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4 Dekanen inleder

Bibliometrisk analys av fakultetens forskning baserad på nyckelord i publicerade 
artiklar (övre bild) och utbildning baserad på innehållet i kursplaner (nedre bild). 
 Illustration av Lars Kullman.
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Dekanen inleder
Arbetet med fakultetens långsiktiga målbild har inten-
sifierats under 2017. Året började med en diskussion 
om hur forsknings- och utbildningsverksamheterna kan 
åskådliggöras. Tanken var att reflektera över den bild som 
framkommer och se om och hur forskning och under-
visning kopplar samman. Fakultetens målsättning är att 
utbildningen ska koppla till den forskning som bedrivs 
och att det ska finnas ett tydligt utbyte mellan forskning 
och utbildning. Inom forskning är det vanligt att man ser 
på bibliometriska data och så gjordes även här. Nyckelord 
i publicerade artiklar utgjorde basen för analysen och 
åskådliggjordes i ett diagram, 
där storleken på cirkeln anger 
hur frekvent ordet är och 
linjerna beskriver koppling till 
andra nyckelord, se bild 1 till 
vänster. Det går att identifiera 
starka forskningsområden i en 
sådan sammanställning och det 
finns en igenkänningsfaktor. För 
att få en motsvarande analys 
av fakultetens utbildningsut-
bud användes kursplaner som 
underlag. 

Den tydliga grupperingen som 
framkommer för forskningen 
återfinns inte lika tydligt i kur-
sutbudet. Samma typ av analys 
gjordes för varje institution där 
mönstren blev tydligare. Dessa 
grafiska bilder kan på ett övergripande sätt illustrera verk-
samheten men för att fördjupa bilden och fortsätta arbetet 
med fakultetens långsiktiga målbild behövs mer förfinade 
verktyg. Fakultetsstyrelsen beslutade att det fortsatta 
arbetet skulle ta avstamp i Agenda 2030 och FNs globala 
hållbarhetsmål. Som ett första steg genomfördes en inven-
tering av vilka verksamheter inom fakulteten som idag kan 
kopplas till dessa mål, både inom forskning och utbildn-
ing. Det blev en mycket intressant resa där det visade sig 
att fakulteten har verksamheter relaterad till alla 17 målen, 
dock i varierande grad.

Arbetet med fakultetens långsiktiga målbild med FNs 

globala hållbarhetsmål är också temat i årsberättelsen för 
2017. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Fakulteten har under året arbetat vidare med förberedel-
serna för samlokalisering av livsvetenskaper till nytt hus på 
Medicinareberget. En förstudie var klar i maj och följdes 
av ett byggprogramskede och Naturvetenskap Life mynt-
ades som namn på projektet.

Många personer har arbetat med att förfina planeringen av 
nybygget och fakulteten har också anordnat inspirations-

föreläsningar om ”morgon-
dagens” lokaler för forskning 
och utbildning. Arbetet med 
Naturvetenskap Life kommer 
att fortgå under ett antal år och 
kräver att vi alla reflekterar över 
hur ett nytt hus kan planeras 
för att på bästa sätt stödja 
utvecklingen av forskning och 
utbildning i framtiden. 

Under året har verksamheten vid 
Sven Lovén centrum för marin 
infrastruktur omorganiserats för 
att kunna möta framtida möj-
ligheter och utmaningar på ett 
bra sätt. Enligt förslag från Axel 
Wenblad, rektors utredare av den 
marina infrastrukturen, kommer 
institutionen för marina veten-

skaper att vara värd för Lovéncentret från årsskiftet. Detta 
är ett led i utvecklingen av hela det marina och maritima 
området vid fakulteten och universitetet, som även omfattar 
fördjupat samarbetet med externa intressenter. 

Jag vill passa på och tacka alla medarbetare för allt det 
initierade arbete ni utför och det engagemang ni visar för 
verksamheten. Jag ser med tillförsikt fram emot 2018 då 
fakulteten får en ny ledning som ska fortsätta det spän-
nande arbetet med fakultetens långsiktiga målbild. 
  
 Elisabet Ahlberg 
 Dekan
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Förbättrad ekonomi 
Genom institutionsdialoger och en 
tydlig plan för uppföljning och 
åtgärder har den ekonomiska situa-
tionen för fakulteten stadigt förbätt-
rats. Bokslutet 2017 pekar på en 
positiv ekonomisk balans tack vare 
successiv reducering av negativt 
balanserat kapital för utbildning. Den 
uppnådda balansen skapar möjlighet 
att genomföra ytterligare strategiska 
satsningar och ger utrymme att grad-
vis öka fakultetens utbildningsupp-

drag. Mot slutet av 2017 planerades 
därför, i nära samverkan med insti-
tutionerna, åtgärder för en strategisk 
ökning av uppdraget och rektor 
beviljade både ett ökat uppdrag och 
medel för kvalitetshöjande åtgärder 
inför 2018. 

Trots särskilt ekonomiskt stöd för 
strategiska insatser inom projektet 
Brobyggaren når fakulteten inte 
lärarutbildningsuppdraget. Särskilda 
åtgärder som bättre balanserar upp- 
drag och utfall behöver därför 

diskuteras. Tyvärr har en fortsatt 
oklarhet i övergripande styrning och 
fördelning av ansvar mellan de olika 
organisatoriska universitetsnivåerna 
skapat onödig friktion i verksam-
heten. 

Otydligheten och svårigheten att 
få till stånd en konsekvent dialog har 
lett till att både ledningspersoner, 
lärare och administrativ personal tagit 
mycket tid i anspråk för att reda ut 
frågor som relaterar till lärarutbild-
ningen. Detta riskerar att överskugga 
annars positiva erfarenheter, exempel-
vis i samband med permanentandet 
av Brobyggaren och uppstarten av 
masterprogram i fyra av fakultetens 
grundläggande ämnen (biologi, fysik, 
kemi och matematik) med inriktning 
mot lärande. 

Kvalitetsfrågor i fokus 
Arbetet med utbildningsfrågor på 
grund- och avancerad nivå har i hög 

Tydligare bild av utbildningens koppling till 
de globala hållbarhetsmålen
Fakulteten bidrar till en hållbar utveckling genom att erbjuda ett utbud av 
utbildningar inom miljö och hållbar utveckling som baseras på forsk- 
ning, och förmedlar aktuella forskningsresultat. Under året har arbetet med 
hållbarhetsperspektivet intensifierats med ett förstärkt fokus på FN:s globala 
hållbarhetsmål. Goda exempel kommer att lyftas fram på hur koncept för 
hållbar utveckling och de specifika globala målen kan inkluderas och för- 
tydligas i kurs- och utbildningsplaner. Initiativet har vuxit fram i dialog mellan 
institutioner och fakultetsstyrelsen. Erfarenhet av arbete med och kunskap 
om hållbar utveckling kan därmed också bättre konkretiseras i studenternas 
utbildningsportföljer.

Utbildning på grund- och avancerad nivå
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grad kretsat kring kvalitetsutveckling 
och uppföljning av fakultetens 
utbildningsuppdrag. Under året 
slutfördes pilotprojektet med extern 
bedömning av kandidat- och master-
programmen i marina vetenskaper. 

Processen i samband med den 
externa utvärderingen och därmed 
inledande kvalitetsinventering utgör 
nu modell för fortsatt utveckling av 
kvalitetsarbetet vid fakulteten. Under 
ett internat med kvalitetsutskottet 
diskuterades kvalitetsrapporterna för 
samtliga utvärderingskluster och 
formerna för den årliga kvalitetsupp-
följningen. Som huvudsakliga spår för 
gemensam kvalitetsutveckling 
identifierades aktiviteter för en 
bredare studentrekrytering och 
fortsatt utveckling av institutionsge-
mensamma nätbaserade kursut- 
värderingar. Pedagogiska utskottet 
fick i uppdrag att revidera den för 
fakulteten gemensamma kursutvärd-
eringsmallen och gruppen har under 
hösten rapporterat kontinuerligt till 
beredningen för utbildning på 
grund- och avancerad nivå. 

Internationalisering 
Att öka andelen utresande studenter 
har identifierats som ett utvecklings-
område. Informationen om våra 
partneruniversitet har därför förtydli-
gats på fakultetens webbplats. Genom 
inspirerande texter och tydliga länkar 
till våra partners finns potential att 
öka andelen studenter som är intresse-
rade av studier utomlands. Utbild-
ningarna som erbjuds på fakulteten 
ska vara internationellt präglade även 
i meningen att erbjuda möjligheter till 
anställningar utanför Sverige. 

För att konkretisera internationali-
seringsarbetet antogs Handlingsplan 
för Naturvetenskapliga fakultetens 
internationaliseringsarbete inom 
utbildning på grund- och avancerad 
nivå. Handlingsplanen tydliggör 
fakultetens långsiktiga målsättningar 
med internationaliseringsarbetet, ger 
stöd i arbetet med internationaliser-
ingsfrågor på institutionsnivå och 
underlättar samarbeten inom 
fakulteten. 

Fakultetens peda-
gogiska pris 2017 
gick till Michael 
Axelsson vid insti-
tutionen för biologi 
och miljövetenskap, 
vilket uppmärksam-
mades vid den år-
liga fakultetsdagen. 
 
Motiveringen löd: 
”Michael Axelsson 
tilldelas Naturveten-
skapliga fakultetens 
pedagogiska pris för sin mångåriga 
gärning som pionjär, stilbildare och 
drivande när det gäller IT-baserad 
undervisning i biologi vid Göteborgs 

universitet. Michael 
har sedan 1998 
utvecklat sitt eget, 
hela institutionens 
och senare fakultetens 
och universitetets 
kunnande inom IT-
baserad undervisning. 
Michael använder 
ett brett register av 
interaktiv IT-baserad 
undervisning och har 
varit tidigt ute med 
att använda inspelat 

material i sin undervisning. Han har 
också själv byggt upp ett ALC-rum och 
är drivande i att sprida användningen 
av detta till kollegorna”.

Pedagogiskt pris till Michael Axelsson

Lars Bengtsson utsågs till excellent lärare
Hösten 2017 antogs Lars Bengtsson 
vid institutionen för fysik till excellent 
lärare. Lars Bengtsson har 25 års 
erfarenhet av undervisning, och hans 
undervisningsområde är elektronik, 
elektrisk mätteknik och inbyggda 
system.

– Jag ser lärarrollen som min 
huvudsakliga uppgift på 
universitetet; jag är lärare i 
första hand och forskare i 
andra hand, men jag strävar 
efter att låta dessa båda 
roller växa in i varandra så 
att det blir någon slags 
korsbefruktning. Det är nog 
svårt att vara excellent i både forsk-
ning och undervisning men jag vill 
bestämt hävda att undervisningen har 
gjort mig till en bättre forskare och 
vice versa, säger Lars Bengtsson. 

Han menar att det är viktigt att 
universitetet måste förändras med 
omvärlden och studenternas vanor 
och förväntningar. 

