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Ledare frir projektet iir Bertil Thorngren. Sedan
7996 'dr han adjungerad professor vid Handelshogskolan i Stockholm. Rent praktiskt innebtir
det att han tillbringar ungeflir en femtedel av sin
arbetstid diir och resten ute pA Telias huvudkontor i Farsta diir han verkar som koncernstrateg.
Han har till uppgift att studera utvecklingen i
omviirlden och tillsammans med Telias VD Lars
Berg och den ovriga koncernledningen ta ut
kompassriktningen for Telias fortsatta verksamhet. Niir han for tjugo Ar sedan btirjade vid dAvarande Televerket var det l2ittare. DA var Televerket ett statligt verk och saker och ting blev
som verket bestiimde.
Idag iir situationen mycket mer komplex och
det enda Bertil Thorngren kan vara riktigt siiker
pA iir att det iir Telia som mAste anpassastill utvecklingen och inte tviirt om.

Underwisati fiiretagsekonomi
Handelshogskolan dr ingen ny miljo for honom.
Han har ett forflutet som docent vid Handels
och har undervisat studenter i foretagsekonomi i
15 Ars tid. Kontakterna med den akademiska
viirlden har han behAllit under Aren i n2iringslivet och det var det som gjorde att
han fick det nuvarande uppdraget. Att
byggu upp ett landsomfattade informationsoch kommunikationsforskningscentrum
med syfte att skapa en motesplats fcir forskare inom omrAdet. Forst och friimst for
svenska forskare men ocksi med sikte pA
den internationella forskarv?irlden. Centret
har fAtt det nysvenska namnet "Center for
information and communications research",

tens forskning. Tlanken ?ir att bAde forskare, studenter och utomstAende ska kunna gA in pA niitet och se vad som iir pA ging just nu. Kanske
kan en student fA uppslag till ett uppsatsiimne
eller en forskare fA kontakt med en annan forskare som studerar samma sak.

Internationellt forskarutbyte
Men moten mellan forskarna ska inte bara ske
pA Internet utan ocks6 i verkligheten. En viktigt
del av centrets uppgift iir att se till att forskare
triiffas och llir klinna varandra, bAde inom landet och internationellt. Det ska istadkommas
med hjiilp av seminarier, gZistforeliisningaroch
internationellt forskarutbyte med bland annat
universitet och hogskolor i New York,
Montpellier och Kopenhamn.
Niirmast pA programmet stAr en giistfdreliisning med den fransk-amerikanske forskaren
Alan de Fontenay som studerar grdnserna inom
kommunikationsforskningen.
KFBs beslut att stodja projektet 6 Ar framAt
har motts av dvervdgande positiva reaktioner,
men visst finns det universitet ute i landet som
frAgar sig varfor det just ?ir Handelshogskolan
och Stockholm som fAr pengarna, totalt 16,2 niljoner.
-Vi iir medvetna om den regionala aspekten
och ser det som viktigt att mycket snabbt kunna
visa att detta iir ett nationellt program som ska
komma all forskning till godo, pApekar Bertil
Thorngren.
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- Det forsta vi gor ar att bygga upp en
websida pA Intemet diir vi redovisar alla
forskare och forskningsprojekt pA omrAdet,
forklarar Bertil Thomgren nlir vi triiffas en
kulen majmorgon ute i Farsta. Till hemsidan
kommer vi ocksA att ltinka alla universitet
och hogskolor som sysslar med den hiir sorir en kiind
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Till centret kommer ocksA att
knytas ett vetenskapligt rAd
med foretrZidarefor internationell forskning.
Dessutom innehAller projektet ett bibliotek och ett sekretariat ddr forskare ska kunna
trdffas, soka litteratur och fA
hjiilp..med praktiska ting.
- Aven om centrets sekretariat och moteslokal finns i
Stockholm, kommer vi inte enbart att utnyttja Internet och
websidorna fcir samverkan med
andra forskningscentra inom
och utom landet.
Omsesidigt utbyte av giistforskare och gemensamma
seminarier kommer att vara anKFBKommunikd
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dra viktiga inslag. Ambitionen
iir att skapa oppna motetsplatser, fortsiitter han.
En viktigt sAdan motesplats
blir International Telecom Society (ITS) stora konferens i
Stockholm 22-24 juni 1998 ddr
CIC och KFB stAr som vdrdar.

Produceraen skriftserie
PA sikt iir det ocksA meningen
att CIC ska producera en
skriftserie om forskningsomrAdet. Den kommer att ha tre
inriktningar; dels en strikt vetenskaplig utgivning som ocksA
iir akademiskt meriterande,
dels arbetspapper och till sist
nAgot som kallas "via CIC",
dvs arbeten som inte iir gjorda

av cenftets forskare men som
tindA har nAgot att tillfora omrAdet.
- Att snabbt kunna publicera nya forskningsron och resultat dr viktigt, inte minst pA
ett omrAde som det hiir diir
grundf orskningen stiindigt
dndras, siiger Bertil Thorngren.
lnger Sundelin
Fakta:
KFB kommer att stodja projektet under 6 fu. Totalt bidrar KFB med 16, 2 milioner
kronor fordelat pA 2,7 miljoner irligen. Projektet har
ocksA riitt skaffa andra medfinansidrer. CIC hemsida pA
Internet finns pA adressen:
http :/ / www.cic.hhs.se

