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Dekanen inleder
2016 har präglats av olika externa utredningar om 
fakultetens verksamhet. Professor Jens Oddershe-
de arbetade under våren med en övergripande mål-
sättning för fakulteten. Han besökte alla delar av fa-
kulteten och samtalade med en rad personer för att 
få förståelse för verksamheten. Utgångspunkten för 
Oddershede blev ganska snart ”hur kan man stär-
ka forskning och utbildning i Göteborg och bidra till 
ökad internationella synlighet”. Oddershedes över-
gripande rekommendation är att samla och stärka 
matematik, fysik, kemi, marina vetenskaper och Life 
Science. Han menar också att fakulteten fortsatt bör 
satsa på kulturvård som är en unik verksamhet inom 
fakulteten. Mer specifikt rekommenderar Oddershe-
de en samling av fakultetens Life Science-verksamhet 
till Medicinareberget och trycker på ökad samverkan 
med Sahlgrenska akademin, en översyn av den ma-
rina infrastrukturen med inriktning mot kostnadsef-
fektivitet samt fördjupat samarbete med Chalmers ge-
nom integrerade institutioner för fysik och kemi med 

matematiska vetenskaper som modell. 
Som en följd av Oddershedes rap-
port, som låg klar i början av juni, 

gav rektor i uppdrag till Axel 
Wenblad att utreda hur da-

gens marina fältstationsverk-
samhet kan bedrivas på 
ett kostnadseffektivt sätt. 
Wenblads utredning ska 

vara klar i februari 2017. 
Professor Sven Lidin fick 

i uppdrag av rektor att 
utreda förutsättning-

arna för ett fördju-
pat samarbete med 
Chalmers inom ke-
miområdet. I Lidins 

uppdrag ingick också 
att identifiera forskargrup-



per som vill utveckla verksamheten i samarbete med 
Chalmers och fortsatt vara lokaliserade till campus 
Johanneberg. Lidin konstaterar att den del av kemi 
som önskar vara kvar på campus Johanneberg är för 
liten för att bilda en egen institution och förespråkar 
en integrering med kemi på Chalmers.

Det är viktigt att få ta del av externa utredares syn 
på fakultetens verksamhet och förhoppningen är att 
dessa utredningar ska stödja fakultetens arbete med 
långsiktig profilering av forskning och utbildning. 

Under våren lades grunden till en ny fördelnings-
modell som ska ge institutionerna möjlighet att plane-
ra långsiktigt. Fördelningen av forskningsanslaget ut-
går från en given fördelning mellan institutionerna 
som i sin tur baseras på tidigare fördelningsmodell. En 
del av forskningsanslaget fördelas efter prestation där 
faktorer som bibliometri, externa medel och examina i 
forskarutbildningen ingår. Fördelning av utbildnings- 
anslaget utgår från tidigare modell med ett särskilt 
uppdrag kopplat till bildningskurser och som tidig-
are en strategisk satsning på laborativ- och fältverk-
samhet. Den största förändringen i fördelningsmo- 
dellen gäller lokalkostnader då fakultetsstyrelsen 
har beslutat att införa enhetshyra för verksamheter-
na i Göteborg. Detta innebär att kvadratmeterhy-
ran blir densamma oavsett lokalisering. Fakultets-
styrelsen har även följt upp policyn om samfinan-
siering av stora projekt med samfinansieringspolicy 
för nationella forskningsinfrastrukturer. 

Fakultetens lokalisering på kort och lång sikt har 
flitigt diskuterats under året och fakultetsstyrelsen har 
beslutat att fakulteten fortsatt ska ha permanent verk-
samhet utanför Göteborg, på de marina fältstationer-
na och i Mariestad. I Göteborg ska fakulteten finnas 
på tre platser i framtiden: på Geovetarcentrum med 
institutionerna för geovetenskap och kulturvård, på 
Medicinareberget med tonvikt mot Life Science i nära 
samverkan med Sahlgrenska akademin och på cam-
pus Johanneberg tillsammans med Chalmers.

I slutet av oktober star-
tades en förstudie med sy-
fte att ta fram förslag på ny-
byggnation för Life Science 
på Medicinareberget där tre 
av fakultetens institutioner 
kan samlokaliseras om cirka 
fem år. Förstudien ska ligga 
till grund för beslut och fort-
satt arbete. Fakultetsstyrelsen beslutade om direktiv 
för förstudien, bland annat att verksamhetens behov 
ska styra, att påverkan på fakultetens lokalkostnad-
er i möjligaste mån ska vara neutral och att lokalerna 
planeras för flexibelt användande. Det blir intressant 
att följa utvecklingen vad gäller lokalisering och vil-
ken påverkan denna kan ha på fakultetens verksam-
het på lång sikt.

I slutet av året redovisade regeringen sin forsknings- 
proposition för de kommande tio åren. Målbilden är 
att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- 
och innovationsländer och mer resurser allokeras till 
forskning och innovation, vilket är positivt. Frågor 
som man kan ställa sig är hur väl fakultetens verk-
samhet kan bidra till att förverkliga detta mål och hur 
vi framgent ska kunna värna den nyfikenhetsbaserade 
forskningen och visa på dess betydelse för samhällets 
utveckling. En viktig uppgift för fakulteten är att ge 
goda förutsättningar för tvärvetenskap och att fort-
satt ha en tydlig koppling mellan forskning och ut-
bildning. De kunskaper som studenterna får i utbild-
ningen kommer att forma morgondagens samhälle. 

2016 har varit ett intensivt och dynamiskt år och 
jag vill tacka alla medarbetare på fakulteten för det 
fantastiska arbete ni gör. Jag ser med stor tillförsikt 
fram emot det fortsatta arbetet med fakultetens lång-
siktiga målbild och alla medarbetares engagemang för 
fortsatt utveckling av fakultetens verksamhet. 

Elisabet Ahlberg 
Dekan
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En fakultet med utbildning i ekonomisk balans

Gymnasieelever identifierar påväxt på virtueskivor på Sjöfartsmuseet 
Akvariet, under Fönster mot naturvetenskap.

Fakultetens arbete med utbildningsfrågor har under 2016 
huvudsakligen kretsat kring åtgärder för att tillsammans 
med institutionerna säkerställa utbildningsuppdraget och 
en utbildningsekonomi i balans samt ett fokus på student-
centrerat lärande. 

Ett studentcentrerat lärande har blivit allt viktigare 
för verksamheten och fortsatta insatser har genom-
förts för att anlägga en pedagogisk infrastruktur i 
form av så kallade Active Learing Classrooms. Vidare 
har verktyg för digital inspelning av föreläsnings- och 
övningsmoment tillförts flera lokaler. Förutom detta 
är det två frågor som återkommit och utgjort inslag i 

diskussionerna, implementeringen av lärarutbildning-
ens nya organisation på fakultetsnivå, liksom univer-
sitetets nya system för kvalitetsutveckling av utbild-
ningen.

Ekonomi
Under de senaste åren har fakultetens utbildningseko-
nomi sakta förbättrats från en tämligen mörk situa-
tion. Uppdraget har inte stått i paritet med utfallet för 
flera av institutionerna och den ständigt krympande 
ekonomin har gett upphov till svårigheter att plane-
ra verksamheten. Inför året fick fakulteten sitt utbild-
ningsuppdrag reducerat med 65 HST. För att anpas-
sa verksamheten till det nya uppdraget och undvika 
ytterligare neddragningar har värdefulla dialoger och 
samarbeten genomförts med institutionerna. Tillsam-
mans har nödvändiga förutsättningar skapats för att 
klara fakultetens samlade uppdrag från universitets-
styrelsen och samtidigt upprätthålla ett för studen-
terna attraktivt utbildningsutbud med nära koppling 
till forskning. I slutet av året visade den ekonomiska 
uppföljningen ett positivt resultat; fakulteten klarade 
sitt uppdrag och kunde återbetala delar av sitt tidiga-
re underskott. 

Studentcentrerat lärande
Två salar med fast video- och konferensanläggning 
har inretts på Geovetarcentrum i samverkan med PIL-



giska metoder för både prak-
tiska och teoretiska moment. 
Nuvarande uppdrag inom 
grundutbildningen genomförs 
som ’blended learning’ och 
med online-seminarier som är 
mycket uppskattade av stu-
denterna. Inom sin högsko-
lepedagogiska utbildning har 
Gunnar nyligen utvecklat nya 
masterkurser inom digitala 
tekniker för den kulturvårdande praktiken. Gunnar 
Almevik mottog priset på 100 000 kronor vid Fakul-
tetsdagen den 16 november 2016. 
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enheten. Båda möjliggör digital inspelning av föreläs-
ningar och övningsmoment samt gemensamma mo-
ment för studenter med olika studieort. 

I samband med den planerade ombyggnationen på 
Geovetarcentrum planerades även på att inreda nya 
undervisningssalarna enligt modellen active learning 
classrooms (ALC) vilket skapar ytterligare förutsätt-
ningar för studentcentrerat lärande. Även andra insti-
tutioner har tagit fram, alternativt planerar, för lik-
nande lärosalar. Dessa aktiviteter är positiva för stra-
tegin att vidareutveckla ett studentcentrerat lärande 
och ligger väl i linje med den långsiktiga planen för 
pedagogiska lärmiljöer vid fakulteten. 

Pilotutvärdering av marin utbildning
Ett nytt system för kvalitetsutvärdering av utbild-
ning beslutades av rektor under våren vilket inneburit 
stort fokus på kvalitetsfrågor och principer för utvär-
dering. Fakulteten inrättade ett kvalitetsutskott för 
att diskutera frågorna och sprida goda exempel mel-
lan institutionerna, vilket varit betydelsefullt för det 
fortsatta kvalitetsarbetet. De marina utbildningarna 
på kandidat- och masternivå utsågs att ingå i den pi-
lotutvärdering av kvalitetssystemet som rektor beslu-
tat. I piloten ingick en extern granskning med bland 
annat platsbesök på institutionen för marina veten-
skaper. Bedömargruppen bestod av fyra vetenskapligt 
kompetenta ledamöter och tre studenter. Gruppen 
presenterar sin rapport under våren 2017. Fakulteten 
har redan idag dragit flera lärdomar inför kommande 
utvärderingar. 

Hållbar utveckling
För att få en mer detaljerad bild över institutionernas 
arbete med hållbar utveckling på kurs- och program-

nivå samt utveckla processerna för hållbarhetsmärk-
ning av kurser och program genomförde fakulteten 
under våren 2016 en uppföljning. Samtliga institutio-
ner lämnade in en separat lägesrapport för sitt arbete 
med hållbar utveckling. Av svaren framgår att även 
om det är stora skillnader mellan hur långt institutio-
nerna hunnit så finns många goda och tydliga exem-
pel på hur man kan arbeta med hållbarhet i utbild-
ning. En workshop om hållbar utveckling av program 
och kurser genomfördes under våren 2016 och ytter-
ligare en är planerad till februari 2017. Här konkre-
tiseras med institutionsegna exempel hur arbetet kan 
genomföras och hur hållbar utveckling kan löpa ge-
nomgående i olika kurser, hela vägen från lärandemål 
till undervisnings- och examinationsformer. 