– I framtiden, som kanske redan 
är här, kommer studenternas nya sätt 
att konsumera information även att 
tvinga fram en förändring av under-
visningstraditionerna på våra högre 
lärosäten och här står universiteten 
inför stora utmaningar. När, hur och 
i vilken grad och vilken riktning 

måste vi förändras? 
Lars Bengtsson använder sig av 

tekniska verktyg i undervisningen, 
verktyg som måste anpassas till olika 
studentkategorier. I stor utsträckning 
spelar han in föreläsningar, räkne-
övningar och demonstrationer. 

– Detta material använder jag för 
att skapa ”flipped class-
room”. Det är inte oprobl-
ematiskt, men mycket 
spännande. I en traditionell 
kurs håller jag föreläsningar 
först och sen går studenterna 
hem och bearbetar material-
et. I ett ”flipped classroom” 
tittar studenterna på en 

inspelad föreläsning hemma, innan de 
träffar mig på universitetet. Det 
innebär att när de träffar mig är det 
inte första gången de exponeras för 
materialet vilket gör att de kan ställa 
betydligt mer initierade frågor. Det 
finns naturligtvis nackdelar också och 
beroende på vilken studentkategori 
man vänder sig till väger för- och 
nackdelar olika mycket. 

Om han ska ge ett råd till nya 
föreläsare är det att vara väl för-
beredd. 

– Studenter vill inte se  en 
föreläsare som står och läser innantill 
i sitt manus. Lär dig det utantill så att 
när du föreläser struntar i manus.
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Universitetet är studenternas plats 
för kunskap och utveckling. Det är 
ingen tvekan om saken. Det är där 
vi utvecklas och lär oss om det 
teoretiska och det praktiska. Detta 
gäller oavsett om en studerar 
fysik, geologi eller till receptarie. 
Och den utvecklingen hjälper oss 
för att kunna implementera den 
kunskapen för framtida yrkesliv. 
Oavsett om en vill bli konsult, 
forskare, miljöutredare eller 
någonting annat.

Men eftersom vi lever i en förändrad 
värld så innebär det även att vi för-
ändras. Det som den här generation-
ens studenter är intresserade av är 
definitivt inte likt en tidigare genera-
tion av studenter. Det som är i fokus 
just nu är utveckling. Och inte bara 
vår egen utveckling, utan även för 
den värld som vi lever i. Under stora 
delar av vår tid, bland annat i föreläs-
ningssalarna, så ställs frågan om 
varför saker och ting fungerar som 
de gör. Vem har bestämt matematik-
ens lagar och hur kommer dessa att 
se ut i framtiden? Vilka ekosystem 

kommer råda i världen om hundra år 
och vad beror det på? Vilka kemiska 
produkter behöver vi ta fram för 
att sluta konsumera sånt som idag 
släpper ut mikroplaster och gifter 
till havet? Detta är bara ett axplock 
frågor där universitetet både har och 
söker svar.

Som ordförande för Göta student-
kårs naturvetarsektion så är jag glad 
över att se att Naturvetenskapliga 
fakulteten är en ledstjärna i arbetet 
med FN:s globala mål. Vi behöver 
alla tänka nytt och vi behöver ha 
hållbar utveckling i åtanke varje 
gång vi skapar nya kurser, anställer 

nya personer och när vi vill ha nya 
studenter som pluggar ett natur-
vetenskapligt program.

För att bli bättre på hållbar utveckling 
så behöver vi lära oss mer. Vi behöver 
lära oss ur ett hållbarhetsperspektiv 
om hur naturvetenskap kan göra 
världen till en bättre plats. Om vi 
exempelvis kunde förutspå framtida 
väder på ett bättre sätt än idag så 
skulle det innebära bättre förbere-
delser inför naturkatastrofer. Hur 
jobbar vi med detta? Vi behöver inte 
bara ett hållbarhetsperspektiv utan 
även ett studentperspektiv. Visa att vi 
är ett universitet med kurser i hållbar 
utveckling inom alla ämnesområden!

Ge studenterna förslag på kandidat-
projekt som fokuserar på hållbarhet 
inom kemi, maringeologi, astronomi 
och alla andra ämnen. Ge även 
möjlighet till stipendium för de 
som arbetar med hållbarhet inom 
universitetet! På det sättet utvecklas 
studenterna och får nya idéer och nya 
möjligheter för livet. Vi har då även 
möjligheten att imponera på andra 

universitet. Inte bara runt om i land-
et, utan i resten av världen, som gör 
att andra lärosäten hakar på för att 
tänka hållbart. Det finns bara vinster 
med ett universitet som ger breda 
möjligheter för studenten att lära sig 
om hållbar utveckling. 

Jag vill också berätta om en annan 
sak som jag är stolt över: Studenten-
gagemanget inom kåren. Trots att 
UKÄ, Universitetskanslersämbetet, 
nämner stora brister inom student- 
inflytandet i landet, så visar student-
erna ett stort engagemang. Jag är 
tacksam över att det finns studenter 
som pratar om sin utbildning och 

dess utvecklingspotential, som sam-
lar andra för studiesociala kvällar 
och som intresserar sig för att vara 
studentrepresentanter. Vi i natur-
vetarsektionen har ett flertal per-
soner som gör väldigt mycket för att 
den naturvetenskapliga studenten ska 
få en bättre och tryggare studietid. 
Jag blir även glad (och något oroad) 
varje gång det kommer studenter för 
att prata om brister i någon kurs. Då 
får vi möjligheter att påverka inom 
exempelvis ett programråd och dis-
kutera ett ärende som förmodligen 
inte hade diskuterats annars. Med 
det sagt är vi också glada över att 
många anställda inom universitetet 
lyssnar på studenterna och älskar 
att se ett studentengagemang. Det är 
en central nyckel till ett universitet i 
positiv utveckling.

Göta studentkår kommer att fortsatt 
jobba för en bättre utbildning för 
alla studenter. Vi hjälper till oavsett 
hur små eller stora frågor som kom-
mer upp, vi finns alltid vid studenter-
nas sida!

 
Johan Ben Mohammad 

Ordförande 
Göta studentkårs naturvetarsektion

Studenterna: ”Ha hållbar utveckling i åtanke”

Studenterna har ordet

”Som ordförande för Göta studentkårs naturvetar- 
sektion så är jag glad över att se att Naturvetenskapliga 
fakulteten är en ledstjärna i arbetet med FN:s globala 
hållbarhetsmål.”
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...och de fick pris för förtjänstfulla insatser
På fakultetsdagen 15 november till-
delades följande personer utmärkelsen 
förtjänstfulla insatser inom utbild-
ning: 
Bo Berndtsson 
Institutionen för matematiska 
vetenskaper 
Örjan Hansson 
Institutionen för kemi och 
molekylärbiologi 
Bo Hellsing 
Institutionen för fysik 

Gunilla Johansson 
Sven Lovén centrum för marin 
infrastruktur 
Lilioth Olsson 
Institutionen för biologi och 
miljövetenskap 
Alexander Walther 
Institutionen för geovetenskaper 
Katarina Östling 
Göteborgs universitetsbibliotek

Här är fakultetens alla nya professorer 2017
Gunnar Almevik 
Professor i kulturvård med inriktning 
mot hantverksvetenskap 
Barry A. Costa Pierce 
Gästprofessor i marint vattenbruk 
Ingela Dahllöf 
Professor i miljövetenskap med 
inriktning mot ekotoxikologi 
Scott Edwards 
Gästprofessor i evolutionär och 
ekologisk genetik 
Máté Erdélyi 
Professor i  organisk kemi 
Alexander Friedmann Dmitriev 
Professor i  fysik 
Mattias Goksör 
Professor i fysik 
Måns Henningson 
Professor i teoretisk fysik 
Harald Bentz Høgseth 
Professor i kulturvård med inriktning 
mot hantverksvetenskap 

Ulrich Lange 
Professor i kulturvård, särskilt 
bebyggelsehistoria 
Lennart Lindfors 
Adjungerad gästprofessor i fysikalisk 
kemi 
Axel Målqvist 
Professor i matematik 
Roger Olsson 
Gästprofessor i läkemedelskemi 
Anneli Palmsköld 
Professor i kulturvård med inriktning 
mot hantverksvetenskap 
Håkan Samuelsson Kalm 
Professor i matematik 
Bassam Soussi 
Adjungerad professor i biomedicin

...och här är alla nya docenter på fakulteten...
David Bolin 
Institutionen för matematiska 
vetenskaper 
Fredrik Lindberg 
Institutionen för geovetenskaper 
Åsa Kasimir 
Institutionen för geovetenskaper 
Mihaly Kovacs 
Institutionen för matematiska 
vetenskaper  
Ingrid Martins Holmberg 
Institutionen för kulturvård 

Marina Panova 
Institutionen för marina vetenskaper 
Johan Tykesson 
Institutionen för matematiska 
vetenskaper  
Samuel Genheden 
Institutionen för kemi och 
molekylärbiologi

Några av de nya professorerna: Ingela 
Dahllöf, Scott Edwards, Mattias Goksör 
och Anneli Palmsköld.

Två av de nya docenterna: David Bolin 
och Ingrid Martins Holmberg.

Två av pristagarna: Lilioth Olsson och 
Katarina Östling.
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Forskning som bidrar 
Vid Naturvetenskapliga fakulteten är 
samarbeten med det omgivande 
samhället en naturlig del av många 
anställdas och studenters vardag. Ett 
exempel från 2017 är ett åtgärdspro-
gram för förvaltning och restaurering 
av ålgräsängar som baserats på resultat 
från forskningsprojekt inom institu-
tionen för marina vetenskaper. 
Ålgräsängar utgör mycket viktiga men 
hotade kusthabitat. De är högt 
prioriterade skyddsområden enligt 
Riokonventionen och EU:s habitatdi-
rektiv. Arbetet har gjorts på uppdrag av 
Havs- och vattenmyndigheten i 
samarbete med Havsmiljöinstitutet och 
Länsstyrelsen. 

Ett annat exempel på samarbeten 
med omgivande samhället är att 
forskare från institutionen för kemi 
och molekylärbiologi, som medlem-
mar i en internationell forskargrupp, 
har utvecklat ett nytt material som kan 

användas i utrustningen för bloddialys. 
Utvecklingen kan på sikt innebära ett 
genombrott för forskning av betydelse 
för behandling av njursjuka.

Intresseväckande forskning 
Fakultetens mångskiftande forskning 
omfattar allt från grundläggande 
naturvetenskap till tillämpningar inom 
exempelvis miljö, klimat, livsvetenska-
per och biologisk mångfald. En 
livsform som i alla tider fascinerat 
människor är mareld. En forskargrupp 
från institutionen för marina vetenska-
per och institutionen för biologi och 
miljövetenskap har lyckats visa att 
mareldens ljusintensitet styrs av hur 
många fiender det finns i vattnet. 
Mareldsorganismerna upptäcker sina 
fiender med hjälp av luktsinnet och 
skruvar upp ljuset när risken är stor att 
bli uppäten vilket skyddar dem från 
angrepp.   

