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Svenska Kemisamfundet skapar sektion för fysikaliska kemister 
 
Forskarutbildning och nätverk blir huvudfokus i den nya sektionen.  
 
I mars fick Kemisamfundet en ny sektion; Sektionen för fysikalisk kemi. Eftersom fysikalisk 
kemi är ett brett fält kommer medlemmarna till viss del att överlappa med flera andra 
sektioner. 
 
Karl Börjesson, professor vid Institutionen för kemi och 
molekylärbiologi på Göteborgs universitet, är ordförande för den nya 
sektionen. Han menar att utbytet mellan olika lärosäten när det gäller 
utbildningar i fysikalisk kemi på forskarnivå är alldeles för liten, och 
det är där sektionen kommer att fokusera – i alla fall inledningsvis.  
 
– Vi har på många sett en liten interaktion mellan olika universitet i 
Sverige. När jag doktorerade för 10 år sedan reste jag aldrig till ett 
annat universitet och jag kände ingen annan doktorand inom samma 
fält, säger Karl Börjesson.  
 
Ett bättre utbyte skulle bland annat vara värdefullt ur 
nätverkssynpunkt, menar han. Det skulle dessutom kunna ge bättre 
utbildningar.  
 
– Många universitet erbjuder väldigt få kurser på forskarnivå. Det är 
inte många som utbildar sig inom fysikalisk kemi, vilket gör att det 
inte finns ekonomi för att hålla kurser varje år och många är därför så kallade läskurser, där 
man till exempel ska läsa en bok. Om man hade samverkat mer så skulle det ge bättre kurser 
och dessutom ge tillfällen att nätverka.  
 
Arbetet inleddes med att kontakta olika högskolor och universitet som har kurser i fysikalisk 
kemi på doktorandnivå.  
 
– Om några överlappar så kanske de kan slås ihop. Målet är sedan att en doktorand från 
exempelvis Göteborg ska kunna ta en kurs i Umeå.  
 
I framtiden är målsättningen att den nya sektionen även ska anordna möten, men det kommer 
att dröja. Eftersom målsättningen är att man ska nätverka så vill de ha fysiska möten och 
sådana är som bekant inte lätta att arrangera för tillfället.  
 
För mer information vänligen kontakta: 
Karl Börjesson, sektionens ordförande samt professor vid Göteborgs universitet  
karl.borjesson@gu.se; Tel: +46 (0) 76-622 90 99 
 
Agneta Sjögren, kanslichef Svenska Kemisamfundet  
agneta.sjogren@kemisamfundet.se; Tel: +46 (0) 70-811 52 60 

Karl Börjesson är 
ordförande för den nya 
sektionen. Foto: Göteborgs 
universitet. 

mailto:karl.borjesson@gu.se
mailto:agneta.sjogren@kemisamfundet.se