Fönster mot naturvetenskap
För andra året i rad öppnade  institutionerna upp 
sina lokaler för gymnasieelever under en vecka i ok-
tober. Omkring 900 elever från Västra Götaland och 
Kungsbacka deltog i rekryteringsprojektet. Aktivitet- 
erna ägde rum i Göteborgs universitets lokaler i cen-
trala Göteborg, liksom på fältstationerna Tjärnö och 
Kristineberg samt i institutionen för kulturvårds loka-
ler i Mariestad. 

Aktiviteterna bestod av ämnes- och arbetsmark-
nadsinformation, inspirationsföreläsningar, demon-
strationer, science-slam, laborationer med mera. Elev-
erna fick bland annat experimentellt studera hur ge-
netisk variation kan ge resistens mot sjukdomar, lära 
sig om rymden i Planetariet samt upprätta geologiska 
kartor. 

Projektet är uppskattat bland både elever och lä-
rare och skolorna är mycket positivt inställda till att 
återkomma nästa år. 

Universitetslektor Gunnar Almevik, institutionen 
för kulturvård, mottog fakultetens pedagogiska pris 
2016. Han uppmärksammades för att ha startat och 
utvecklat tre utbildningsprogram i traditionella hant-
verk i Mariestad, med en stark tro på den långsiktiga 
betydelsen av breddad rekrytering till högskolan och 
att både de praktiska och teoretiska delarna av hant-
verkskompetenserna har en självklar utvecklingspo-
tential i en akademisk kontext. Gunnar Almevik har 
startat Hantverkslaboratoriet vid universitetet som 
är en konkret och formaliserad del av samverkans-
uppdraget där både filmproduktion, workshops och 
publikationer stödjer branschens efterfrågan på till-
lämpad forskning och undervisningsmaterial. Vidare 
prövar pristagaren nya och okonventionella pedago-

Pedagogiskt pris till Gunnar Almevik
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Studenterna har ordet
Göta studentkårs naturvetarsek-
tions verksamhet har under året 
starkt präglats av, precis som för 
fakulteten, planeringen av nybygg-
nationer, ombyggnationer, rappor-
ter och flertalet möten om fakul-
tetens framtid. Tillsammans med 
Naturvetenskapliga fakulteten har 
vi arbetat för att se till att naturve-
tarnas framtid blir ljus, oavsett var på fakulteten du 
är lokaliserad.

Under året har vi också sett ett uppsving i studen-
ternas engagemang. 2016 års mottagning blev otro-
ligt lyckad med ett nytt upplägg för att underlätta ge-
nomförandet och mer samarbete med fakulteten för 
att få ut informationen till blivande naturvetare. Vi 
har sett ett stort intresse för att vara med i våra lokala 
kårföreningar och fler vill också vara mer engagerade 
i sina respektive institutioners studentgrupper. SG Fy-
siks årliga julbord, SG Kulturvårds julavslutning med 
institutionen och SG Marins marinfest är några av de 
lyckade evenemangen som studentgrupperna har an-
ordnat för att nämna några. Året avslutades med den 
storslagna nobelsittningen av MatNatSex och Had-
dock där sektionen delade ut Göta studentkårs natur-
vetarsektions pedagogiska pris. Så otroligt roligt från 
studenternas håll att vinnarna, nominerade och alla 
runt om på universitetet uppskattar studenternas pe-
dagogiska pris. Tack till alla duktiga föreläsare, kurs-
ansvariga och labassistenter, och fortsätt vara de duk-
tiga pedagoger ni är!

Inom vår utbildningsbevakning och representa-
tion inom fakulteten och institutionerna har vi fyllt 
väldigt många av de studentrepresentantposterna 
som finns och på så sätt garanterar vi att studen-
ter får vara med och påverka utbildningarnas ut-
formningar samt vara med och bestämma hur in-
stitutionernas och fakultetens framtid formas. Det 
är viktigt och roligt att vi tillsammans, studenter 
och anställda, får planera, diskutera och bestämma.  
Med detta ser vi i Göta studentkårs naturvetarsektion 
fram emot året 2017 och blickar mot framtiden. 

Axel Andersson 
Ordförande Göta studentkårs naturvetarsektonen

Pris för  
förtjänstfulla insatser 
Vid fakultetsdagen 2016 delades pris ut till sex perso-
ner som gjort förtjänstfulla insatser inom utbildning-
en vid fakultetens institutioner: 

• Barbara Casari, institutionen för marina veten-
skaper

• Lasse Larsson, institutionen för kulturvård
• Stefan Lemurell, institutionen för matematiska 

vetenskaper
• Marie Lenngren, institutionen för biologi och 

miljövetenskaper
• Sten Salomonsson, institutionen för fysik
• Sten-Åke Wängberg, institutionen för marina  

vetenskaper 
Pristagarna har bidragit stort och på olika sätt till 

fakultetens grundutbildningar, däribland som lärare 
och kursansvariga, som initiativtagare till integrera-
de program i marina vetenskaper, tvärvetenskapliga 
samarbeten i grundutbildningen samt med validering 
av lärarbehörighet. Pristagarna har även visat enga-
gemang och professionalism gentemot internationel-
la studenter, i samverkansaktiviteter och skolprogram 
samt med värdefullt praktiskt vaktmästeristöd till 
grundutbildningen. 

Prisutdelning på fakultetsdagen i november: Stefan Lemurell,  
Sten-Åke Wängberg, Barbara Casari, Sten Salomonsson och  
Marie Lenngren.



hanterade att ofta orkar inte ens en 
superdator med att upplösa tillräck-
ligt med detaljer.

− Vårt jobb i teoretisk ström-
ningsmekanik syftar till att uppfin-
na nya, enklare ekvationer som kan 
beskriva de små partiklarnas dy-
namik. Våra förenklade ekvationer 
blir ofta byggstenar i större dator-
modeller som hjälper oss att förstå partiklarna i vår 
omvärld, säger Jonas Einarsson.

Under våren 2016 erhöll Jonas ett postdoktor- 
stipendium från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 
med vilket han under hösten 2016 kunnat fortsätta 
sin forskning vid Stanford University i USA. 
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Naturvetenskapliga fakultetens 
forskningspris 2016 tilldelades Or-
sola Tommasi vid institutionen för 
matematiska vetenskaper. Hennes 
forskning fokuserar på algebraisk 
geometri inom vilket man studerar 
geometriska egenskaper hos objekt 
som definieras av polynomekvatio-
ner. Algebraisk geometri samspe-
lar med flera områden i fysik. Or-
sola Tommasi har specialiserat sig 
på så kallade modulirum som klas-
sificerar geometriska objekt med 
vissa egenskaper. Orsola Tommasi 
tilldelades priset eftersom hennes 
forskning gett viktiga och grund-
läggande bidrag till modern nume-
risk analys och teoretisk fysik, ett 
område av mycket stort aktuellt in-
tresse. Orsola Tommasi är utåtrik-
tad, har breda intressen och bidrar 
genom sitt kunnande till fruktbart 
samarbete och utveckling av forsk-
ningen inom sitt eget och närlig-
gande ämnesområden. 

Orsola Tommasi blev mycket 
glad över att få Naturvetenskapli-
ga fakultetens forskningspris.

−Det känns bra! Jag är så ny här på Göteborgs uni-
versitet, har precis börjat i april 2016, och att få priset 
gör ju att jag känner mig extra välkommen.

Fakultetens avhandlingspris gick till Jonas Einarsson 
vid institutionen för fysik. Han löste i sitt avhand-
lingsprojekt ett centralt problem i fluiddynamik som 
legat öppet i mer än 60 år, och som diskuterats inten-
sivt i litteraturen: ”Hur påverkas partikeldynamiken 
när en icke-sfärisk partikel roterar i ett skjuvflöde och 
därmed accelererar den omgivande fluiden?” Jonas  
Einarsson löste problemet via en mästerlig använd-
ning av avancerad störningsteori. Hans resultat be-
svarar mångåriga frågor och korrigerar tidigare teo-
rier. Det visades helt nyligen att hans resultat är sam-
stämmiga med numeriska simuleringar av icke-sfäris-
ka partiklars dynamik i skjuvflöden. Experiment med 
syfte att testa resultaten på reella flöden är nu på väg 
att utföras i Le Havre, Frankrike. 

Men de fundamentala ekvationerna, som beskriver 
hur partiklarna rör sig i gaser och vätskor, är så svår-

Forskningspris till Orsola Tommasi

Orsola Tommasi fick forskningspris som består av ett diplom och ett forskningsanslag om  
250 000 kronor.

Avhandlingspris till Jonas Einarsson
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Omfattande forskning och prestigefulla bidrag 

Bild ovan: Alexandre Antonelli och Christine Bacon studerar biodiver-
sitet i Colombia.

Fakultetens satsning på sabbaticalprogram utvärderades  
ning för tre år, då satsningen ansetts berikande för fors-
kare och deras verksamhet. Under året har unga fors- 
kares förutsättningar att kunna etablera sig och göra 
en akademisk karriär diskuterats. Ett nytt forsk- 
ningscentrum med fokus på biodiversitet har etablerats un-
der hösten och inrättades formellt 1 januari 2017.

Framgångsrika unga forskare 
Många av fakultetens forskare har beviljats bidrag från 
Vetenskapsrådet, forskningsrådet Formas och andra 
finansiärer i årets utlysningar. Flera av dem är unga 
som fått medel för att etablera sig som självständiga 
forskare och framtida forskningsledare. De är verk-
samma inom fakultetens alla institutioner och projek-
ten uppvisar en stor bredd i forskning, såsom spatial 
statistik för tillämpning inom olika områden, kom-
plex dynamik i laserplasmaacceleratorer, elektron- 
iskt exciterade tillstånd i molekyler, cellers repara-
tionsmekanismer i solskadat DNA, dynamiska mate-
matiska modeller för att förstå cellers åldrande, käns-
lighet hos fisk för klimatförändring, verktyg för kart-
läggning av biologisk mångfald och långtidseffekter 
av tinande permafrost. 

Med tanke på att konkurrensen om forskningsme-

del är hård och finansieringen central för att etablera 
sig som en framtida forskningsledare, har fakulteten 
gjort en mindre utredning för att identifiera viktiga 
framgångsfaktorer. Genom intervjuer med unga fors-
kare och diskussioner i fakultetens forskningsbered-
ning har värdet av bland annat mentorskap, tydliga 
karriärvägar och stöd i karriärplaneringen lyfts fram. 
Även institutionernas stöd och en stimulerande aka-
demisk miljö anses viktigt. 