Unikt för landet är forskning inom 

kulturvård, där man från en naturvet-
enskaplig utgångspunkt studerar 
ämnen med tvärvetenskapliga kopp-
lingar till humaniora, samhällsveten-
skap, konst och arkitektur. Under året 
har gästprofessor Annika Ekdahl, med 
utgångspunkt i sin konstnärliga 
forskning, kunnat bidra till en kritisk 
förståelse av sådana preferenser och 
värdesystem som styr kulturarvens 
innehåll, dess vård och kunskapsut-
vecklingen inom området.  

Konkurrenskraftiga forskare 
Forskare vid Naturvetenskapliga 
fakulteten har under året beviljats 
många bidrag av varierande om-
fattning. I årets öppna utlysning inom 
naturvetenskap och teknikvetenskap 
från Vetenskapsrådet hade ansökning-
arna från fakulteten en högre bevil-
jandegrad än genomsnittet i riket. De 
17 beviljade projekten spänner från 
magnetisk styrning på nanonivå till 
Västantarktis inlandsis.  

Varje år finns bland de beviljade 
bidragen några som väcker särskild 
uppmärksamhet, som  två prestigefulla 
beviljningar från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Raimund Feifel 

Intresseväckande, unik och konkurrenskraftig
Fakultetens forskare bidrar ständigt till att öka våra kunskaper om män-
niskan och vår omgivning för att skapa en hållbar utveckling lokalt och 
globalt. Här presenteras ett axplock från forskningen under året. Fakulteten 
har också arbetat för att säkerställa tillgången till högklassig infrastruktur för 
forskning.

Forskning

Hjortarna i Nara Park”, en del av Annika Ekdahls projekt “Gobelängresan – att följa hjortar.” Projektet är också redovisat i boken 
“Gobelängresan. Boken om att följa hjortar” som finns på GUPEA. (Bilden är ett montage.)
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vid institutionen för fysik erhöll 36,3 
miljoner kronor för att studera 
korrelationer mellan elektroner. Om 
forskningsprojektet lyckas svara på 
frågan om en händelse i mikrokosmos 
överhuvudtaget kan sägas inträffa 
tidigare än en annan så skulle det 
innebära ett stort steg framåt för 
förståelsen för en av fysikens viktigaste 
teorier: kvantteorin. 

Karl Börjesson, institutionen för 
kemi och molekylärbiologi, utsågs till 
Wallenberg Academy Fellow. Hans 
forskning syftar till att göra organiska 
lysdioder mer effektiva genom att 
utveckla molekyler där mer av energin 
omvandlas till ljus. Idag går ungefär en 
femtedel av den globala elproduk-
tionen till att lysa upp vår värld. 

Forskningsinfrastrukturer utvärderas 
Tillgång till moderna och adekvata 

forskningsinfrastrukturer är en 
förutsättning för att kunna bedriva 
konkurrenskraftig forskning av högsta 
kvalitet. 

Under året har Svenskt NMR- 
centrum utvärderas som ett led i 
fakultetens och universitets kontinuer-
liga kvalitetsarbete. Utvärderingen 
gjordes av två externa sakkunniga som 
har granskat ett gediget skriftligt 
bakgrundsmaterial samt intervjuat 
drygt 20 personer under ett tre dagar 
långt platsbesök. De fann att verksam-
heten haft en imponerande utveckling 
de senaste åren och att användarna 
över lag var mycket nöjda med den 
utrustning och kompetens som Svenskt 
NMR-centrum tillhandahåller. I 
början av 2018 kommer deras slutliga 
rapport inklusive rekommendationer 
för framtiden.

Rebecka Jörnsten fick forskningspriset
Naturvetenskapliga fakultetens 
forskningspris 2017 tilldelades 
Rebecka Jörnsten vid institutionen 
för matematiska vetenskaper. 
Rebecka Jörnsten är biostatistiker 
och hennes forskning är centrerad 
på utveckling av statistiska model-
ler för storskaliga data. 

− Det handlar om hur dessa 
modeller ska skattas, valideras, 
jämföras, samt visualiseras och 
tolkas, säger Rebecca Jörnsten.

Hennes grupp har ett nära 
samarbete med forskare 
vid Uppsala universitet där 
de arbetar fram nät-
verksmodeller för att 
beskriva genomiska 
variationer mellan olika 
typer av cancer. Målet 
med denna forskning är 
att finna biomarkörer som 
kan förutsäga individuell respons på 
olika behandlingsalternativ. 

Modellering har en mycket rik 
struktur och kan vara mycket kompli-
cerad. 

− Modellering av stora data- 
mängder är en enorm utmaning i 
många forskningsområden. I mitt 
vetenskapliga arbete använder jag mig 

av metoder från olika discipliner och 
områden, till exempel robust statistik, 
maskinlärning och informationsteori, 
och jag integrerar dem på ett nytt sätt 
för utveckla tolkningsbara, skalbara 
och stabila modeller av komplexa 
data. Tvärvetenskaplig forskning 
leder ofta till nya statistiska metoder 
som är generellt applicerbara. 

Rebecka Jörnsten är mycket glad 
över att få Naturvetenskapliga 
fakultetens forskningspris. 

− Det känns jättekul! Matematiska 
vetenskaper är en stark 
forskningsmiljö och vi har 
många statistiker och 
tillämpade matematiker 
som jobbar med stora 
datamängder och ut-
manande analysproblem 
och det är roligt att den här 
typen av arbete uppmärk-
sammas. Jag hoppas att 

fler elever ser att statistik och 
matematik kan vara spännande, kan 
kretsa kring viktiga problem i 
exempelvis miljö och hälsa och att det 
väcker ett ökat intresse för våra 
program och forskarskolor. Både 
industri och akademi behöver bra 
dataanalytiker och statistiker.

Textilkonstnären Annika Ekdahl 
och klimatforskaren Tandong Yao 
utsågs i april 2017 till heders-
doktorer vid Naturvetenskapliga 
fakulteten.

Annika Ekdahl är verksam som 
textilkonstnär med gobelängvävnader i 
stora format som sin konstnärliga 
uttrycksform. Under åren 2012-2017 
var hon innehavare av Barbro Wing-
strands gästprofessur med inriktning 
mot slöjd och kulturhantverk vid 
institutionen för kulturvård.  

Inom ramen för gästprofessuren har 
hon bedrivit utvecklingsarbete kring 
gobelängväv som konst, kulturarv och 
hantverk. Annika Ekdahl har på så sätt 
bidragit till att utveckla kunskap och 
forskning i anslutning till kandidatpro-
grammet Ledarskap i slöjd och 
kulturhantverk. Hennes bas i konstnär-
lig verksamhet har varit och kommer 
att kunna vara av stort värde i fortsatt 
utveckling av kompetens vid institut-
ionen. 

Tandong Yao är professor och 
föreståndare för Institute of Tibetan 
Plateau Research vid Chinese Aca-
demy of Sciences. Hans forskning 
har varit inriktad på glaciärer och 
miljön på den tibetanska platån. 
Han är internationellt erkänd som 
en av de mest framstående forskarna 
inom cryosfäriska studier och har lett 
många forskningsprogram som rör 
miljöförändringar under de senaste 
20 åren. Tandong Yao är en nära 
samarbetspartner för institutionen för 
geovetenskaper. Samarbetet handlar 
bland annat om gemensam forskn-
ing, handledning för doktorander och 
forskningsbesök. Han har gjort ett 
viktigt och unik bidrag till utveckling-
en av institutionens undervisning och 
forskning.

Nya hedersdoktorer
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Rapporterna innehåller rekommenda-
tioner för det kontinuerliga kvalitets-
arbetet inom forskarutbildningen. 
Kvalitetsarbetet har även fortgått 
genom att forskarutbildningsbered-
ningen tillsammans med institutions-
ledningar och representanter för 
doktoranderna följt upp den audit 
som genomfördes 2016. 

Hela den administrativa organisa-
tionen för forskarutbildningen 
fungerar mycket bra. På univer-
sitetsgemensam nivå finns utskottet 
för utbildning på forskarnivå där 
ordföranden i fakultetens beredning 
är ledamot. Allt material som tillställs 
ledamöterna i utskottet går även till 
fakulteternas handläggare för 
kännedom. Fakulteternas handläg-
gare träffas en gång per termin för att 
diskutera aktuella frågor och på dessa 
möten deltar även utskottets handläg-
gare. Vid varje möte med forskarut-
bildningsberedningen informerar 
ordföranden om vad som händer i 
utskottet, vilket ledamöterna (i 

huvudsak studierektorer för fors-
karutbildning) tar med sig till sina 
institutioner. Beredningens vice 
ordförande är ledamot i den centrala 
arbetsgruppen för individuella 
studieplaner, ISP, och via henne förs 
en kommunikation mellan institution-
erna och arbetsgruppen. Den vice 
ordföranden är dessutom ledamot i 
Chalmers forskarutbildningsbered-
ning och via henne sker en kommun-
ikation mellan lärosätena. 

För några av fakultetens ämnen på 
forskarnivå har förändringar skett 
som att den allmänna studieplanen i 
kulturvård reviderats av dekanen på 
förslag från prefekten. Kurskravet för 
doktorsexamen har sänkts från 90 hp 
till minst 60 hp och för licentiatexa-
men från 60 hp till minst 30 hp. Det 
exakta antalet poäng ska regleras i de 
individuella studieplanerna. Två 
ämnen, naturvetenskap inriktning 
radiofysik och naturvetenskap 
inriktning astronomi och astrofysik, 
har avvecklats. Detta enligt beslut av 

fakultetstyrelsen, efter samråd med 
utskottet för utbildning på forskar-
nivå, eftersom ämnena inte haft någon 
nyantagning av doktorander på 
många år och inte heller har kvar 
någon doktorand. Antagning till 
forskarutbildningen har för övrigt 
stabiliserats till en nivå som är 
betydligt högre än för fem sex år 
sedan, omkring 45-50 doktorander 
årligen. Detta är till och med högre än 
det genomsnittliga mål som 
fakultetsstyrelsen har fastställt för en 
fyraårsperiod. 

Sist men inte minst ska nämnas den 
karriärplaneringsdag som arranger-
ades för fakultetens doktorander i 
april, och återkommer vartannat år. 
Förmiddagen gästades bland annat av 
Dagens Nyheters vetenskapsredaktör 
Maria Gunther och under eftermidda-
gen presenterade, i tre parallella spår, 
inbjudna disputerade naturvetare sig 
själva och vad deras forskarutbild-
ningar gett dem. Ett 50-tal doktorand-
er deltog och de allra flesta var mycket 
nöjda.

