomfört fältstudier på olika platser i Göteborg, Luleå och Tokyo. Vi har gjort
mätningar av temperatur, vind och strålning, intervjuat människor och även
observerat människors aktivitet. Våra resultat visar att psykologiska parametrar har stor betydelse för hur vi upplever vädret.
Min upplevelse av att arbeta i tvärvetenskapliga projekt är att det är ibland svårt men oftast mycket utvecklande, spännande och roligt! I tvärvetenskapliga projekt är det viktigt att stå stadigt i sitt eget ämnesområde men jag
tror också att vi med dagens ofta väldigt komplexa problem måste samarbeta
över traditionella gränser.
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Studentuppvaktning

Göteborgs universitets studentkårers vice ordförande Maxim Fris

Än finns mycket kvar att förstå
Maxim Fris

Installandi!
Ni har studerat. Ni har testats. Ni har betygsatts – examinerats – granskats.
Ni är synade – Ni är vägda – Ni är mätta. Ni har bedömts värdiga.
I antikens Rom välkomnades en särskilt framgångsrik härförare med ett triumftåg där han fördes fram på en vagn och kunde mottaga folkets jubel.
Med i vagnen fanns en slav som stod bakom honom och ständigt viskade:
”Respica te, hominem te memento”. Se tillbaka, kom ihåg att du bara är en
människa, och ”Memento mori”, kom ihåg att du är dödlig.
Nu vill jag med detta inte dra några paralleller ... men det är viktigt, särskilt i stunder av framgång, att se tillbaka och reflektera över alla de möten,
osannolikheter, missöden och framgångar som lett er hit.
Jag ber er därför att för ett ögonblick tänka tillbaka. Tänk tillbaka till er
första dag i skolan. Er första skolväska. Er första promenad till klassrummet.
Jag vill att ni tänker tillbaka på er första lärare, ert första möte med alfabet,
addition, och far är rar ...
Minns doften av krita och ljudet av kritans dans över den – då fortfarande
svarta – ”svarta tavlan”. Försök dra er till minnes känslan av att för första
gången förstå bokstävernas relation till varandra och hur orden sakta trädde
fram ur mörkret. Multiplikationstabellen blir mer än ett konstigt ord.
Minns känslan av tomtens knackning på dörren ...
Vi blir äldre.
Läsa gör vi utan att tänka på det. Tomten har vi listat ut för länge se’n.
Och det finns miniräknare. Tonåren kommer och går. Först förstår vi allt – sedan mer ... eller mindre. Det var länge sedan Nicke Nyfikens äventyr fick oss att
klappa händer i förtjusning och Pippi ... det var väl hon med guldpengarna ... ?
Vi blir äldre ... men känslan av att förstå något för första gången, lyckan
av att äntligen förstå finns kvar.

56

Professorsinstall ation Göteborgs universitet 2008

När jag, som lärarstudent, satt ner tillsammans med min handledare och diskuterade lärarens roll reflekterade jag över att jag inte alls kunde mer nu än
tidigare. Förhållandevis kunde jag mindre än tidigare. Det var inte känslan
av att kunna mer som gjorde att jag kände mig trygg bakom katedern ...
Det är min – och många andras – erfarenhet att ju äldre man blir desto
mindre vet man ...
I tonåren förstår man allt – sedan förstår man mer ... Och när frustrationen över att aldrig komma till ”målet” lagt sig – och här antar vi att ”målet”
är att förstå allt – infinner sig en ödmjukhet till det ständigt växande området
av okänd mark och en tacksamhet till det förhållandevis lilla man faktiskt
förstår. Det var alltså inte känslan av att kunna mer som gjorde att jag kände
mig trygg bakom katedern. Det var den större erfarenheten av att inte veta
som gjorde det.
Installandi!
Detta är er dag. En dag vi uppmärksammar er akademiska framgång och
erkänner er kunskap. Se tillbaka. Se omkring er. Titta på era medinstallandi
... kom ihåg att ni bara är studenter.
Varje ansikte ni ser ibland er representerar kunskaper och förståelser
som motsvarar er egen ... men inte är er egen. Gläd er över att det fortfarande
är så mycket ni inte vet. Det finns ännu mycket kvar att förstå, att lära, att
upptäcka.
Minns tomtens knackning på dörren …
Er första dag i skolan ... Doften av krita … Klockan som ringer till rast …
Alla som inspirerat er på vägen. Alla möten. Så ... Försumma inte era studier
... Ännu finns det saker att upptäcka ... Vi lär så länge vi lever.
Avslutningsvis. Jag har förärats att å Göteborgs universitets studenters
vägnar gratulera er. Och efter denna utsvävning har vi kommit fram till detta.
Vi tackar er för era mödor. Er tid, men framförallt er förståelse och tåla
mod med oss som fortfarande inte vet det ni vet. Det är med stor glädje jag
gratulerar er och önskar er all framgång i era fortsatta studier.
Vi ses i skolbänken.
Tack!
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Buffémeny

Mingelbuffé
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Quiche på broccoli och ädelost med salladsskott
Provensalsktmarinerad kronärtskocka
Sweet chilidressad vårrulle med ingefära och fänkålscrudité
Gubbrörabakelse med laxrom och dill
Gul gazpacho med selleristick
Västerbottenost med persilja och pepparrotscreme
Korianderkryddad laxchevich
Babyspenat med rostade pinjenötter och hyvlad parmesanost
Kycklingspett, marinerat i palmrotssoya och sesamfrö
Olivtapenad med foccatia

Dryck
·
·
·
·
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Husets röda vin, Four Sisters
Husets vita vin, Four Sisters
Starköl
Mineralvatten/läsk/kaffe
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Översikt stora salen

59

Musiker

Brunnsgångarna
Carolina Sandgren, tvärflöjt och Lars Egge, piano
Blåsensamble under Åke Edefors
Uníkorus
Kammarkören vid högskolan för scen och musik,
dirigent Gunno Palmqvist
Vier Brillen
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Akademiska högtider
Ceremonimästare
Mauritz Ljungman
Projektledare
Marie Lowrie
Biträdande projektledare
Lotta Lind
Övermarskalkar
Jörgen Kyle
Linus Callheim
Director musices
Håkan Dahl
Textbearbetning
Eva Lundgren
Intendent
Bo Leibratt
IT-utvecklare
Patrice Worth
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