Sabbaticalprogrammet  
fortsätter efter positiv utvärdering
Sedan 2013 har fakulteten satsat på ett åter-
kommande sabbaticalprogram. Syftet är att upp-
muntra och stödja de lärare och forskare som vill 
koncentrera sig på sin forskning under några måna-
der och upp till ett halvår i en internationell miljö. 
Sammanlagt har 24 lärare och forskare vid fakulte-
tens institutioner rest ut på sabbatical och satsningen 
har totalt uppgått till 12 miljoner kronor. Sabbatical-
programmet utvärderades under våren av professor 
Karen J. Heywood, University of East Anglia. Förut-
om tillgång till skriftligt material besökte hon Göte-
borg för möten och samtal med fakultets- och institu-
tionsledningar och deltagare i sabbaticalprogrammet. 
Utvärderingen visade att programmet är mycket upp-
skattat av deltagarna och att det bland annat bidra-
git till förnyelse av deras forskning och nya samar-
betsprojekt. Deltagarna har blivit intellektuellt stimu-
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lerade, lärt sig nya metoder och tekniker, skrivit klart 
artiklar och återvänt hem med nya idéer och ny ener-
gi. Karen Heywood rekommenderade starkt att pro-
grammet bör fortsätta och gav rekommendationer för 
dess utveckling. Fakultetsstyrelsen beslutade att fort-
sätta med sabbaticalprogrammet i tre år med en total 
budget på 12 miljoner kronor. I sin nya form ger pro-
grammet bättre förutsättningar för långsiktig plane-
ring utan att minska flexibiliteten. Även information-
en om programmet har utvecklats. Under 2016 har 
ytterligare åtta lärare och forskare beviljats medel för 
sabbatical.

Satsning på biologisk mångfald 
Ett av världens stora miljöproblem är att antalet arter 
stadigt minskar, på land och i våra hav. Bland FN:s 17 
globala mål för hållbar utveckling rör ett direkt skyd-
dande och bevarande av biologisk mångfald, medan 
de flesta berör biologisk mångfald på ett eller annat 
sätt. För att bidra till arbetet har  Göteborgs centrum 

Nancy Odegaard och Roger Butlin utnämn-
des till hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga 
fakulteten. Bo Lamm promoverades till jubel-
doktor då det var femtio år sedan han blev den 
förste som disputerade i kemi i Göteborgs uni-
versitets regi. 

Roger Butlin är en av världens ledande 
evolutionsforskare och har varit ordföran-
de för European Society for Evolutionary 
Biology, huvudredaktör för den ansedda 
evolutionsvetenskapliga tidskriften Here-
dity, och har en diger produktion av ve-
tenskapliga publikationer i bagaget. I sin 
forskning studerar han hur nya arter bil-
das, vilken roll hybridzoner spelar i art-
bildning, och hur populationer genom na-
turlig selektion anpassas till lokala förhål-
landen. Sedan mer än tio år samarbetar 
Roger Butlin med flera forskare vid Göteborgs uni-
versitet och under två perioder har han varit gästpro-
fessor vid Naturvetenskapliga fakulteten och Centr-
um för marin evolutionsbiologi. 

Nancy N. Odegaard är en framstående konservator 
och pedagog vid University of Arizona. Efter studier 
vid University of Redlands tog hon sin masterexamen 
vid George Washington University, examen i konser-
vering vid Smithsonian Institution samt disputerade 
vid University of Canberra, Australien. 1983 börja-
de hon arbeta vid Arizona State Museum och Uni-

versity of Arizona, där hon befordrades till professor 
år 2000. Hon är fellow vid International Institute for 
Conservation och vid American Institute for Conser-
vation, där hon tidigare varit ordförande. 

Bo Lamm promoverades till jubeldoktor eftersom 
han för femtio år sedan, drygt trettio år gammal, blev 
den förste som disputerade i kemi i Göteborgs univer-
sitet regi. Tidigare hade disputationer i kemi skett på 
Chalmers. Hans doktorsarbete handlade om kinetis-
ka reaktionshastigheter.

för globala biodiversitetsstudier planerats och forme-
rats under 2016, med Alexandre Antonelli som före-
ståndare. 

Det nya centret innebär inledningsvis samarbete 
mellan olika organisationer i västra Sverige. Förut-
om Göteborgs universitet ingår Göteborgs botaniska 
trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs natur-
historiska museum, Nordens ark, Universeum, Ha-
vets Hus samt Chalmers. Biodiversitetsstudier är ett 
tvärvetenskapligt område som berör systematik, eko-
logi, bevarandebiologi, matematik, geografi, genetik, 
samhällsvetenskaper, ekonomi och mycket mer.

Centrets verksamhet bygger på fyra pelare: upp-
täcka, lära sig, utforska och skydda. Mer specifikt 
medför centret förstärkning av den redan internatio-
nellt framgångsrika forskningen inom området som 
bedrivs vid Göteborgs universitet samt till utåtriktade 
aktiviteter som att exempelvis delta i publika event 
och väcka opinion och engagemang.

Butlin och Odegaard utsågs till hedersdoktorer

Hedersdoktor Nancy N. Odegaard, dekan Elisabet Ahlberg, hedersdoktor Roger Butlin 
tillsammans med jubeldoktor Bo Lamm vid en lunch inför doktorspromotionen.



14 F O R S K N I N G  O C H  U T B I L D N I N G  P Å  F O R S K A R N I V Å

Doktoranderna 
har ordet

Kvalitetsutveckling av 
forskarutbildningen 

Naturveteskap- 
liga fakultetens 
doktorandråd är 
doktorandernas  
röst vid fakulte-
ten. Här träffas 
doktorandrepre-
sentanter från fa-
kultetens institu-
tioner med målet 
att påverka och utveckla forskar-
utbildningen vid fakulteten. Erfa-
renheter byts över institutions-
gränserna vilket bidrar till att öka 
kvaliteten på tillvaron för dokto-
randerna. 

Via doktorandrådet är de fors-
karstuderande representerade i fa-
kultetens beslutande och beredan-
de organ, samt på central nivå via 
Göteborgs universitets doktorand-
kommitté, vilket ger stor möjlighet 
till påverkan. 

Vi vill rikta ett extra stort tack 
till dem som jobbat hårt med att 
bevaka doktoranders intressen 
genom sitt engagemang. Under 
året som gått har doktorandrådet 
framför allt följt med och engage-
rat sig i en audit om forskarutbild-
ningen vid fakultetens alla institu-
tioner och därefter flera av de sto-
ra förändringsarbeten som pågår 
vid fakulteten. Nu kan vi se till-
baka på ett händelserikt 2016 och 
blicka framåt mot ett minst lika 
händelserikt 2017. 

Vi hoppas på ett stort engage-
mang under det nya året så att vi 
kan fortsätta förbättra forskarut-
bildningen på fakulteten. 

Karl-Mikael Svensson 
Ordförande  

Naturvetenskapliga fakultetens 
doktorandråd

Under våren 2016 genomfördes på 
fakultetsstyrelsens uppdrag en kol-
legial audit av forskarutbildningen vid 
fakultetens institutioner som ett led i 
det kontinuerliga kvalitetsarbetet. En 
uppföljning av doktoranderna tio år 
efter disputationen har också gjorts.

Auditen genomfördes av forskar-
utbildningsberedningens lärarrep-
resentanter som består av de an-
svariga för forskarutbildningen 
vid var och en av de sju institutio-
nerna. Auditgruppen fick tillgång 
till aktuella dokument från fors-
karutbildningen och genomförde 
därefter besök med gruppintervju-
er vid respektive institution. Man 
träffade ledningsgrupper, represen-
tanter för handledare och exami-
natorer samt doktorander.

Det allmänna intrycket av fors-
karutbildningen var positivt, och 
auditgruppen identifierade både 
styrkor och behov av åtgärder 
inom olika områden. Diskussio-
nerna var konstruktiva och audi-
ten har mottagits väl bland insti-
tutionerna och åtgärder för att yt-
terligare stärka forskarutbildning-
en har vidtagits. Fokus har legat 
på att förbättra kommunikation 
kring regler, ansvar och processer, 
att utveckla kursutbudet och på 
att uppmärksamma doktorander-

nas roll och situation i utbildning-
en på grund och avancerad nivå.

Under 2016 fortsatte ökningen 
av antalet antagna till forskarut-
bildningen till närmare 50 dokto-
rander. Nedgången i antagningen 
är nu definitivt bruten och på upp-
åtgående, även om institutioner 
och fakultetsstyrelse satt upp ett 
färre antal doktorander som mål 
nu än 2012. 

Huvuddelen av fakultetens fors-
karutbildningskurser ges på insti-
tutionerna, men vissa gemensam-
ma kurser erbjuds också på fa-
kultetsnivå. Den veckolånga obli-
gatoriska introduktionskurs som 
givits sedan 1998 komplettera-
des under 2016 med två fakultets-
gemensamma kurser: Statistical 
principles, fundamentals and app-
lications (3 hp) och Effective Wri-
ting for Science Research (1,5 hp). 
Under hösten 2016 har forskarut-
bildningsberedningen, i samarbete 
med institutionen för matematis-
ka vetenskaper, planerat för att ge 
en kurs i R-programmering med 
kurstart våren 2017.

Under 2016 gjordes en uppfölj-
ning av vad fakultetens doktorand- 
er arbetar med tio år efter dispu-
tationen. Av de 54 personer som 
disputerade 2004 var tio år sena-
re 28 procent (15 personer) akti-
va som lärare/forskare vid univer-

sitet, ungefär hälften 
utomlands. Ytterliga-
re tio är kvar i univer-
sitetsvärlden, men på 
teknisk-administrati-
va anställningar. Det 
större andelen av dem 
som disputerade har 
lämnat akademin och 
innehar kvalificerade 
anställningar med re-
levans för deras fors-
karutbildning.

Nyantagna och examina 
inom utbildningen på forskarnivå 2007-2016
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Under 2016 kom nya föreskrifter om organisatorisk och so-
cial arbetsmiljö, och Göteborgs universitet uppdaterade sina 
regler för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Delvis som 
en följd av detta har en prioritering på fakulteten varit att 
skapa ett tydligt samband mellan olika nivåer och ansvar. 

Lokala arbetsmiljökommitténs arbetssätt har föränd-
rats, regelbundna möten med prefektrådet har införts 
och kopplingen mellan psykosocial arbetsmiljö och li-
kabehandlingsarbetet har uppmärksammats. 

Under hösten hade Fakultetsforum, som är en in-
tern mötesplats för fakultetens medarbetare, vid ett 
tillfälle fokus på arbetsmiljö. En inbjuden psykolog 
talade om stresshantering. Institutionerna har drivit 
och deltagit i en seminarieserie med fokus på organi-
satorisk och social arbetsmiljö. Avsikten med semina-
rieserien, förutom att ta del av olika externa perspek-
tiv, var också att skapa ett forum för prefekter och 
arbetsmiljöombud för erfarenhetsutbyte och kompe-
tensutveckling.

Vidare har den lokala arbetsmiljökommittén un-
der året verkat för tillsättningen av en arbetsmiljöin-
genjör vid universitetet som stöd till arbetsmiljöom-
bud och prefekter. Riskanalysfrågorna har också upp-
märksammats, bland annat genom att en riskcontrol-
ler från Chalmers bjudits in. Arbetet med riskanalys 
är annorlunda uppbyggt på Chalmers än på universi-
tet, och där utövas ett centralt ansvar och stöd för det 
övergripande arbetet.