Fokus på genomlysning och kvalitetsutveckling
Under året presenterade forskarutbildningsberedningen två rapporter om 
forskarutbilningen. Doktoranders sysselsättning tio år efter disputationen 
2004 baserades på studier och uppföljningar av 54 disputerade via många 
olika databaser. Den andra rapporten, Doktorandernas syn på hela sin 
utbildning, var en sammanställning av en enkätundersökning som görs inför 
disputation och bygger på svar från 63 doktorander.

Utbildning på forskarnivå

Rapporterna finns att hämta på 
fakultetens intranät under 
”Utvärderingar och rapporter”.
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Doktoranderna har ordet: ”Ett händelserikt 2017”
Naturvetenskapliga fakultetens dok-
torandråd är doktorandernas  röst 
vid fakulteten. Här träffas doktorand-
representanter från fakultetens 
institutioner med målet att påverka 
och utveckla forskarutbildningen vid 
fakulteten. Erfarenheter byts över 
institutionsgränserna vilket bidrar 
till att öka kvaliteten på tillvaron för 
doktoranderna.

Via doktorandrådet är de forskarstud-
erande representerade i fakultetens 
beslutande och beredande organ, samt 
på central nivå via Göteborgs univer-
sitets doktorandkommitté, vilket ger 

stor möjlighet till påverkan. Vi arbetar 
för ett större engagemang under det nya 
året och vill använda doktorandrådet 
till att vidare förbättra forskarutbild-
ningen på fakulteten.

Vi vill rikta ett extra stort tack till 
dem som jobbat hårt med att bevaka 
doktoranders intressen genom sitt en-
gagemang. Under året som har gått har 
doktorandrådet följt med och engagerat 
sig i samförandet av livsvetenskaperna 
inom universitetet i samband med att 
nya byggnaden Naturvetenskap Life 
ska uppföras på Medicinareberget och 
kommer därmed föra samma institu-

tionen för biologi och miljövetenskap, 
kemi och molekylärbiologi samt marina 
vetenskaper under ett tak. Vi kan nu se 
tillbaka på ett händelserikt 2017 och 
blicka framåt mot ett minst lika händ-
elserikt 2018.

Daniel Sarabi 
Ordförande 

Naturvetenskapliga fakultetens 
doktorandråd

Avhandlingspriset till fysikern Afshin Houshang
Naturvetenskapliga fakultetens 
avhandlingspris 2017 tilldelades 
Afshin Houshang vid institutionen 
för fysik. Hans doktorsavhandling 
handlar om hur man kan manipu-
lera, kontrollera och transformera 
elektroners egenskaper, så kallade 
“spins”.

Hur känns det att ha fått Natur-
vetenskapliga fakultetens avhand-
lingspris 2017? 

− Det känns bra! Sverige har gett 
mig en unik möjlighet att utföra 
högkvalitativ forskning, vilket jag 
känner stor tacksamhet för. Genom 
att göra ett bra jobb känns det som 
jag kan ge något tillbaka till det 
samhälle som en gång gav mig en 
chans.

Vad handlar din forskning om? 
 – Min forskning är inom magnet-
ismens värld. Vi använder oss av de 
unika och fantastiska egenskaper 
som elektroner har, som också kallas 
för ”spins”. Därför kallar vi vårt 
specifika forskningsområde ”spin-
tronik”. I min forskning har jag 
försökt förstå hur vi kan manipul-
era, kontrollera och transformera 
dessa spintroner. Förmågan att 
hantera dessa banar vägen för 
många intressanta applikationer och 
möjligheter. Ett exempel på applika-
tion som vi använder i våra dagliga 

liv är de minnen som finns i våra 
datorer och andra elektroniska 
prylar, varav de flesta är baserade på 
nanometerspintroniska enheter.

Vad är utmaningarna inom ditt 
forskningsområde? 

– Det finns många utmaningar 
inom min forskning. ”Spins” är 
knepiga att arbeta med, och de är 
inte alltid vad de först utger sig för 
att vara. Många gånger förstår vi 
fortfarande inte varför de beter sig 
på ett visst sätt. I vår forskning 
observerar vi nästan hela tiden nya 
fenomen och beteenden. Så för att 
skapa djupare förståelse analyserar 
vi dem noggrant. Därför gör vi 
många olika elektriska, optiska och 
mikrovågsmätningar samt simulerar 

deras beteende med numeriska och 
analytiska modeller på höghastighets 
datorer.

Vad kan samhället lära av din 
forskning? 

– Vi vidgar gränserna för vår 
kunskap om vår omgivning. Man 
kan säga att det handlar om själva 
kärnsyftet med vetenskap. Vi 
försöker förstå olika egenskaper hos 
material och deras beståndsdelar och 
däri-genom utforska de möjligheter 
de kan ge oss på olika områden från 
informationsteknik till telekommun-
ikation, energihushållning och 
bioteknik.

”Vi försöker förstå olika 
egenskaper hos material 
och deras beståndsdelar 
och därigenom utforska 
de möjligheter de kan ge 
oss på olika områden från 
informationsteknik till 
telekommunikation, ener-
gihushållning och 
bioteknik.”
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Likabehandlingsarbetet på fakulteten fördjupas
Naturvetenskapliga fakulteten har 
varit pilot i projektet jämställdhets-
integrering under hösten. Jämställd-
hetsintegrering är en politisk strategi 
för att uppnå ett jämställt samhälle. 
Strategin innebär kortfattat att ett 
jämställdhetsperspektiv ska inför-
livas i allt beslutsfattande, på alla 
nivåer och i alla steg av processen, 
av de aktörer som normalt sett del-
tar i beslutsfattandet.

Under perioden 2016-2019 har alla 
statliga lärosäten fått ett särskilt 
uppdrag av regeringen att ta fram en 
plan för sitt arbete med jämställdhets-
integrering. 

I universitetets likabehandlingsplan 
prioriteras bland annat lärarförslags-
nämnderna. Under hösten har två 
representanter för Nationella sekre-
tariatet för genusforskning, Anna 
Peixoto och Anna-Karin Wyndhamn, 
suttit med i nämndens möten som 
observatörer. När projektet är klart 
ska nämnden få återkoppling på 
arbetet och förhoppningen är att detta 
ska kunna användas i universitetets 
övergripande arbete med bedömning 
och rekrytering. 

De fackliga organisationerna har 
haft svårighet att tillsätta huvudar-
betsmiljöombud. Naturvetenskapliga 
fakulteten har därför beslutat att 
garantera en lägsta ersättning till 
ombudet motsvarande 10 procent av 
en heltidsanställning. Detta ska 
säkerställa att det institutionsöver-
gripande arbetsmiljöarbetet ska 
fungera väl och att fakultetens 
huvudarbetsmiljöombud ska kunna 
fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt.  

Under våren diskuterades institu-
tionernas likabehandlingsåtgärder i 
den lokala arbetsmiljökommittén med 
avsikt att få till ett erfarenhetsutbyte. 
Exempel på åtgärder som lyftes fram 
var att: 
 

• Institutionen för biologi och 
miljövetenskap har tagit fram en 
strategi för jämställdhet vid 
föräldraledighet. 
 
• Ett särskilt miniråd för likabe-
handlingsfrågor har inrättats vid 
institutionen för kemi och 
molekylärbiologi. 
 
• Institutionen för kulturvård har 

fokuserat på studenternas 
tillgänglighet vid funktionsned-
sättning genom att förbättra 
kunskaper och diskutera exami-
nationsformer. 
 

Större verksamhetsförändringar 
vid fakulteten som skett eller som 
planerats under 2017 är att:  
 

• Institutionen för marina 
vetenskaper har bytt lokaler från 
Geovetarcentrum till Botanhuset. 
 
• Organisationen vid Sven Lovén 
centrum för marin infrastruktur 
har förändrats. 
 
• Naturvetenskap Life, ett 
program för byggande av ett nytt 
hus för livsvetenskaper på 
Medicinareberget, har fortgått.

Särskilt fokus vid dessa förändringar 
har varit att tillsammans med arbets-
miljöombuden ta fram riskanalyser 
och åtgärdsplaner för att kunna bibe-
hålla en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö
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År 2015 beslutade FN:s medlemsländer om en ambitiös 
utvecklingsagenda för att möta de ekonomiska, sociala, 
kulturella och ekologiska dimensionerna av hållbar utveck-
ling – Agenda 2030.

 
Hösten 2017 gjordes en sammanställning av fakultetens 
verksamhet i förhållande till Agenda 2030 och de 17 mål 
som ska hjälpa oss att skapa en bättre, mer rättvis och håll-
bar värld. Här kan du läsa mer om något av den forskning 
och utbildning kopplad till sju av de 17 målen som bedrivs 
inom fakulteten.

På webben och i Science Faculty 
Magazine kan du läsa mer.

science.gu.se/hallbar 
sciencefacultymagazine.se

Exempel på vårt gemensamma bidrag 
till FN:s globala hållbarhetsmål

Läs mer om vårt arbete 
med hållbarhetsmålen

FORSKAREN FREDRIK PLEIJEL

Globala mål för hållbarhet  en angelägenhet för alla

SCIENCE FACULTY M A G A Z I N E

utfall

FORSKNING&UTBILDNING

Naturvetenskapliga fakulteten 2 | 2017

Rebecka Jörnsten söker svar i statistikenFORSKNING

Ser naturen på nytt sätt
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Stora framsteg – men en tiondel av jordens 
befolkning lever fortfarande i hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och bättre kosthållning, främja hållbart jordbruk.

Tillgång till tillräcklig och närings-
riktig mat är en mänsklig rättighet. 
Stora framsteg för att bekämpa 
hungern har gjorts de senaste 
decennierna, men fortfarande lever 
närmare en tiondel av världens 
befolkning i hunger. Det beror 
mycket på att matproduktion och 
distribution är en komplex fråga som 
påverkas av många faktorer.

Det handlar inte bara om ett håll-
bart bruk av resurser, utan också på 
fungerande handel och infrastruktur. 
Som bidrag till att lösa problemet med 
hur hunger ska kunna avskaffas och alla 
människor garanteras tillgång till säker 
och näringsrik mat året om, pågår 
forskning som utreder hur jordens 
resurser kan användas mer gynnsamt. 
Jordbruket är redan idag utbrett 
men skulle behöva effektiviseras och 
samtidigt bli mer hållbart, medan det 
så kallade vattenbruket, med mat från 
havet, kan bli mer utvecklat och utbrett. 
Exempel är studier av hur majskolv kan 
odlas trots brist på solinstrålning, och 
hur alger kan kultiveras och utvecklas 
som mänsklig föda.

Hållbart jordbruk 
Med utvecklad kunskap om fyto-

kromer, ljuskänsliga proteiner som 
finns i alla växters blad och mäter 
solljuset, skulle man kunna utveckla 
metoder för odling på ljussvaga plat-
ser. I ett projekt inom biofysikalisk 
kemi om majs försöker man mani-
pulera växternas fytokromer så att de 
kan trivas och dess kolvar utvecklas 
även om de växer tätare – med mindre 
ljusinsläpp – än vad som är brukligt i 
odlingar idag. Lyckas manipulationen 
av fytokromerna kan samma areal jord 
ge mer avkastning.

Vattenbruk allt mer intressant 
Vattenbruk är ett samlingsbegrepp 
för odling av djur och växter i vatten. 
Förutom fisk och skaldjur, förekom-
mer även exempelvis odling av alger. 
Ett utökat, hållbart vattenbruk är en 
intressant möjlighet för framtiden. 
Inom ramen för projektet Sweaweed 
har man under 2017 med finansiering 
från SSF låtit bygga ett Alghus. Detta 
är ett växthus som används för att dra 
upp ”utsäde” till en algodling ute till 
havs, och för forskargruppens experi-
ment med växtförädling. Målet är att 
ta fram växtlinjer (”stammar”) med 
önskvärda egenskaper, bland annat att 
de är snabbväxande och extra protein-
rika.

Exempel på forskning

Under 2017 invigdes Alghuset på Lovéncentret i Tjärnö. Huset används inom projektet Sweaweed för experiment med växtförädling 
där forskarna arbetar med att få fram växtlinjer med önskvärda egenskaper, till exempel att de ska vara snabbväxande eller extra 
proteinrika.

Biologi och miljövetenskap 
Effekter av befolkningstillväxt

Molekylär förädling av salttolerant 
vete för odling på saltkontamin-
erad mark avsett för utvecklings-
länder

Hållbar produktion av mat från 
havet och ökad livsmedelssäkerhet

Kemi och molekylärbiologi 
Fytokromer, som kan bidra till att 
utveckla nya metoder för odling på 
ljussvaga platser

Marina vetenskaper 
Hållbart fiske

Algodling

Odling av fisk, musslor, alger

Akvakultur inom ett antal olika 
projekt samt utveckling av det-
samma
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Över 100 miljoner människor kan 
vara förgiftade av arsenik, en giftig 
metall som kan orsaka såväl cancer 
som Alzheimers. Forskaren Markus 
Tamas har spenderat 20 år på att 
förstå på vilka sätt arsenik är giftigt, 
och på vilka sätt celler kan försvara 
sig mot det.

Framförallt har arsenik och kadmium 
varit i fokus i Markus Tamas forsk-
ning. Båda metallerna förekommer i 
miljön, är giftiga och har ingen bio-
logisk funktion. Arsenik kan orsaka 
cancer, påverka hud och skelett och även 
njurfunktionen. En person som blir 
exponerad för metallen tidigt kan få 
hjärnskador, och den kan vara orsaken 
till neurodegenerativa sjukdomar som 
Alzheimers och Parkinsons. 

För att processer i kroppen ska 
fungera krävs proteiner, och för att 
proteinerna ska fungera rätt krävs det 
att de har en tredimensionell struktur. 
Giftiga metaller påverkar proteinernas 
förmåga att anta sin struktur, vilket 
påverkar cellers funktion och livslängd. 
Klumpar av protein bildas och de 
ansamlingarna kan vara bidragande 
orsaker till bland annat demenssjuk-
domar. 

– Men samtidigt som arsenik orsak-
ar cancer så kan metallen även användas 
för att behandla vissa cancerformer, 
säger Markus Tamas. En viss sorts 
cancer i blodceller kännetecknas av att 
cellerna delar sig okontrollerat. Arsenik 
kan då binda till sig ett protein som styr 
celldelningen, proteinet bryts ner och 
därmed hindras celldelningen. 

En anledning till att så många 

människor är förgiftade av arsenik är 
ris. Grödan som är en bas i över tre mil-
jarder människors kost är tyvärr mycket 
bra på att ta upp arsenik, vilket gör 
att den förenas med hälsofara när den 
odlas i områden som är rika på arsenik.

Två viktiga proteiner 
Två proteiner är särskilt viktiga när det 
gäller cellers olika sätt att skydda sig 
mot arsenik och andra giftiga metaller. 
Det ena släpper arsenik igenom cellens 
yttre skikt, membranet. Det andra pro-
teinet kontrollerar hur mycket arsenik 
som släpps in i cellen. Markus Tamas 
jämför med att öppna och stänga dör-
ren till cellens inre. 

– För att motverka att arsenik i 

marken tas upp av ris går det att mani-
pulera proteinerna i växter som växer i 
området så att de ”öppnar dörren” för 
arseniken. På det sättet suger de åt sig 
arseniken som finns i marken och renar 
odlingsjorden från giftiga metaller. 

Växterna kan sedan kasseras, och 
jorden användas för att till exempel 
odla ris. Samlingsbenämningen på 
det sättet att rensa förorenad jord är 
fytoremediering, och intresset för den är 
stort inom bioteknikområdet. 

– Det pågår även projekt med det 
motsatta, att manipulera protein i 
växter så att de stänger dörren för gifter. 
Det gör ingenting att arseniken finns i 
marken så länge den inte kan ta sig in.

Arsenik – det dolda hotet i vår mat
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Exempel på utbildning och forskning
Biologi och miljövetenskap 
Bättre skydd mot stress och ett häl-
sosammare liv med långa telomerer

Fysik 
Transport av mediciner till rätt cell 
i kroppen utvecklas med hjälp av så 
kallade ”micro swimmers”

Skräddarsydd medicinering genom 
mikrofluid-chip

Kemi och molekylärbiologi 
Luftföroreningar och deras effekter 
på hälsan

Flageller (cellsvansar) i celler hos 
bland annat den parasit som orsakar 
sömnsjuka 

Marina vetenskaper 
Bioprospektering av marina läke-
medel

Matematiska vetenskaper 
Matematisk biologi med modeller 
av dynamiska system, exempelvis i 
hjärntumörer

Karakterisering av antibiotika- 
resistens i bakteriesamhällen

NMR-centrum 
Kvalitetsanalys av prover från 
biobanker

100 miljoner människor kan vara arsenikförgiftade, bland annat via ris.

”Samtidigt som arsenik orsakar cancer så kan metallen 
även användas för att behandla vissa cancerformer.”
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Vatten är en grundförutsättning 
för allt liv på jorden och tillgång-
en till rent vatten är i sin tur en 
förutsättning för hållbar utveckling. 
Orent vatten och bristande sanitet 
hotar människors hälsa, framförallt 
i fattigare delar av världen. Utsläpp 
och klimatförändringar riskerar att 
minska tillgången till rent vatten och 
konkurrens om dricksvatten kan i sin 
tur leda till väpnade konflikter.

Grundvatten i ett förändrat klimat 
Globalt finns det många regioner som 
har stora problem med sin vattenför-
sörjning och det finns inte alltid 
tekniska möjligheter eller ekonomiska 
resurser för att bygga bort problemet. 
Det är heller inte enkelt att förutse på 
vilket sätt klimat påverkar grundvatten-
nivåerna eftersom många och kompli-
cerade processer pågår samtidigt och 
har sin inverkan. Mer nederbörd kan 
exempelvis uppvägas av högre tem-
peraturer vilket i sin tur leder till ökad 
avdunstning, mindre snö och längre 
växtperioder. De tidsserier vi har över 
hur grundvattnet har betett sig är sällan 
längre än 50 år och det finns väldigt lite 
förståelse för hur grundvattensystem 
reagerar på klimatförändringar. Det 
finns heller inte två ställen på jorden där 
grundvattnet beter sig exakt likadant.  

Ett treårigt forskningsprojekt vid in-
stitutionen för geovetenskaper försöker 
finna samband mellan grundvatten-
tillgångar och klimatförändringar för 

att kunna prognostisera hur framtida 
klimatförändringar kan påverka grund-
vattensystemen i Sverige. Eftersom det 
finns relativt lite mätdata i Sverige så 
använder forskarna mätdata som tagits 
fram för metodutveckling i Bayern och 
Baden-Württemberg i södra Tyskland. 
En serie bilder på mätningar av grund-
vattentillgången under 30 år på olika 
ställen i södra Tyskland visar att vissa 
kurvor långsamt planar nedåt, medan 
andra växlar kraftigt mellan höga och 
låga värden på kort tid. Genom att 
studera hur vädret varit i samband med 
mätningarna kan forskarna se hur det 
har påverkat grundvattensystemen på 
just den platsen och i den sortens miljö. 

Komplexa kemikalieblandningar 
Flera forskningsprojekt pågår också om 
föroreningar i vatten, vilka kan bestå av 
tusentals kemikalier. Dagens risk-

bedömningar av kemikalier är tyvärr 
otillräckliga eftersom de bygger på idén 
att miljön är fri från andra kemikalier. 

I verkligheten förekommer kemikalier 
dock ofta samtidigt och vi vet inte säkert 
hur de samverkar med varandra eller i 
kombination med andra partiklar såsom 
exempelvis mikroplaster. Forskare 
undersöker hur material och ämnen 
samverkar och förstärker varandra. Det 
är viktigt att kartlägga de toxiska 
effekterna av föroreningarna och hur de 
rör sig i ekosystemen. Målet är en bättre 
hantering av kemikalier och att bidra till 
att underlätta utbyte av farliga kemika-
lier till mindre problematiska alternativ i 
konsumentprodukter. Detta är inte helt 
lätt eftersom en kemikalie som i prak- 
tiken, och enskilt, tycks mindre skadlig 
kan bidra till oanade effekter om den 
sammanförs i kemikaliska blandningar 
eller med mikroplaster.

Vattnet – en hotad grundförutsättning för liv

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Exempel på utbildning och forskning
Biologi och miljövetenskap 
Riskbedömning av föroreningar, 
kemikalieblandningar i vattnet

Effekten på, och skydd mot spridn-
ing i, vattenvägar av kemikalier och 
antibiotika

Geovetenskaper 
Hydrogeologi och vattentillgångar 
 

Hydrogeologi inom geovetenskap-
liga- och geografiprogrammen

Kemi och molekylärbiologi 
En miljökemikurs som bland annat 
behandlar vatten och föroreningar

Marina vetenskaper 
Kurser som till exempel Miljökemi 
och Föroreningars spridning
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Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Exempel på utbildning och forskning

En alltmer urbaniserad värld ställer 
högre krav på hur vi bygger våra 
städer, bland annat hur grönom-
råden planeras och integreras 
effektivt i den fysiska stadsplan-
eringen. I ett ämnesövergripande 
forskningsprojekt har forskare från 
bland annat Göteborgs universitet 
analyserat hur så kallade eko-
systemtjänster av urban grönska 
värderas.

I dag bor över hälften av världens 
befolkning i städer och tätorter, och 
andelen stiger för varje dag. I Sveri-
ge bor 80 procent av befolkningen i 
städer och tätorter. 

– Den siffran speglar i stort hur 
det ser ut i västvärlden, men den 
största procentuella ökningen i dag 
sker i utvecklingsländerna, säger Sofia 
Thorsson, professor och ledare för 
stadsklimatgruppen vid institutionen 
för geovetenskaper.