Utökat fokus på arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet 
omfattar den fysiska 
arbetsmiljön – med 
anpassning av arbets-
platser och risker med 
kemikalier med mera 
– men också ett före-
byggande arbete gäl-
lande organisatorisk 
och social arbetsmiljö. 
Här prefekten vid 
geovetenskaper vid 
ett höj- och sänk-
bart bord, i full färd 
med uppföljningen 
av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
(SAM). 

Som ett led i att öka delaktigheten för samtliga 
medarbetare och studenter, samtidigt som påverkan 
på den yttre miljön genom koldioxidutsläpp från re-
sor minskar, har hörsalen byggts om till en interak-
tiv klimatsmart träffpunkt. Utrustningen medför ett 
bättre deltagare på distans genom uppkoppling till 
systemet via Jabber. Användare på plats kan mer ak-
tivt delta i seminarier eller undervisning tack vare för-
bättrad ljud- och bildkvalitet. Lokalen har också bli-
vit försedd med hörslinga. 

Volvos miljöpris 2016 gick till den brasilianske forskaren 
Carlos Nobre. Den 28 november höll han en föreläsning på 
Geovetarcentrum.

Carlos Nobre får priset för sina banbrytande insatser 
för att skydda Amazonas regnskog, ett av jordens vik-
tigaste ekosystem. 

Deliang Chen vid institutionen för geovetenska-
per sitter som medlem i den vetenskapliga kommittén 
som värderar kandidaterna.

− Volvos miljöpris är det mest prestigefulla miljö-
pris som finns i världen och inte mindre än tre nobel-
pristagare har fått det sedan starten, två av dem, Mu-
hammad Yunus och Paul Crutzen, fick Nobelpriset ef-
ter de hade fått Volvos miljöpris.

Volvos miljöpristagare föreläste på Geovetarcentrum

Niklas Gustafsson, Chief Sustainability Officer Volvo Group, prista-
garen Carlos Nobre, Stefan Bengsson, rektor för Chalmers och 
Deliang Chen, vicedekan för forskning.
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År 2016 i siffror
Naturvetenskapliga fakulteten redovisar ett verksamhets-
resultat om 46,4 miljoner kronor för 2016. För anslags-
finansierad utbildning på grund- och avancerad nivå re-
dovisas ett positivt resultat om 12,2 miljoner kronor och för 
anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå 
ett överskott om 38,9 miljoner kronor. Externa verksamheter 
visar ett resultat om minus 4,7 miljoner kronor. 

Anslagsfinansierad utbildning
Fakulteten har under året utbildat 2 205 helårsstu-
denter, varav 9 betalande. Fakulteten presterade 80 
helårsstudenter över ordinarie uppdrag inom utbild-
ningen på grund och avancerad nivå som var på 2 116 hel-
årsstudenter. Fakultetens ackumulerade skuld till uni-
versitetsstyrelsen i form av underproduktion minska-
de med 4,5 miljoner och uppgår nu till 4,9 miljoner 
kronor. Utbildningen på grund- och avancerad nivå 
inklusive utbytet med Chalmers omsatte 236 miljo-
ner kronor vilket är 24 procent av fakultetens totala 
omsättning. 

Anslagsfinansierad forskning
Verksamheten för anslagsfinansierad forskning och 
forskarutbildning omsatte 360 miljoner kronor under 
året och utgör därmed 37 procent av fakultetens to-
tala omsättning, vilket är ungefär samma som tidiga-

re år. Verksamhetsutfallet blev betydligt bättre än den 
nollbudget som fakulteten hade för 2016, vilket till 
stor del beror på att externa medel för forskning ut-
nyttjades i högre grad än planerat. På fakultetsnivån 
ligger också vissa budgeterade anslag till särskilda 
satsningar kvar för senare fördelning. Det faktum att 
det nya forskningsfartyget inte kom i drift under året 
som planerat har också påverkat fakultetens resultat 
eftersom medel fanns avsatta för drift av fartyget. 

Externa bidrag och uppdrag inom forskning
De externa bidrags- och uppdragsinkomsterna för 
2016 var 343 miljoner kronor vilket är en ökning 
med 48 miljoner kronor jämfört med 2015. Bidrag 
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för den 
enskilt största ökningen med cirka 20 miljoner kro-
nor och uppgick till 38 miljoner kronor. Den reste-
rande ökningen står bland annat Formas, Vetenskaps-
rådet och EU för.

De oförbrukade bidragen ökade under året med 
cirka 35 miljoner kronor och uppgick vid årets slut 
till 264 miljoner kronor. De upplupna bidragsintäkt-
erna minskade med 6 miljoner kronor jämfört med 
2015 och uppgick till 77 miljoner kronor. Av fakul-
tetens totala omsättning stod den externfinansierade 
forskningsverksamheten för 38 procent 2016, vilket 
motsvarar en omsättning om 370 miljoner kronor. 
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Stödverksamheter
De institutionsgemensamma kostnaderna (exklusive 
infrastrukturen) ökade med 7 miljoner kronor medan 
de fakultetsgemensamma stödkostnaderna var oför-
ändrade. De universitetsgemensamma kostnaderna 
för stödverksamhet som debiterats fakulteten min-
skade med cirka 4 miljoner kronor medan debitering-
en för UB var oförändrad.

Myndighetskapital
Det balanserade myndighetskapitalet uppgick totalt 
till 100,6 miljoner kronor vid utgången av 2016. Det-
ta motsvarar 10 procent av omsättningen, vilket är 
en ökning med fyra procentenheter jämfört med fö-
regående år. I det balanserade kapitalet ingår medel 
för särskilda satsningar som fanns avsatta av fakul-
teten för budgetåret 2016 och även medel avsatta för 
drift av det nya forskningsfartyget som kommer att 
tas i drift 2017. Myndighetskapitalet består av ett 
överskott på 14,2 miljoner kronor inom anslagsfinan-
sierad utbildning och ett överskott på 111 miljoner 
kronor inom anslagsfinansierad forskning medan ex-
terna bidrag och uppdrag uppvisar ett underskott på 
24,6 miljoner kronor.

Lokalkostnader och investeringar
Lokalkostnaderna, som inkluderar städ- och bevak-
ningskostnader, har minskat med cirka 6 miljoner 

kronor jämfört med föregående år och uppgick till 
121 miljoner kronor vid årets slut. Av den minskade 
kostnaden beror 2,4 miljoner kronor på att institutio-
nen för fysik och institutionen för kemi och moleky-
lärbiologi har gått igenom hyresdebiteringarna från 
Chalmers fem år tillbaka i tiden och då upptäckt för 
högt debiterad hyra, vilket nu är reglerat.

Fakulteten har under 2016 investerat i anläggnings-
tillgångar för cirka 25 miljoner kronor (exklusive det 
nya forskningsfartyget). Investeringarna minskade 
därmed jämfört med föregående år med 16 miljoner 
kronor. Av investeringarna 2016 kan nämnas den på-
gående anskaffningen av ett svepelektronmikroskop 
med ett beräknat totalt anskaffningsvärde av 6 mil-
joner kronor.

Det nya forskningsfartyget är en pågående nyan-
läggning som uppgår till 120,5 miljoner kronor vid 
utgången av 2016. 

Personal
Personalkostnaderna har minskat från drygt 50 pro-
cent till 48 procent av de totala kostnaderna i år och 
löne- och personalkostnaderna uppgick till 444 miljo-
ner kronor 2016. Institutionerna ser över bemanning-
en för att ge ökat utrymme till lärares finansiering på 
anslagsmedel vilket på sikt kan betyda minskad per-
sonalkostnad. 

Bidrags- och uppdrags-
inkomster forskning (mkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Forskningsråd 147 136 145 127 146

Övriga statliga givare 47 62 29 36 40

Övriga svenska givare 94 52 53 39 36

3362738253UE

Utländska givare 8 4 7 2 3

718213121gardppU

Övrigt 0 0 0 0 0

343 295 283 238 275

350

Externa bidrag - 
priodiserade (mkr) 51026102

Oförbrukade bidrag, exkl anl 264 230

Upplupna bidragsintäkter 77 -83
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Stödverksamheten totalt 195 (mkr)

Fakultetsgemensamma  
kostnader  10 % 

Universitetsgemensamma 
kostnader 27 %

Universitetsbibliotek 16 % 

Institutionsgemensamma 
kostnader 46 % 

LUN 1 % 

Intäkter 972 (mkr) Kostnader 926 (mkr)

Anslag 54 % 527 mkr

Bidrag och uppdrag 
32 % 310 mkr

Försäljning 5 % 49 mkr

Extra tilldelningar, räntor och  
interna transaktioner 9 % 86 mkr

Personal 48 % 444 mkr

Avskrivningar och räntor 5 % 42 mkr

Övrig drift 18 % 166 mkr

Lokaler 13 % 121 mkr

Förvaltning och  
bibliotek GU & LUN  
9 % 85 mkr 

Samfinansiering och  
interna kostnader  
7 % 68 mkr

2016 2015

Grundutbildning 

Helårsstudenter, HST 2 205 2 120

Helårsprestationer, HPR 1 655 1 628

Lärarutbildning

Helårsstudenter, HST 209 194

Helårsprestationer, HPR 158 146

Forskarutbildning

1484angatnayN

74animaxetaitnecil latnA

4423animaxesrotkod latnA

Personal (antal) 704 731
Lärare 265 (174)* 273 (169)*

1909rerosseforp varav

varav t v anställda  
universitetslektorer

81 (45)** 73 (44)**

varav forskarassistenter/bitr 
universitetslektorer

30 22

0534rerotkodtsop varav

Övrig forskande personal 118 129

Forskarstuderande  

5786lanosrep ksinkeT

9859lanosrep vitartsinimdA

Ekonomi (tkr)

515 809639 179 retkätnI

     varav anslag - grund 206 481 201 930

     varav anslag - forskning 319 205 306 165

118 182841 692gardib varav     

370 31568 31gardppu varav     

     varav övrigt ***   

Oförbrukade bidrag 264 388 229 597

297 28787 67gardib anpulppU

639 42434 64tatluser sterÅ

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

163 163

136 237 105 536
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Institutionen för biologi och miljövetenskapInstitutionen har bedrivit en framgångsrik verksamhet under 
2016 inom såväl utbildning och forskning som samverkan. 
På forskningssidan har 2016 varit synnerligen lyckat med 
etablering av fyra nya forskningscentra och ett stort antal 
beviljade anslag.

Institutionen blev under året värd för det nybildade 
biodiversitetscentret; Gothenburg Global Biodiversity 
Centre (GGBC), i Botanhuset, under ledning av Alex-
andre Antonelli. Flera UGOT Challenge-centrum in-
rättades också: SWEMARC (hållbart marint vatten-
bruk), FRAM (kemisk riskanalys och riskbedömning) 
samt CeCAR (kollektivt handlande kopplat till bland 
annat miljöutmaningar). Glädjande nog beviljades en 
mängd forskningsprojekt medel under året, från en 
bred flora av privata och statliga givare. Alla forsk-
ningsområden var representerade vilket uppmärk-
sammades extra vid institutionens julfest. Koordina-
torer har utsetts för våra fyra huvudområden: fysio-
logi och cellbiologi, evolutionsbiologi och systematik, 
naturvårdsbiologi och evolutionär ekologi samt mil-
jövetenskap. De planerar olika aktiviteter under 2017 
som till exempel forskardagar, seminarier, skrivarstu-
gor och support inför ansökningar till Vetenskapsrå-
det och Formas.