Kartlagt ekosystemtjänster 
Tillsammans med Bengt Gunnarsson, 
professor vid institutionen för biologi 
och miljövetenskap, leder hon ett 
forskningsprojekt där de tillsammans 
med forskare från bland annat SLU 
och Chalmers analyserar hur man kan 
värdera så kallade ekosystemtjänster 
av urban grönska i Göteborg. 

Med ekosystemtjänst avses produk-
ter och tjänster från naturens ekosys-
tem som bidrar till människans välbe-
finnande. Det kan röra sig om allt från 
mat och rening av vatten till fågelsång 
och pollinering av växter. Begreppet 

fick fäste efter en FN-rapport som 
kom 2005 och i dag bedrivs mycket 
forskning kring ekosystemtjänster. 
När det kommer till att värdera de 
olika tjänsterna finns det dock mycket 
arbete kvar att göra.

Värdet av ett potatisland 
– Om någon har ett potatisland i 
innerstan, vad är värdet av det? Det 
enklaste svaret är marknadsvärdet av 
potatisen, men så lätt är det förstås 
inte. Det finns värden i form av re-
kreation och avkoppling kopplat till 
potatislandet, säger Bengt Gunnars-
son. 

Sju grönområden i Göteborg har 
analyserats. Målsättningen har varit 
att områdena ska täcka en skala av 
sju olika sorters grönska, från ett 
område med mycket grönska och 
lite bebyggelse till ett som är precis 
tvärtom. Bland områdena finns  till 
exempel en stadspark, ett centralt 
beläget koloni-område samt områ-
det kring Skansen Lejonet som är 
belägen mitt i ett av Göteborgs mest 
trafiktunga områden. Arbetet har re-
sulterat i en handbok som visar hur 
de olika tjänsterna kan värderas. 

– Den ger en samlad värdering av 
grönskan och är avsedd att fungera 
som ett verktyg när stadsmiljöer ska 
planeras, säger Sofia Thorsson. Den 
urbana grönskan har ett lågt värde i 
dag – en parkeringsplats är värd mer. 
Det handlar om att utveckla staden 
på ett ekologiskt och miljömässigt 
ekonomiskt hållbart sätt.

“Det handlar om att ut-
veckla staden på ett eko-
logiskt och miljömässigt 
ekonomiskt hållbart sätt.”

En alltmer urbaniserad värld ställer högre krav på hur vi planerar och integrerar våra 

grönområden.

Geovetenskaper 
Stadsklimat, värmeöar och vind-
rörelser kring byggnader

Kvicklera och metodutveckling för 
identifiering av kvicklereberg

Kemi och molekylärbiologi 
Urbana luftföroreningar lokalt, 
regionalt, globalt

Kulturvård 
Den befintliga bebyggelsens egen-
skaper och värden som resurser i 
samhällsutvecklingen

Marina vetenskaper 
Infrastrukturella projekt som 
Västlänken och kring Göta älv 

Biologi och miljövetenskap 
Samverkan med kustsamhällen, och 

med entreprenörer i dessa samhällen, 
för att gemensamt finna lösningar 
till hur ett hållbart vattenbruk kan 
expandera, även på socioekonomiska 
plan

Fysik 
Samarbete med IVL, RISE och 
Miljöförvaltningen om mätning av 
luftkvalitet med hjälp av digitala 
sensorer

Ska vi låta våra städer grönska?
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Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Den pågående klimatförändringen 
är en av mänsklighetens största 
utmaningar. Användningen av 
fossil energi och de därpå föl-
jande utsläppen av växthusgaser 
påverkar vår miljö och har kraftiga 
konsekvenser för i princip samtliga 
övriga mål i Agenda 2030.

En ökning av global medeltemperatur 
på inte mer än två grader, eller ännu 
mindre än så, kommer att i hög grad 
negativt påverka ekosystem, hälsa, 
livsmedelsproduktion, vattentillgång 
och vädersystem. Mycket av forsk- 
ningen och undervisningen vid Natur-
vetenskapliga fakulteten handlar om 
att förstå processerna och konsekvens-
erna av klimatförändringarna. 

AiroPlant 
Exempelvis så studerar forskargrup-
pen AiroPlant interaktionerna mellan 
vegetation och atmosfär. Särskilt in-
tresserade är de av hur klimatföränd-
ringar och luftföroreningar påverkar 
olika ekosystem, från arktisk tundra 
till tropisk regnskog. Gruppen utreder 
bland annat frågor som hur klimat-
förändringar och luftföroreningar 
påverkar växters produktivitet och 
ekosystemens hydrologi. De försöker 
även utreda hur framtiden ser ut för 
såväl afrikanska bergsregnskogar som 
skandinaviska arktiska ekosystem. 

Genom studier i exempelvis 
Rwanda, som äger en rik biodiversitet 
i tropiska bergsregnskogen Nyungwe, 
önskar forskarna förstå hur tropiska 
trädarter klarar sig när det blir varm-
are. Trädarterna här är visserligen 
redan anpassade till ett hett klimat 
men också till ett klimat som hittills 
varit stabilt, vilket ändras nu. Det har 
inom forskningen sedan länge funnits 
en hypotes att arterna ligger nära sitt 
temperaturoptimum och därmed har 
dåliga genetiska förutsättningar att 
hantera stora klimatförändringar.

Befolkningsökning 
Med befolkningsökningen, globalt 
och i enskilda länder, ökar konsum-
tionen och resursförbrukningen. Det i 

sin tur ökar miljöproblem, med till ex-
empel växthusgaser och plastföroren-
ingar. Likaså ökar behovet av sötvat-
ten och mat, som innebär att naturen 
globalt exploateras alltmer. Inom ett 
forskningsprojekt som nyligen bevil-
jats finansiering från stiftelsen Global 
Challenges Foundation, kommer 
familjeplanering studeras, vid sidan av 

föreställningar – demografiska argu-
ment – som att ”fler unga behövs”. I 
projektet kommer man även försöka 
fånga hur folkökningen påverkar 
växthusgaser och utveckla alternativa 
scenarier för hur migration till rika 
länder kan påverka konsumtion och 
ekosystem.

Att förstå klimatförändringens konsekvenser

Forskargruppen AiroPlant studerar interaktion mellan vegetation och atmosfär, här i Rwanda.

Exempel på forskning
Biologi och miljövetenskap 
Effekter av befolkningstillväxt.

Hållbar produktion av mat från 
havet, inklusive minskat klimatav-
tryck och ökad resiliens mot klimat-
förändringar

Växthusgaser och kvicksilver i 
föränderliga arktiska miljöer 
Effekter av havsförsurning (en effekt 
av klimatförändringar)

Klimatförändringars (temperatur-
höjningens) effekt på fisk

Fysik 
Molnbildning för utveckling av 
klimatmodeller

Geovetenskaper 
Klimatet och klimatförändringar 

Marina vetenskaper 
Produktion av ozonförstörande 
ämnen i havet

Polarområden 
Polarforskning skapar förståelse 
för en viktig del i Jordens klimat-
system där man för närvarande ser 
stora förändringar som till exempel 
ökande temperaturer och minskande 
havsistäcke i Arktis.

Hur den pågående klimatför- 
ändringen påverkar den marina 
miljön genom exempelvis uppvärm-
ning och minskad isutbredning
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Bevara och nyttja haven och marina resurser på ett hållbart sätt för att uppnå en hållbar utveckling.

70 procent av vår planet – men fortfarande 
saknar vi mycket kunskap om havet
Trots att oceaner och hav täcker 
över 70 procent av jordens yta 
saknas fortfarande mycket kun-
skap om det. Mål 14 handlar om 
hur vi ska hushålla med och åter-
uppbygga marina bestånd.

Marin verksamhet har länge varit ett 
styrke- och profilområde för Göte-
borgs universitet. Forskningen som 
bedrivs inkluderar bland annat studiet 
av arter och biologisk mångfald, 
hur klimatförändringarna påverkar 
havet och hur havet kan användas för 
en hållbar produktion av mat och 
förnyelsebar energi.

Skydd av havens växt- och djurliv 
Havsförsurning är en konsekvens av 
människans utsläpp av koldioxid 
eftersom en stor del av koldioxiden 

som släpps ut i atmosfären fångas upp 
av havet och ändrar havets kemi. Fors-
kare studerar hur försurande ämnen 
och stigande temperaturer påverkar 
havets kemiska processer, vilket i sin 
tur har konsekvenser för livet i havet 
och ett hållbart användande av havet 
som resurs. Exempelvis orskar sjöfart-
en utsläpp och påverkar havets kemi 
och det marina mikrobiella ekosys-
temet. 

Forskarnas frågeställningar hand-
lar bland annat om hur svaveloxider, 
kväveoxider, kemikalier, spårmetal-
ler och andra partiklar från fartyg 
påverkar den marina miljön. Sjöfarten 
kräver förstås också plats för ham-
nar, vilket inskränker på värdefulla 
kustområden. Dessa är viktiga som 
biotoper där många marina organis-
mer har sina uppväxtområden. Inom 

förvaltningen av kustområden, för 
vilket såväl grund- som tillämpad 
forskning bedrivs, synliggörs att 
områdena emellertid är spelplats för 
många olika intressen, av vilka en del 
kan vara motstridiga. 

Oljud som miljöproblem för havet 
En kanske oväntad aspekt av den 
mänskliga påverkan på havsmiljön 
är att våra verksamheter alstrar ljud 
som påverkar fiskars möjligheter att 
kommunicera sinsemellan. Det är 
ännu för tidigt att säga exakt hur 
oljud påverkar fisk, men forskare har 
kunnat visa att fiskar låter på olika 
vis om de vill para sig, eller hävda ett 
territorium. Ifall att motorljud från 
båttrafik påverkar fiskars reproduk-
tion kan det få oanade konsekvenser 
för havets ekosystem.

Exempel på forskning och utbildning
Biologi och miljövetenskap 
Hållbar produktion av mat från 
havet med ekosystemtänk

Laxfiskars beteende, ekologi och 
vandringsmönster

Hållbar hummerodling och förbät-
tring av fiske av stora kräftdjur

Fysik 
Spinntronik

Femtoterabyte

Geovetenskaper 
Geologi och GIS-kunskap för planer-
ing av infrastruktur

Kemi och molekylärbiologi 
Luftmiljöpåverkan inom olika in-
frastrukturer

Marina vetenskaper 
Plast i havet

Invasiva arter via ballastvatten

I projektet Fritidsbåtars inverkan på 

skärgårdsmiljön undersöks den poten-

tiella konflikten mellan båtturismen i norra 

Bohuslän och områdets destination som 

skaldjursmekka. Avgaser från båttrafik sprider 

polyaromatiska kolväten, som fastnar på 

matpartiklar som musslor och ostron äter. 