Institutionen har haft cirka 450 helårsstudenter, 
återigen med en mycket god genomströmning. Våra 
kurser är fortsatt populära bland de internationel-
la studenterna, där ett ökande antal grundstudenter 
också återvänder på masternivå. Vår internationella 
koordinator Marie Lenngren fick fakultetens utmär-
kelse för förtjänstfulla insatser i grundutbildningen 
för sitt arbete med denna studentgrupp. ALC-rummet 
(active learning classroom) på Zoologen invigdes un-
der året och intresset för att bedriva modern student-
centrerad undervisning där har varit stort.

Forskarna fortsätter att utveckla sina breda nät-
verk med såväl näringsliv som myndigheter och nya 
forskarmiljöer. Vi deltar i utåtriktade samverkanspro-

jekt via institu-
tionen, fakulte-
ten och univer-
sitetet centralt, 
men också ge-
nom personligt 
engagemang i  
form av besök 
på skolor, fören-
ingar och myn- 
digheter. Detta 
visar en ny en-

kät om medarbetarnas engagemang som gjordes 2016 
och som utgör basen för institutionens samverkans-
policy och fortsatta prioriteringar.

Inom administrationen har en omorganisation 
bland ekonomerna påbörjats för att bättre möta de 
behov som finns hos ledning och medarbetare. Det 
har bildats ett doktorandråd till följd av insikter från 
avslutat benchmarkingprojekt kring doktorandut-
bildningen. 

Under året fick institutionen en ny prefekt och pro-
prefekt efter en långvarig konflikt med fakultetsled-
ningen gällande regler för tillsättning av prefekt. Den-
na konflikt har under året hanterats av företaget Feel-
good som bidrog till att skapa ett dialogforum mellan 
medarbetarna och fakultetsledningen.Gymnasieelever identifierar marin påväxt på virtueskivor under eventet 

”Fönster mot Naturvetenskap”. 

51026102
andel av 

NF 

Grundutbildning

564814TSH ,retnedutssråleH 19%
Helårsprestationer, HPR 340 388 21%
Lärarutbildning

9373TSH ,retnedutssråleH 18%
2333RPH ,renoitatserpsråleH 21%

Forskarutbildning

Nyantagna 7 9 15%
Antal licentiatexamina

Antal doktorsexamina 10 13 31%
Personal (antal) 137 150 19%

21%*)04(65*)14( 65eraräL
5232rerosseforp varav   

   varav t v anställda  
universitetslektorer

18 (12)** 15 (9)**

   varav forskarassistenter/bitr    
universitetslektorer

6 5

varav postdoktorer 5 6
Övrig forskande personal 22 27 19%

2313ednaredutsraksroF 19%
T 6121lanosrep ksinke 18%

8171lanosrep vitartsinimdA 18%
Ekonomi (tkr)

258 361 retkätnI 189 124 17%
     varav anslag - grund 35 140 40 750 17%
     varav anslag - forsk 60 932 63 659 19%

872 05gardib varav     62 138 17%
887 3gardppu varav     7 499 27%
417 31*** tgirvö varav     15 078 10%
453 44gardib edakurbröfO 46 985 17%
796 6gardib anpulppU 5 824 9%

Å 531 8tatluser ster -1 337 18%

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner



Satsningar och utmärkelser förgyllde året

 21

Institutionen för fysik

Ett nyutrustat Active Learning Classroom invigdes inför höstterminen. 
Lärarstudenten Malin Rosvall tycker att ALC-rummet ges möjligheter 
att lära sig på nya sätt.

2016 blev mycket framgångsrikt för institutionen. Ett år 
då institutionen rekryterade flera nya medarbetare och 
belönades med två utmärkelser från Naturvetenskapliga 
fakulteten: dels fakultetens avhandlingspris, dels ett pris för 
förtjänstfulla insatser inom utbildningen.  

Institutionen har rekryterat tre lärare. Alexander 
Dmitirev, lektor, som forskar om nanoplasmonik 
(hur växelverkan mellan ljus och materia sker på na-
noskalan) och kombinerar detta med magnetism för 
ny kunskap i nanooptik. Därigenom utvecklas varier-
bara nanooptiska komponenter. Han utvecklar ock-
så nya metoder för att tillverka nanosolceller. Under 
2016 erhöll han Göteborgs universitets första FET 
OPEN-anslag inom Horizon 2020. Där kombineras 
nanofotonik och nanokemi för att skapa en helt ny 
minnesenhet för datalagring. Giovanni Volpe, biträ-
dande lektor, rekryterades då han beviljats ett ERC 
Starting Grant. Projektet Biocompatible and Interac-
tive Artificial Micro- and Nanoswimmers and Their 
Applications handlar om hur aktiva material beter sig 
på mesoskopisk och nanoskopisk nivå, av central be-
tydelse för till exempel styrd transport av läkemedel 
i kroppen. Jan Budich, biträdande lektor, undersöker 
geometrins och topologins roll i den kvantmekaniska 
mångpartikelfysiken genom att utforska starka mång-
partikelkorrelationer och icke-jämviktsdynamik. Han 
hoppas upptäcka nya kvasipartiklar som beskriver 
exotiska exitationer i kvantmekaniska mångpartikel-
system och visar kvalitativt nya egenskaper jämfört 
med de elementära partiklarna i systemet. 

Fakultetens årliga avhandlingspris gick, likt 2015, 
till en av institutionens doktorander. Jonas Einarsson 
gav i sin avhandling Angular dynamics of small par-
ticles in fluids lösningen på ett centralt problem i flu-
iddynamik om hur små partiklar transporteras i om-
världen. Genom avancerad störningsteori kunde Jo-
nas ge svar på mångåriga frågor och korrigera tidi-
gare teorier. 

Sten Salomonson tilldelades fakultetens utmär-
kelse Förtjänstfulla insatser inom utbildningen. Han 
har under många år undervisat på alla nivåer inom 
grundutbildningen och vunnit stor respekt av både 
studenter och kolleger för sina djupa ämneskunska-
per i fysikämnet. Andreas Heinz från Fysikcentrum 
blev 2016 års vinnare av Göta studentkårs pedago-
giska pris för sin förmåga att förklara koncept från 
grunden och hur de ingår i en större helhet. 

Ett nyutrustat Active Learning Classroom invigdes 
inför höstterminen. Jonas Enger hade huvudansvaret 
för att skapa ett ändamålsenligt rum anpassat till dag-
lig undervisningsverksamhet. Lektionssalen har redan 
använts inom flera kurser och det finns en stark driv-
kraft att ytterligare utveckla de tekniska hjälpmedlen, 
både för att möta behov från våra lärare och utmana 
dem med nya idéer kring undervisningsmetoder.

2016 2015
andel av 

NF 

Grundutbildning

Helårsstudenter, HST 248 217 11%
Helårsprestationer, HPR 157 139 9%
Lärarutbildning

8526TSH ,retnedutssråleH 30%
Helårsprestationer, HPR 36 39 23%
Forskarutbildning

801angatnayN 21%
12animaxetaitnecil latnA 50%
53animaxesrotkod latnA 9%

Personal (antal) 63 10%

11%Lärare 28 (18)* 29 (17)*

99rerosseforp varav

varav t v anställda  
universitetslektorer

7 (6)** 8 (7)**

varav forskarassistenter/bitr 
universitetslektorer

4 1

varav postdoktorer 3 7

Övrig forskande personal 13 10 11%
Forskarstuderande 21 17 13%

12lanosrep ksinkeT 3%

Administrativ personal 8 6 8%
Ekonomi (tkr)

902 98734 59 retkätnI 10%
     varav anslag - grund 22 121 21 305 11%
     varav anslag - forsk 29 734 28 540 9%

283 52gardib varav     25 723 9%
816gardppu varav     2 562 4%

     varav övrigt *** 17 582 11 079 13%
Oförbrukade bidrag 23 567 13 347 9%

980 01gardib anpulppU 7 291 13%
069 4tatluser sterÅ 9 897 11%

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens 
*** Försäljning (inkl handel med Chalmers), räntor, extra tilldelningar och 

interna  transaktioner

72



Lyckosam satsning på terresta forskningsstationer

2 2 

Institutionen för geovetenskaper

Installationen av ”Brian”, en 2-D fältrobot för att mäta växthusgaser, 
vilket görs inom ett EU-projekt i samarbete med York University i 
Storbritannien.

Året har kännetecknats av ett hårt arbete för att uppnå insti-
tutionens strategiska mål inom undervisning, forskning och 
kommunikation. Vi kan nu konstatera att såväl detta som 
tidigare års arbeten gett mycket positiva resultat.  

Exempelvis har den satsning som gjordes inom hy-
drogeologi för några år sedan burit frukt i form av 
mycket uppskattade kurser på kandidat- och master-
nivå och Roland Barthel tilldelades Göta studentkårs 
pedagogiska pris för sin insats. Hans insatser har 
också belönats med forskningsmedel från Formas och 
att han blev vald till ordförande för International As-
sociation of Hydrogeologists – Sverige.

Satsningen på de terrestra forskningsstationer-
na har varit lyckosam: ICOS-Sweden har fått en 
fyraårig förlängning; vår jordbruksstation är en av 
de första att bli ackrediterade i ICOS-ERIC och vi 
är del i ett nytt EU-projekt som kommer att stärka 
ICOS-infrastrukturen ytterligare. Vårt arbete med 
att synliggöra Skogaryd har fått såväl nationellt som 
internationellt genomslag med flera nya forsknings- 
projekt. Skogaryd är troligen den mest välutrustade 
state-of-the-art forskningsstationen i världen för mät-
ning av emissioner av växthusgaser. 

Forskare från institutionen har även under 2016 
varit aktiva i kommunikation och samverkan med det 
omgivande samhället: Åsa Kasimir svarade på remiss-
er till EU-kommissionen, Miljömålsberedningen och 
Naturvårdsverket om Land Use, Land Use Change 
and Forestry angående nya åtgärder för att begrän-
sa växthusgasemissioner. Hon genomförde också, för 
Naturvårdsverket, en expertgranskning av Sveriges 
växthusgasinventering av jordbrukssektorn. Deliang 
Chen blev vald till ordförande för nomineringskom-
mittén av Stockholm Water Prize.

Forskare vid institutionen erhöll sammantaget cir-
ka 14 miljoner kronor från Formas under 2016, för-

delat på fem klimatrelaterade projekt: Janina Ko-
narska Mobilitetsstöd: Urban dendroklimatologi, 
Mats Björkman Framtidens forskningsledare: Ti-
nande permafrost David Rayner FoU projekt- Lokala 
klimattidsserier, Roland Barthel FoU projekt – klimat 
och grundvatten och Jenny Klingberg Kommunika-
tionsprojekt: Ekosystemtjänster.

Ett flertal workshops arrangerades under året, 
inklusive ett nätverksmöte för The Association of Po-
lar Early Career Scientists - Sweden, och Regional cli-
mate modelling and reanalysis with a focus on Tibet 
med ett stort antal internationella experter som delt-
agare. 

Institutionen tog under året in två praktikanter, 
nyanlända från Syrien, som har arbetat med interna-
tionella fallstudier och nätverksbyggande som ska an-
vändas i masterskursen miljögeologi.

2016 2015

andel av 
NF 

Grundutbildning

003TSH ,retnedutssråleH 303 14%
Helårsprestationer, HPR 210 245 13%
Lärarutbildning

51TSH ,retnedutssråleH 13 7%
Helårsprestationer, HPR 13 11 8%
Forskarutbildning

Nyantagna 4 1 8%
Antal licentiatexamina 1 1 25%
Antal doktorsexamina 5 2 16%
Personal (antal) 64 70 9%

11%Lärare 29 (17)* 30(17)*
67rerosseforp varav

varav t v anställda  
universitetslektorer

10 (5)** 11 (7)**

varav forskarassistenter/bitr 
universitetslektorer

2 1

varav postdoktorer 7

Övrig forskande personal 15 12 13%
Forskarstuderande * 11 13 7%
T 4lanosrep ksinke 8 6%

6lanosrep vitartsinimdA 7 6%
Ekonomi (tkr)

178 38 retkätnI 85 523 9%
     varav anslag - grund 21 864 22 065 11%
     varav anslag - forsk 25 148 30 989 8%

111 82gardib varav     21 685 9%
478 1gardppu varav     1 104 14%
478 6*** tgirvö varav     9 680 5%

Oförbrukade bidrag 25 458 26 965 10%
221 1gardib anpulppU 1 888 1%

Å 330 1tatluser ster -4 670 2%

*Tillsvidareanställda lärare

**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

7



Förstudie ett första steg mot samlokalisering

 23

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Yoga på jobbet var en del i årets satsning på personalens välmående.

2016 blev ett mycket händelserikt år för kemi och moleky-
lärbiologi. Institutionen har arbetat för en samlokalisering på 
Medicinareberget inom kemi och molekylärbiologi tillsam-
mans med närbesläktade ämnen. Ett gemensamt hus skulle 
öppna för många spännande möjligheter och nya tvärveten-
skapliga samarbeten i framtiden.

Efter många diskussioner, skrivelser och utredningar 
har rektor gett sitt medgivande till samlokalisering av 
verksamheter inom kemi och molekylärbiologi från 
såväl vår institution som institutionerna för biologi 
och miljövetenskap respektive marina vetenskaper. 
En förstudie startade i slutet av året om en ny bygg-
nad på Medicinareberget för dessa institutioner vil-
ket skulle möjliggöra nya spännande tvärvetenskapli-
ga samarbeten och gemensamma insatser. Vidare har 
institutionen fört samtal med institutionerna för bio-
medicin och neurovetenskap och fysiologi, bland an-
nat när det gäller grundutbildning för apotekare och 
receptarier samt om infrastruktur. Samarbetena har 
starkt stöd från universitetsstyrelsen som uttryckt en 
önskan om en kraftsamling inom livsvetenskaperna.

Förutom frågan om samlokalisering har institutio-
nen arbetat med att förtydliga sin organisation genom 
att införa divisioner, förbättrat villkoren för befintliga 
lärare och ökat antal doktorander genom samfinan-
siering.

Forskningen fortsätter att leverera världsledande 
upptäckter: institutionens forskare publicerade 170 
vetenskapliga artiklar och 11 avhandlingar. Kristina 
Luthman tilldelades Ulla och Stig Holmquists veten-
skapliga pris i organisk kemi för sin forskning kring 
peptidliknande föreningar. Generellt har institutionen 
fortsatt mycket hög externfinansiering tack vare med-
arbetarnas stora engagemang, framgångsrika forsk-
ning och välformulerade forskningsansökningar.

När det gäller undervisning har institutionen star-
tat ett mycket spännande samarbete med institutio-
nen för kulturvård. Zareen Abbas, som tillsammans 
med Caroline Jonsson belönades med Göta student-
kårs pedagogiska pris, har bidragit till utveckling och 
stärkande av kemi inom konservatorprogrammet.  

Inom ramen för samverkan arrangerades under 
höstlovet en ämnesdag för kemilärare. Det var en 
mycket uppskattad aktivitet som attraherade ett nit-
tiotal kemilärare från hela regionen. 

Sist men inte minst – en sund själ i en sund kropp: 
Under 2016 har institutionen satt arbetsmiljön i  
fokus och satsat på personalens välmående genom att 
organisera yoga, stavgång, löp- och karateträning på 
jobbet. 

2016 2015
andel av 

NF 

Grundutbildning (antal)

Helårsstudenter, HST 423 431 19%
Helårsprestationer, HPR 347 348 21%
Lärarutbildning

2171TSH ,retnedutssråleH 8%
Helårsprestationer, HPR 14 10 9%
Forskarutbildning

Nyantagna 17 16 35%
Antal licentiatexamina 2

Antal doktorsexamina 10 17 31%
Personal (antal) 172 185 24%

23%Lärare 60 (36)* 62(33)*
4242rerosseforp varav

varav t v anställda  
universitetslektorer

12 (12)** 9 (9)**

varav forskarassistenter/bitr 
universitetslektorer

7 9

4131rerotkodtsop varav

Övrig forskande personal 22 35 19%
Forskarstuderande 63 65 39%
T 2151lanosrep ksinke 22%
Administrativ personal 12 11 13%
Ekonomi (tkr)

298 342 retkätnI 258 409 25%
     varav anslag - grund 38 579 38 505 19%
     varav anslag - forsk 73 258 76 420 23%

074 59gardib varav     104 466 32%
435 1gardppu varav     1 649 11%

     varav övrigt *** 35 051 37 369 26%
Oförbrukade bidrag 82 359 77 704 31%

335 72gardib anpulppU 32 206 36%
Å 555 5tatluser ster 8 486 12%

*Tillsvidareanställda lärare

**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner



Arbetet inom kritiska kulturarvsstudier fördjupas

2 4 

Institutionen för kulturvård

Trädgårdsmästeriet i Mariestad i augusti med Trädgårdens skola i 
bakgrunden.

På utbildningssidan har året präglats av utarbetande av nya 
utbildningsplaner för kandidatutbildningarna, vilket bland 
annat medfört en tydligare progression till utbildning på den 
avancerade nivån. På forskningssidan har institutionen haft 
en central roll för etablering av det nya forskningscentret 
Critical Heritage Studies. 

Den kritiska genomgång av Kulturvårds kandidat- 
utbildningar som genomfördes 2015 har realiserats i 
nya utbildningsplaner som började verka med antag-
ningen av nya studenter till läsårsstarten i september. 
De nya planerna innebär att kurser och moment som 
de facto är gemensamma mellan olika program ock-
så kommer läsas gemensamt. Dessutom har program-
men kompletterats med nya kurskomponenter som 
svarar mot omvärldens behov, och nu ges en tydligare 
progression från kandidat- till masternivå.  Omvärl-
den har visat ett stort intresse för framförallt konser-
vatorsutbildningens förändring  och en extern refe-
rensgrupp följde och stöttade kollegiets arbete med 
den nya utbildningsplanen. Det är nu mer uppenbart 
att institutionen tillgodoser de krav på konservators-
utbildning som har formulerats av European Confe-
deration of Conservator-Restorer’s Organisation res-
pektive European Network for Conservation-Resto-
ration Education. 

Institutionen har också visat stort engagemang för 
omvärlden genom ett informellt nätverk som drivits 
under året med siktet inställt på att etablera kontakt 
med, och emellan, flyktingar från Syrien som har en 
bakgrund inom kulturarvsverksamhet. Nätverket har 
drivits tillsammans med institutionen för historiska 
studier. Ett möte med Riksantikvarieämbetet, Svens-
ka UNESCO-kommittéen samt Statens museer för 
världskultur, som har ett regeringsuppdrag att vara 
samlande nod för sådana frågor, resulterade i att nät-
verket kommer ges en mer formell status. Verksamhe-
ten har hittills inriktats på att formulera projekt om dels återuppbyggnadsproblematik i allmänhet och i 

synnerhet i relation till Aleppo, dels om hur skador på 
kulturarv kan kartläggas.

Under året har UGOT Challengessatsningen Centre 
for Critical Heritage Studies startats och institutionen 
är en av de drivande, särskilt vad gäller grupperingar-
na Curating the City och Conservation Science. Cen-
trumbildningen har getts en strategisk start genom att 
Marie Curie-anslag har erhållits för en forskarskola 
för 15 doktorander. Forskarskolan kommer inledas 
under 2017 i samverkan med sju universitet i sju Eu-
ropeiska länder. Kulturvård blir i samband med det 
värd för en av doktoranderna, verksam inom området 
Curating the City.

Förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens 
är fortsatt god. Anslag har erhållits från Vetenskaps-
rådet och Riksantikvarieämbetet.

2016 2015
andel av 

NF 

Grundutbildning

Helårsstudenter, HST 259 252 12%
Helårsprestationer, HPR 240 227 15%
Lärarutbildning

TSH ,retnedutssråleH

Helårsprestationer, HPR

Forskarutbildning

Nyantagna 5 1 10%
Antal licentiatexamina  2

Antal doktorsexamina 1 2 3%
Personal (antal) 46 51 7%

9%Lärare 23 (20)* 28 (22)*
43rerosseforp varav

varav t v anställda  
universitetslektorer

17 (4)* 17 (3)*

varav forskarassistenter/bitr 
universitetslektorer

2 1

varav postdoktorer
Övrig forskande personal 3 4 3%

67ednaredutsraksroF 4%
T 34lanosrep ksinke 6%

0101lanosrep vitartsinimdA 11%
Ekonomi

Intäkter 72 886 74 419 7%

     varav anslag - grund 33 094 17%

  varav anslag - forsk 14 790 14 506 5%

%6533 12462 71gardib varav     

            varav uppdrag 82 2%
916 5*** tgirvö varav  5 402 4%

Oförbrukade bidrag 11 593 10 718 4%
993 8gardib anpulppU 7 345 11%

Å 655 1-tatluser ster 254 -3%

*Tillsvidareanställda lärare

**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

34 989

224
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Institutionen för marina vetenskaper

Tvärvetenskaplig institution tar form
Institutionen för marina vetenskaper har under 2016 lagt 
fokus på att få organisationen på plats; att ytterligare optim-
era och slimma administrationen och att knyta ihop de olika 
ämnesområdena och de geografiskt spridda arbetsplatser-
na till en fungerande enhet. Beredningar för grundutbild-
ning, forskarutbildning och forskning har aktiverats.