Kolvätena är toxiska, cancerogena och 

mutagena och mycket skadliga till och med i 

låga halter.
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Den biologiska mångfalden – en nyckelfaktor
Alla levande organismer bildar 
tillsammans ekologiska system. 
Genom komplex samverkan 
påverkar de varandras livsmiljöer 
och omgivande betingelser. En 
specifik biologisk mångfald, eller 
biodiversitet, spelar därför stor roll 
för att upprätthålla ekosystemens 
naturliga processer.

Ekosystemen i sin tur bidrar till ekosys-
temtjänster, det vill säga mervärden för 
människor i form av livsmedel, vatten, 
energi, råvaror, läkemedel och som 
platser för rekreation. Den biologiska 
mångfalden är därmed också en nyck-
elfaktor för att upprätthålla allas liv, 
och inte enkom något att värna av etis-
ka och moraliska skäl. Tyvärr pågår 
en kraftig och allt snabbare biologisk 
utarmning, med utdöende av växt- och 
djurarter. Vid ett visst tröskelvärde kan 
utarmningen i värsta fall leda till att 
hela ekosystem kollapsar. 

I biodiversitetens namn pågår allt från 
grundforskning… 
Vid Naturvetenskapliga fakultetens 
institutioner pågår forskning inom 
många discipliner som på olika sätt 
försöker bättre förstå grunderna till 
bio-logiska mångfalden och ekosys-
temens fortlevnad, och inte minst hur 
de kan värnas och i förekommande 
fall återställas. En betydelsefull hjälp i 
arbetet är verktyg för att säkerställa så 
kallad metagenomik (sekvensbestämn-
ing och analys av arvsmassa hos organ-
ismer i en viss miljö) och fylogenetik 

(evolutionärt släktskap mellan grupper 
av organismer). Med dessa metoder 
kan arter identifieras och avgränsning 
och släktskap mellan dem bestämmas. 

…och tillämpad forskning och spridning av 
kunskap…  
För att lyckas värna biodiversiteten 
krävs också att kunskapen och engage-
manget för den sprids utanför univer-
sitetet, genom att forskare och stu-
denter bättre förklarar för allmänhet 
och beslutsfattare varför bevarande av 
arter och natur är viktigt. Detta är en 
av drivkrafterna bakom bildandet av 
Göteborgs centrum för globala biodi-
versitetsstudier som inrättades på årets 
första dag. Centrumet strävar efter att 
länka samman forskare, beslutsfattare 
och allmänhet kring biologisk mång-
fald samt att utöka och vidareutveckla 
forskningen om biodiversitet. Verksam-

heten bygger på fyra pelare: upptäcka, 
lära sig, utforska och skydda.

…till bevarande av metoder och kloner för 
skydd av framodlade kulturväxter 
Inom olika projekt utvecklas också 
skötseln av naturtyper och arter i men-
ing att bevara en rik biologisk mång-
fald såväl som platser för friluftsliv. I 
relation till kunskap som stärker och 
värnar den biologiska mångfalden 
pågår forskning även på odlade kultur-
växter och kulturhistoriskt intressanta 
metoder som vegetativ förökning, eller 
kloning, genom ympning, sticklingar 
och rotdelar. Vid fakulteten har ett 
klonarkiv etablerats, som en säker-
hetskopia till genbanken i Alnarp. 
Kloning kan vara enda sättet att bevara 
förädlade egenskaper hos många arter, 
till exempel en doft eller framkorsade 
blomfärger. 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Biologi och miljövetenskap 
Systematik & biodiversitet: Inom 
systematik försöker man bland an-
nat förstå hur biodiversiteteten har 
uppstått och hur den kan komma 
att påverkas av förstörda habitat och 
klimatförändringar

Evolutionär ekologi och natur-
vårdsbiologi. Inom naturvårdsbio-
login studeras hotade och sårbara 
populationer av t ex fiskar, ödlor, 

fåglar, sälar, evertebrater samt olika 
kärlväxter och hur olika arter och 
livsmiljöer svarar på skötselprogram

Forskning om att hindra kemisk 
förgiftning av floder, sjöar och kust-
områden

Fysik 
Forskning för utveckling av artifi-
ciella och biologiska föremål i mik-
roskopisk storlek som kan användas 

för sanering av förorenad mark

Geovetenskaper 
Ekosystem och biodiversitet

Kulturvård 
Upprätta ett klonarkiv

Marina vetenskaper 
Hållbara ekosystem på land och hur 
de påverkar vattencirkulation och 
kretslopp

Exempel på forskning

Fjällandskapets artrikedom skapar förutsättningar för en mängd olika ekosystemtjänster, inte 

minst de kulturella ekosystemtjänsterna, till exempel utsikt och lugn och ro samt vandring. På 

bilden syns Helags fjällmassiv.
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Naturvetenskapliga fakulteten i siffror år 2017
Naturvetenskapliga fakulteten redovisar ett verksam-
hetsresultat om 44,8 miljoner kronor för 2017. För 
anslagsfinansierad utbildning på grund- och avancerad 
nivå redovisas ett positivt resultat om 14,7 miljoner kro-
nor och för anslagsfinansierad forskning och utbildning 
på forskarnivå ett överskott om 34,3 miljoner kronor. 
Externa verksamheter visar ett resultat om minus 4,2 
miljoner kronor.

Anslagsfinansierad utbildning 
Fakulteten har under året utbildat 2 130 helårsstudenter och 
dessutom 20 betalande studenter. Fakulteten presterade 14 
helårsstudenter över ordinarie uppdrag inom utbildningen 
på grund- och avancerad nivå vilket var på 2 116 helårs- 
studenter. Fakultetens ackumulerade skuld till universitets- 
styrelsen i form av underproduktion blev i stort sett oför-
ändrad och uppgår nu till 5,1 miljoner kronor. Utbildningen 
på grund- och avancerad nivå, inklusive utbytet med Chal-
mers, omsatte 233 miljoner kronor vilket är 23 procent av 
fakultetens totala omsättning. 

Anslagsfinansierad forskning 
Verksamheten för anslagsfinansierad forskning och for-
skarutbildning omsatte 364 miljoner kronor och utgör 

därmed 37 procent av fakultetens totala omsättning, vilket 
är ungefär samma som tidigare år. Verksamhetsutfallet blev 
betydligt bättre än den budget på -2,5 mkr som fakulteten 
hade för 2017 vilket till stor del beror på att externa medel 
för forskning utnyttjades i högre grad än planerat. På 
fakultetsnivån finns ett resultat inom forskning på 7,8 
miljoner kronor som består av lägre utfall av vissa avsätt-
ningar såsom samfinansiering och dekans disposition. Precis 
som för 2016 påverkar det faktum att det nya forsknings-
fartyget inte kom i drift under året fakultetens resultat 
eftersom medel fanns avsatta för drift av fartyget.

Externa bidrag och uppdrag inom forskning 
De externa bidrags- och uppdragsinkomsterna för 2017 var 
320 miljoner kronor vilket är en minskning med 23 miljoner 
kronor jämfört med 2016. Det är bidrag från gruppen övriga 
statliga givare som minskade medan övriga grupper såsom 
forskningsråden och EU är fortsatt stabila bidragsgivare. 

De oförbrukade bidragen ökade under året med 5 
miljoner kronor och uppgick vid årets slut till 270 miljoner 
kronor. De upplupna bidragsintäkterna ökade med 6 
miljoner kronor jämfört med 2016 och uppgick till 83 
miljoner kronor. Av fakultetens totala omsättning stod den 
externfinansierade forskningsverksamheten för 390 miljoner 
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kronor motsvarande 39 procent av den totala omsättningen, 
vilket är en ökning med 20 miljoner kronor jämfört med 
2016.

Stödverksamheter 
Fakultetens indirekta kostnader på universitets-, fakultets- 
och institutionsnivå inklusive universitetsbiblioteket är i 
stort sett oförändrade och uppgår till 196 miljoner kronor 
2017.

Myndighetskapital 
Det balanserade myndighetskapitalet uppgick till 145,4 
miljoner kronor vid utgången av 2017. Detta motsvarar om-
kring 15 procent av omsättningen, vilket är en ökning med 
fyra procentenheter jämfört med föregående år. I det ba-
lanserade kapitalet ingår medel för särskilda satsningar som 
fanns avsatta av fakulteten för budgetåret 2017 och även 
medel avsatta för drift av det nya forskningsfartyget som 
fakulteten räknar med ska tas i drift 2018. I det balanserade 
kapitalet på fakultetsnivån finns även en buffert kopplat till 
Naturvetenskap Life, byggprojektet på Medicinareberget. 
Myndighetskapitalet består av ett överskott på 28,8 miljoner 

kronor inom anslagsfinansierad utbildning och ett överskott 
på 145 miljoner kronor inom anslagsfinansierad forskning, 
medan externa bidrag och uppdrag uppvisar ett underskott 
på 28,4 miljoner kronor.

Lokalkostnader och investeringar 
Lokalkostnaderna, som inkluderar städ- och bevaknings-
kostnader, har minskat med 2 miljoner kronor jämfört med 
föregående år och uppgick till 119 miljoner kronor vid årets 
slut. En orsak till kostnadsminskningen är förtätningar. 

Fakulteten har under 2017 investerat i anläggningstill-
gångar för cirka 53 miljoner kronor (exklusive det nya 
forskningsfartyget). Investeringarna ökade därmed jämfört 
med föregående år med 28 miljoner kronor. Av investerin-
garna kan nämnas den pågående anskaffningen av en 
autonom undervattensfarkost (AUV) på Lovéncentret med 
ett beräknat totalt anskaffningsvärde av 24 miljoner kronor 
och en investering i ett High Harmonic Generation-system 
inom institutionen för fysik för 5 miljoner kronor. Det nya 
forskningsfartyget är en pågående nyanläggning som 
uppgår till 126,6 miljoner kronor vid utgången av 2017.