När institutionen bildades i juli 2015 var de anställ-
da spridda till fem arbetsplatser i Göteborg plus Kris-
tineberg och Tjärnö, vilket inte ansågs hållbart. Plats 
anvisades i Geovetarcentrum för samlokalisering av 
göteborgsdelen av verksamheten. När möjligheten 
gavs att i stället samlokaliseras med biologi och mil-
jövetenskap samt kemi och molekylärbiologi i en ny 
byggnad på Medicinareberget år 2021 ansågs detta, 
av en majoritet av medarbetarna vid institutionen, 
som ett bättre alternativ. Det innebär en ”mellanland-
ning” i Botanhuset.

Året som gått 
har inneburit myc-
ket positivt bland 
annat har nöd-
vändiga regler im-
plementerats och 
ett marint kolle-
gium initierats. 
På personalsidan 
har förslag om sex 
nyrekryter ingar 
av lärare diskute- 
rats, sex dokto-
rander har rekry-
terats och fem per-
soner har utsetts 
till oavlönade do-
center. För den in-
terna kvalitetsut-
vecklingen bjöds 
Alice Newton in 
och höll en work-
shop om hur institutionen ska stärkas på bästa vis uti-
från sina styrkor inom forskning i kombination med 
infrastruktur och andra resurser. Institutionens lärare 
och forskare har framgångsrikt bedrivit forsknings- 
och övervakningsprojekt på forskningsstationerna 
Tjärnö och Kristineberg samt med fartyget Skagerak i 
Östersjön, Kattegatt och Skagerrak, samt dess fjordar. 
Också i polarhaven har forskning bedrivits. 

Vad gäller samverkan har institutionen erhållit ex-
ternt finansiellt stöd för en uppdragsutbildning inom 
sjömätning och har förstärkt samarbetet och inter-
aktionen med Centrum för hav och samhälle, Sven 
Lovén centrum för marin infrastruktur och Havsmiljöin-
stitutet. Institutionen inbjöds också att ansvara för ett 

specialnummer av den vetenskapliga tidskriften Ele-
menta.  

Vidare har institutionen också framgångsrikt attra-
herat externa forskningsmedel och utmärkelser under 
året, såsom att Sebastiaan Swart erhöll ett Wallen-
berg Academic Fellowship vilket lett till hans rekry-
tering hit; Dawn Field utnämndes till Carl och The-
cla Lambergs gästprofessor; Roger Butlin erhöll ett 
stort ERC-bidrag som finansierar hans gästprofessur. 
Vidare utnämndes även Butlin till hedersdoktor. Kers-
tin Johannesson erhöll ett populärvetenskapligt pris 
från Ångpanneföreningen och Kristina Sundbäck he-
drades med Roséns Linnépris i botanik. Sist men inte 
minst hedrades Per Nilsson med Göta Studentkårs 
pedagogiska pris.

Arbete med en sedimentkärna i en 
kvävgasfylld så kallad glove bag under en 
expedition till Östersjön med forsknings-
fartyget Skagerak. 

2016 2015
andel av 

NF 

Grundutbildning (antal)

Helårsstudenter, HST 166 91 8%
Helårsprestationer, HPR 132 67 8%
Lärarutbildning

Helårsstudenter, HST 1

Helårsprestationer, HPR 1 1%
Forskarutbildning

14angatnayN 2%
1animaxetaitnecil latnA 25%

11animaxesrotkod latnA 3%
Personal (antal) 16%

16%*)62( 24*)52( 24eraräL
0202rerosseforp varav

varav t v anställda  
universitetslektorer

4 (3)* 5 (4)*

varav forskarassistenter/bitr 
universitetslektorer

5 5

99rerotkodtsop varav
Övrig forskande personal 35 33 30%

9191ednaredutsraksroF 12%
T 64lanosrep ksinke 6%
Administrativ personal***  15%
Ekonomi (tkr)

871 831 retkätnI 71 462 14%
     varav anslag - grund 12 986 6 817 6%
     varav anslag - forsk 49 867 26 180 16%

163 35gardib varav     31 497 18%
185 4gardppu varav     825 33%

     varav övrigt *** 17 383 6 143 13%
Oförbrukade bidrag 71 514 48 532 27%

323 8gardib anpulppU 8 847 11%
Å 707 4tatluser ster 14 044 10%

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens

**** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

108114

14 8

*** Inkluderar administrativ personal vid Centrum för hav och samhälle
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Ny organisation för att möta nya utmaningar
Institutionen för matematiska vetenskaper

Under en lång följd av år har institutionen för matematis-
ka vetenskaper kunnat blicka tillbaka över vad som varit 
framgångsrika år, både för institutionen som helhet och all-
deles särskilt för några av våra medarbetare. Detta gäller 
även 2016.

Robert Berman blev invald i Kungl. Vetenskapsaka-
demien, som nu har sju medlemmar från vår institu-
tion. Vi är också mycket glada över att Marija Cvijo-
vic har utnämnts till  Framtidens forskningsledare i 
SSF:s program för unga forskare, och över att Orsola 
Tommasi tilldelades fakultetens forskningspris. Ock-
så många andra pris och bidrag har gått till institutio-
nens lärare och forskare under året, något man kan 
läsa om på institutionens nyhetssida.

Årets kanske största händelse inom grundutbild-
ningen var en konferens om matematikutbildning för 
blivande ingenjörer. Den anordnas vart annat år av 
SEFI Mathematics Working Group, som strax efter 
midsommar sammanförde cirka 90 personer från 14 
länder till Göteborg. Konferensens tema var matema-
tiska kompetenser. Bland annat behandlades frågor 
om hur studenter kan aktiveras, hur övergången från 
gymnasium till högskola kan underlättas och om nya 
tekniska hjälpmedel.

Därutöver har institutionen varit värd för ytterli-
gare sex konferenser och workshops inom institutio-
nens verksamhetsområden.

Institutionen är också värd för Gothenburg Centre 
for Advanced Studies in Science and Technology, en 
centrumbildning som är gemensam för Chalmers och 
universitetet. Förutom att ge stöd för att ordna kon-
ferenser och att bjuda in gästforskare är en av de vik-
tigaste programpunkterna att finansiera en gästpro-
fessor, som får resurser och administrativt stöd  till 
att under ungefär en månad organisera ett forskar-
program med anknytning till verksamheter vid Na-
turvetenskapliga fakulteten och Chalmers. Det första 
av dessa program gick av stapeln under 2016. Profes-
sor Leonardo Testi organsierade då programmet Ori-
gins of habitable planets, med omkring 35 gäster från 
ett flertal länder, och många deltagare från Göteborg.

Institutionen har under många år haft två veten-
skapliga avdelningar, men nu är det tre: Algebra och 
geometri, Analys och sannolikhetsteori och Tilläm-
pad matematik och statistik. Indelningen är motive-
rad av forskningsämnena, men även grundutbildning-
en påverkas av omorganisationen, som ska hjälpa oss 
att möta nya utmaningar, inom både forskning och 
grundutbildning.

Matematiska vetenskaper är värd för GoCAS, Gothenburg Centre for 
Advanced Studies in Science and Technology, en centrumbildning 
som är gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet. 

2016 2015

andel av 
NF 

Grundutbildning

173TSH ,retnedutssråleH 337 17%
Helårsprestationer, HPR 209 195 13%
Lärarutbildning

77TSH ,retnedutssråleH 71 37%
Helårsprestationer, HPR 61 55 39%
Forskarutbildning

Nyantagna 1 5 8%
Antal licentiatexamina 1
Antal doktorsexamina 2 4 6%
Personal (antal) 40 6%

10%Lärare 27 (17)* 26 (14)*

34rerosseforp varav

varav t v anställda  
universitetslektorer

13 (3)** 11 (5)**

varav forskarassistenter/bitr 
universitetslektorer

4

varav postdoktorer 6 7
Övrig forskande personal 1
Forskarstuderande 11 11 7%
T lanosrep ksinke

1lanosrep vitartsinimdA 1 1%
Ekonomi (tkr)

926 76 retkätnI 58 502 7%
     varav anslag - grund 24 458 23 309 12%
     varav anslag - forsk 17 174 15 672 5%

527 9gardib varav     6 531 3%
182gardppu varav     84 2%

199 51*** tgirvö varav     12 906 12%
268 4gardib edakurbröfO 4 527 2%
829 1gardib anpulppU 1 228 3%

Å 882 4tatluser ster 2 379 9%

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

39
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Värd för konferens i vetenskapsdykning
Sven Lovén centrum  
för marina vetenskaper

Övre: Key-note speaker Dr. Miriam Weber från HYDRA-institutet för 
marina vetenskaper på Elba, Italien betonade vikten av vetenskapliga 
dykare som ambassadörer för havet.
Nedre: Utbildningen åtföljdes av livliga diskussioner. 

Precis som tidigare år har Sven Lovén centrum för marin 
infrastruktur synts internationellt också 2016, genom att ha 
organiserat eller samordnat flera internationella kurser och 
konferenser.

En internationell masterkurs inom biodiversitet ar-
rangerades på Tjärnö genom ett samarbete mellan sex 
europeiska universitet. Först läser studenterna kurser 
i mindre grupper vid de olika universiteten. Därefter 
samlas de för tio dagars gemensam undervisning. Som 
plats för denna så kallade Spring School har kursled-
ningen, under de senaste tre åren, valt Lovéncentret 
Tjärnö. Under 2016 deltog 34 studenter från tolv län-
der. De arbetade i grupper med frågeställningar som 
de undersökte med egna metoder. Det handlade till 
exempel om långtidsförändringar i avgränsade havs-
områden, antibakteriella makroalger liksom effekter 
av antropogent ljud och ljus på kräftdjur. Förutom 
att träna sig i att utföra forskning, lär sig studenterna 
att kommunicera vetenskap till allmänheten genom 
muntlig presentation, filmproduktion och bloggande.

”Jämfört med tidigare fältstationer vi varit på för 
Spring School, är Tjärnö absolut bäst”, säger kurs-
ledare Tim Deprez från universitetet i Gent, Belgien. 
”Deltagarna uppskattar den öppna, hjälpsamma at-
mosfären och det är gott om utrymme och utrustning. 
Särskilt lyxigt är det med tillgång till småbåtar för att 

kunna göra undersökningar i fält. Att förläggningen 
finns på fältstationen underlättar mycket.”

Lovéncentret Kristineberg var under året värd för 
den andra europeiska konferensen om vetenskaps-
dykning. Över 90 forskare från 18 länder samlades 
tre dagar i maj för att presentera forskning som ut-
förts främst med vetenskapsdykning som forsknings-
verktyg. Syftet var också att nätverka, utbyta idéer 
och planera nya initiativ. Jämfört med den första kon-
ferensen, i Stuttgart 2015, var antalet deltagare och 
representerade länder fördubblat.

Årets konferens berörde forskning med hjälp av ve-
tenskapsdykning på flera sätt: från mikro- till makro-
skalan; marinarkeologi; ny teknik och nya metoder, 
och slutligen om vetenskapsdykning i polarområden. 
Vetenskapsdykningens stora betydelse för forskning i 
kustområden och andra grunda vattenmiljöer fram-
kom tydligt i forskningspresentationer och diskussio-
ner. Många deltagare var imponerade av de nyskapa-
de möjligheterna till undervisning och utbildning av 
vetenskapsdykare som vi har på Lovéncentret. Delta-
garna uppskattade Lovéncentret Kristineberg för de 
utmärkta förhållandena, den höga tekniska standar-
den på utrustning och våra erfarna dykare.

2016 2015
andel av 

NF 

Personal (antal) 36 41 5%
eraräL

varav professorer
varav t v anställda  
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr 
universitetslektorer
varav postdoktorer

Övrig forskande personal 2 3 2%
ednaredutsraksroF

9272lanosrep ksinkeT 40%

Administrativ personal 7 9 7%
Ekonomi (tkr)

583 65583 06 retkätnI 6%
     varav anslag - grund 8 686 8 651 4%
     varav anslag - forsk 27 487 27 402 9%

042 7gardib varav     6 034 2%
569gardppu varav     459 7%
700 61* tgirvö varav     13 839 12%
201gardib edakurbröfO 289 0%
159 4gardib anpulppU 4 147 6%
084 1-tatluser sterÅ -3 756 -3%

* Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner
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En lite annorlunda julklapp
Svenskt NMR-centrum2016 var ett år av förändring och tillväxt för Svenskt NMR-

centrum med tillskott i såväl instrumenteringen som per-
sonalstyrkan. Samtidigt firade enheten sitt 25-årsjubileum 
och bjöd därför in till ett symposium i Wallenbergsalen i 
oktober med presentationer av en rad framstående NMR-
forskare.

Det nationella uppdraget ökade då svenskt NMR-
centrum blev en av två enheter vid Göteborgs uni-
versitet som utsågs till facilitet vid det nationella in-
stitutet för livsvetenskaper, SciLifeLab. Verksam-
heten inom SciLifeLab utvärderades under året och 
fick förnyat förtroende i ytterligare fyra år. Svenskt 
NMR-centrum blev också en del av det VR-finansie-
rade NBIS (infrastruktur för bioinformatik) och ut-
gör sedan tidigare stöd för både SwedStruct (VR) och 
NMRforLife (KAW) för strukturbiologi och metabo-
lomik. Enhetens ökade uppdrag medförde nyrekryte-
ring av två forskningsingenjörer vilket ökade perso-
nalstyrkan med femtio procent. 

Den nationella och internationella verksamheten 
fortsatte oförtrutet med en rad användare. Samman-
lagt fick drygt 100 projekt stöd från forskningsinfra-
strukturen inom alla verksamhetsområden, även om 
strukturbiologi, metabolomik och materialvetenskap 
klart dominerade. Verksamheten presenterades i na-
tionella sammanhang i Umeå, Uppsala och Göteborg. 
Flera nya proteinstrukturer bestämdes, särskilt av 
icke-kristalliserbara proteiner, och många tusen me-
tabolitprover analyserades. 

Under året genomfördes en serie kurser och work-
shops för nationella och internationella doktorand-
er, postdoks och forskare, med stöd från bland an-
dra Nordic NMR Network och INSTRUCT. Fo-
kus låg främst på teknik- och metodutveckling, 
samt tillämpningar inom metabolomik och struktur- 
biologi. Svenskt NMR-centrum var också en av ar-
rangörerna av SBnet, det årligen återkommande na-
tionella strukturbiologimötet. 

Utvecklingen av enheten fortsatte i oförminskad 
takt. Bland annat togs en anläggning i bruk för att 
samla upp heliumgas. Totalt omsätter Svenskt NMR-
centrum nästan 10 000 liter flytande helium varje år. 
Med den nya anläggningen kan  > 90-95 procent av 

den heliumgas som tidigare släppts ut samlas upp och 
återanvändas. Även om helium är ett grundämne utan 
direkt miljöpåverkan så är det en icke förnybar råva-
ra och uppsamlingen av helium är ett viktigt steg i en-
hetens miljömål. En avancerad robot för provbered-
ning införskaffades och det största högfältsinstrumen-
tet, 900 MHz-magneten, försågs med en automatisk 
provväxlare. Det senaste inslaget i utvecklingen var 
beställningen av en ny, superkänslig detektor till 900 
MHz-magneten. 

Året avslutades med att enheten, genom en dona-
tion från ett företag, fick ta emot en komplett, bättre 
begagnad 700 MHz NMR-magnet. Donationen bety-
der mycket för forskningsinfrastrukturen och magne-
ten anlände till Göteborg två dagar före julafton: en 
mycket välkommen julklapp.

2016 2015
andel av 

NF 

Personal (antal) 4 1%
eraräL

rerosseforp varav

varav t v anställda  
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr 
universitetslektorer
varav postdoktorer

Övrig forskande personal 6 4 5%
ednaredutsraksroF

lanosrep ksinkeT

Administrativ personal
Ekonomi (tkr)

860 01855 51 retkätnI 2%
     varav anslag - grund

     varav anslag - forsk 5 099 5 099 2%
718 7gardib varav     2 614 3%

gardppu varav     

246 2*** tgirvö varav     2 355 2%
405gardib edakurbröfO 455
547 7gardib anpulppU 14 015 10%
282tatluser sterÅ 345 1%

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

6
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Utvecklingsarbete med fokus på kvalitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap

Mycket av arbetet under året har gjorts i syfte att utveckla 
kvaliteten i olika processer och verksamheter. Medarbetare 
vid fakultetskansliet har deltagit i olika former av utveck-
lingsarbeten. Under våren hade kansliet glädjen att ta emot 
inte mindre än två praktikanter.

En student från Karlstads universitet gjorde praktik 
inom ramen för sin utbildning till kommunikatör. 
Praktiken genomfördes med fokus på utveckling av 
kommunikation i sociala medier. Den andra prakti-
kanten ingick i universitetets satsning på praktik för 
nyanlända. Praktikanten arbetade med validering av 
högskolepedagogiska meriter. Göteborgs universitet 
ställer krav på högskolepedagogisk utbildning eller 
att personer på annat sätt har skaffat motsvarande 
kunskaper. Därför genomfördes vid fakulteten en sär-
skild satsning på prövning och erkännande av hög-
skolepedagogiska meriter.

Flera av kansliets medararbetare deltog under vå-
ren i arbetet, som initierats av fakultetsstyrelsen, 
kring fakultetens fördelningsmodell. Ett omfattande 
arbete gjordes 2013-2014 som resulterade i en mo-
dell som bland annat skulle skapa transparens, stabi-
litet och ett större självständigt ansvar för verksam-
het och satsningar på institutionsnivå. För att bekräf-
ta att målen nåddes genomfördes därför en analys. 
Fakultetskansliet bidrog med underlag till diskussio-
ner och beslut. I juni beslutade fakultetsstyrelsen om 
en revidering av modellen.

Fakultetens sabbaticalprogram utvärderades av en 
extern person under våren. Utvärderaren var över lag 
mycket positiv till programmet men lämnade också 
några rekommendationer för framtiden. I juni beslu-
tade fakultetsstyrelsen om en treårig förlängning av 
programmet. En av rekommendationerna var bland 
annat att informationen om programmet behövde 
utvecklas. Därför arrangerades lunchseminarier och 

presentationen om programmet på webben förbätt-
ras. 

Som en förberedelse inför UKÄ:s kommande utvär-
dering av forskarutbildningen genomfördes en audit 
av forskarutbildningsberedningen med stöd av fakul-
tetskansliet. Auditgruppen intervjuade institutioner-
nas doktorander, handledare, examinatorer och led-
ningar. Tillsammans reflekterade de över vad som är 
kvalitet i forskarutbildningen och hur kvalitet upp-
nås.

CUL är förkortningen för Centrum för utbildnings-
vetenskap och lärarforskning och är en forskarskola 
vid Göteborgs universitet. Tio forskarutbildningsäm-
nen är kopplade till CUL, varav matematik/naturve-
tenskap, inriktning utbildningsvetenskap är ett. Un-
der året har fakultetskansliet arbetat med att ta fram 
en handläggningsordning och utvecklat informatio-
nen om utbildningen i syfte att göra den mer lättill-
gänglig.

Som ett led i att effektivisera möteshanteringen vid 
fakulteten deltar medarbetare vid fakultetskansliet i 
ett utvecklingsarbete tillsammans med Handelshög-
skolans fakultetskansli, rektors kansli och registrato-
rer. Genom att använda moderna system för hante-
ring av möten kan mötesdeltagare lättare få tillgång 
till underlag. Vidare kan arbetstid för att administrera 
möten sparas in och användas på ett bättre sätt. Detta 
är ett viktigt steg i fakultetskansliet ständiga förbätt-
ringsarbete som också stärker det interna kvalitetsar-
betet och visar på kansliets ambititioner att digitalise-
ra processer och rutiner.
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51026102

VERKSAMHETENS INTÄKTER

805725galsna va retkätnI

592013gardppu hco gardib va retkätnI

Försäljning 5494

8558retfigva anretni hco redantsokekta ridni va retkätnI

21retkätni alleisnaniF

809279retkätni ammuS

VERKSAMHETENS KOSTNADER

563-173-redantsokenöL

00dluksretsemes gnirdnäröF

9-01-redantsoklanosrep agirvÖ

06-36-rednarotkoD

251-661-redantsokstfird agirvÖ

031-351-gardib anretni hco redantsok atkeridnI

721-121-redantsoklakoL

1-1-redantsok alleisnaniF

93-14-ragninvirksvA

388-629-redantsok ammuS

00ragnirerefsnarT

5264LLAFTUSTEHMASKREV
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Balansräkning (mkr)
TILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 0,2 0,3

Förbättringsutgifter på annans fastig 4,77,6teh

Anläggningstillgång 6,9015,39.m.m reiratnevni ,reniksam :ra

Pågående nyanläggningar 120,5 87,3

Summa materiella anläggningstillgångar 220,9 204,6

Varulager

Boklager 0,1 0,1

Fordringar

Kundfordringar 8,1 8,8
Fordringar hos andra myndigheter 2,7 2,9
Övriga fordringar 0,8 1,3
Summa fordringar 11,6 13,0

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 0,5 0,2
Upplupna bidragsintäkter 76,8 82,8
Övriga upplupna intäkter 5,0 5,6
Summa periodavgränsningsposter 82,3 88,6

Kassa och bank

Summa kassa och bank 154,8 86,7

SUMMA TILLGÅNGAR 469,7 393,0

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

2,926,001latipak sterå hco latipak taresnalaB

Summa myndig 2,926,001latipaksteh

Skulder

Skulder till andra myndigheter 0,9 0,7
Leverantörsskulder 20,5 18,2
Övriga skulder 0,1 0,0
Summa skulder 21,5 18,9

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 32,6 34,5
Oförbrukade bidrag 264,4 229,6
Avsättning bidragsfinansierade anläggningar 37,6 44,8
Övrig 1,110,31retkätni adlatebturöf a
Summa periodavgränsningsposter 347,6 320,0

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 469,7 368,1