Naturvetenskapliga fakulteten i siffror

Externa bidrag - 
periodiserad (mkr)  2017 2016 2015
Oförbrukade bidrag, exkl anl 270 264 230
Upplupna bidragsintäkter 83 77 -83

Bidrags- och uppdrags-
inkomster forskning (mkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Forskningsråd 142 147 136 145 127

Övriga statliga givare 22 47 62 29 36

Övriga svenska givare 97 94 52 53 39

EU 38 35 28 37 26

Utländska givare 5 8 4 7 2

Uppdrag 15 12 13 12 8

Övrigt 1 0 0 0 0

320 343 295 283 238

2013 20152014 2016 2017
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Intäkter 991 (mkr)

Anslag 
54 % 533 mkr

Bidrag och 
uppdrag 
34 % 339 mkr

Försäljning 
5 % 46 mkr

Extra tilldelningar, räntor 
och interna transaktioner 
7 % 73 mkr

Stödverksamheten totalt 196 (mkr)

Universitets- 
gemensamma 
kostnader 27 %

Universitets- 
bibliotek 15 % 

SOL 1 % 

Fakultetsgemensamma  
kostnader  11 % 

Institutions- 
gemensamma
kostnader 46 % 

Kostnader 946 (mkr)
Avskrivningar och räntor
4 % 41 mkr

Övrig drift
19 % 174 mkr

Lokaler
13 % 
119 mkr

Indirekta 
kostnader
9 % 
86 mkr

Kostnader 
för interna 
bidrag
6 % 
59 mkr

Personal
49 % 467 mkr

2017 2016 andel av NF 

Grundutbildning 
Helårsstudenter, HST 2 146 2 206 100,00%
Helårsprestationer, HPR 1 648 1 655 100,00%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 204 209 100,00%
Helårsprestationer, HPR 158 158 100,00%
Forskarutbildning
Nyantagna 43 48 100,00%
Antal licentiatexamina 3 4 100,00%
Antal doktorsexamina 32 32 100,00%
Personal (antal) 744 706 100,81%
Lärare 270 265 100,00%
Lärare 270 (180) 265 (174)*
     varav professorer 98 90
     varav t v anställda  83 (45)** 81 (45)**
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 45 30
     /bitr universitetslektorer
varav postdoktorer 48 43
Övrig forskande personal 128 118 100,00%
Forskarstuderande*** 167 163 100,00%
Teknisk personal 73 68 100,00%
Administrativ personal 105 95 100,00%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 990 857 971 936 100,00%
     varav anslag - grund 209 079 206 481 100,00%
     varav anslag - forskning 323 615 319 205 100,00%
     varav bidrag 321 299 296 148 100,00% 321309 10
     varav uppdrag 18 152 13 865 100,00% 18154 2
     varav övrigt **** 118 712 136 237 100,00%
Oförbrukade bidrag 269 684 264 388 100,00%
Upplupna bidrag 82 879 76 787 100,00%
Årets resultat 44 770 46 434 100,00%
*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
***Inklusive personer med enbart utbildningsbidrag
    som ej räknas som anställda i statistiken
**** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

2017 2016 andel av NF 

Grundutbildning 
Helårsstudenter, HST 2 146 2 206 100,00%
Helårsprestationer, HPR 1 648 1 655 100,00%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 204 209 100,00%
Helårsprestationer, HPR 158 158 100,00%
Forskarutbildning
Nyantagna 43 48 100,00%
Antal licentiatexamina 3 4 100,00%
Antal doktorsexamina 32 32 100,00%
Personal (antal) 744 706 100,81%
Lärare 270 265 100,00%
Lärare 270 (180) 265 (174)*
     varav professorer 98 90
     varav t v anställda  83 (45)** 81 (45)**
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 45 30
     /bitr universitetslektorer
varav postdoktorer 48 43
Övrig forskande personal 128 118 100,00%
Forskarstuderande*** 167 163 100,00%
Teknisk personal 73 68 100,00%
Administrativ personal 105 95 100,00%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 990 857 971 936 100,00%
     varav anslag - grund 209 079 206 481 100,00%
     varav anslag - forskning 323 615 319 205 100,00%
     varav bidrag 321 299 296 148 100,00% 321309 10
     varav uppdrag 18 152 13 865 100,00% 18154 2
     varav övrigt **** 118 712 136 237 100,00%
Oförbrukade bidrag 269 684 264 388 100,00%
Upplupna bidrag 82 879 76 787 100,00%
Årets resultat 44 770 46 434 100,00%
*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
***Inklusive personer med enbart utbildningsbidrag
    som ej räknas som anställda i statistiken
**** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

2017 2016 andel av NF 

Grundutbildning 
Helårsstudenter, HST 2 146 2 206 100,00%
Helårsprestationer, HPR 1 648 1 655 100,00%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 204 209 100,00%
Helårsprestationer, HPR 158 158 100,00%
Forskarutbildning
Nyantagna 43 48 100,00%
Antal licentiatexamina 3 4 100,00%
Antal doktorsexamina 32 32 100,00%
Personal (antal) 744 706 100,81%
Lärare 270 265 100,00%
Lärare 270 (180) 265 (174)*
     varav professorer 98 90
     varav t v anställda  83 (45)** 81 (45)**
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 45 30
     /bitr universitetslektorer
varav postdoktorer 48 43
Övrig forskande personal 128 118 100,00%
Forskarstuderande*** 167 163 100,00%
Teknisk personal 73 68 100,00%
Administrativ personal 105 95 100,00%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 990 857 971 936 100,00%
     varav anslag - grund 209 079 206 481 100,00%
     varav anslag - forskning 323 615 319 205 100,00%
     varav bidrag 321 299 296 148 100,00% 321309 10
     varav uppdrag 18 152 13 865 100,00% 18154 2
     varav övrigt **** 118 712 136 237 100,00%
Oförbrukade bidrag 269 684 264 388 100,00%
Upplupna bidrag 82 879 76 787 100,00%
Årets resultat 44 770 46 434 100,00%
*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
***Inklusive personer med enbart utbildningsbidrag
    som ej räknas som anställda i statistiken
**** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner



28 Institutionen för biologi och miljövetenskap

Här förbereds studenterna för hållbar utveckling
Institutionen för biologi och miljövetenskap bidrar med 
kunskap som kan skydda ekosystem och biologisk 
mångfald och skapa engagemang kring miljöföränd- 
ringars påverkan på djur och natur. En höjdpunkt 2017 
var inrättandet av Gothenburg Global Biodiversity Cen-
tre med visionen att hejda förlusten av biologisk mång-
fald. En annan att Bethanie Carney Almroth inbjöds att 
tala om plast i haven på FN:s ”The Ocean Conference”. 

Institutionen kan med glädje konstatera att stora delar av 
verksamheten ansluter till FN:s globala hållbarhetsmål. 
Avseende att motverka hunger (mål 2) har vi forskning och 
utbildning bland annat inom centrumet Swedish Maricul-
ture Research Center där en transdisciplinär doktorandkurs 
arrangerades om hållbar produktion av sjömat, med 
deltagare från åtta nationer. I ett forskningsprojekt om 
odling av vete på saltkontaminerad mark i Bangladesh 
inkluderas även sociala och ekonomiska aspekter. Därtill 
har medel erhållits från Global Challenges Foundation för 
att forska om befolkningstillväxt med syfte att bekämpa 
såväl hunger som fattigdom (mål 1 och 2). 

Airoplant är ett projekt koordinerat av institutionen, som 
studerar hur klimatförändringar påverkar olika ekosystem 
på land, från arktisk tundra till tropisk regnskog (mål 13). 
Vid institutionen bedrivs också mycket forskning som 
förenar kunskaper om klimatförändringar med den om havet 
och de marina resurserna (mål 13 och 14). Exempelvis har 
forskning på havsförsurning fått stort genomslag, och där 
internationella utbildnings- och samverkansaktiviteter 
utvecklats för att engagera allt från skolungdomar till 
politiker. Med utveckling av Biotestsjön vid Forsmark som 
modell har vi fått ny kunskap om klimatförändringarnas 
effekt på fiskar. Vidare leder flera seniora forskare projekt om 
kemikaliers, och andra föroreningars, effekter på livet i 
vatten och hur samhället kan förebygga miljöproblemen. 
Centrumet Future Chemical Risk Assessment and Manage-
ment Strategies har bland annat tagit fram verktyg för 

riskbedömning av kemikalier. Vidare har institutionens högre 
utbildning, via Swedish Mariculture Research Center, fått 
beviljat ett nordiskt masterprogram om hållbar hantering av 
marina resurser. 

Inom mål 15 har institutionen särskilt hög forsknings-
aktivitet, vilken belyser varför biologisk mångfald är viktig, 
ger kunskap om hur olika arter, populationer och ekosystem 
kan komma att påverkas av miljöförändringar, mänskliga 
aktiviteter och resursutnyttjande, samt åtgärder i form av till 
exempel skötselprogram. Gothenburg Global Biodiversity 
Centre har varit framträdande i den internationella offent-
liga debatten och kunskapsspridandet, och unga forskare 
inom centrumet erhöll stora anslag 2017. Vidare har 
betydelsefulla insatser inom bevarandebiologin genomförts i 
samverkan med myndigheter. Forskning och undervisning 
mot mål 15 sker även via det nordiska masterprogrammet 
NABIS.

Institutionen för biologi och miljövetenskap

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning
Helårsstudenter, HST 408 418 19%
Helårsprestationer, HPR 341 340 21%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 37 37 18%
Helårsprestationer, HPR 35 33 22%
Forskarutbildning
Nyantagna 6 7 14%
Antal licentiatexamina 0 0%
Antal doktorsexamina 11 10 34%
Personal (antal) 131 137 18%
Lärare 52 56 19%
Lärare 52 (40)* 56 (41)*
    varav professorer 23 23
    varav t v anställda 17 (12)** 18 (12)**
    universitetslektorer
    varav forskarassistenter 6 6
    /bitr universitetslektorer
    varav postdoktorer 5 5
Övrig forskande personal 21 22 16%
Forskarstuderande 25 31 15%
Teknisk personal 12 12 16%
Administrativ personal 21 17 20%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 169 429 163 852 17%
     varav anslag - grund 33 547 35 140 16%
     varav anslag - forsk 65 973 60 932 20%
     varav bidrag 50 596 50 278 16%
     varav uppdrag 5 941 3 788 33%
     varav övrigt *** 13 372 13 714 11%
Oförbrukade bidrag 46 557 44 354 17%
Upplupna bidrag 6 579 6 697 8%
Årets resultat 10 545 8 135 24%
Tabellen inkluderar verksamheten vid Herbariet
* Tillsvidareanställda lärare
** Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner
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     varav anslag - forsk 65 973 60 932 20%
     varav bidrag 50 596 50 278 16%
     varav uppdrag 5 941 3 788 33%
     varav övrigt *** 13 372 13 714 11%
Oförbrukade bidrag 46 557 44 354 17%
Upplupna bidrag 6 579 6 697 8%
Årets resultat 10 545 8 135 24%
Tabellen inkluderar verksamheten vid Herbariet
* Tillsvidareanställda lärare
** Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

Bethanie Carney Almroth på The Ocean Conference.
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Fysik spelar en viktig roll nu och i framtiden
Fysik är ett centralt naturvetenskapligt ämne med ett 
mycket brett tillämpningsområde och institutionen för 
fysik är därför engagerad i ett flertal tvärvetenskapliga 
utbildnings- och forskningssamarbeten. Detta ger 
många bidrag med koppling till FN:s globala hållbar-
hetsmål.

Inom området Hälsa och välbefinnande (mål 3) deltar 
institutionen i forskningsprojekt om till exempel hjärnans 
struktur tillsammans med Karolinska institutet och Sahl-
grenska akademin. Institutionen har också forskning med 
anknytning till hästsport, där säkerhetsaspekter är en viktig 
del. Institutionen gör även en stor utbildningsinsats inom 
framförallt sjukhusfysikerprogrammet. Inom God utbild-
ning för alla (mål 4) bidrar vi med uppsökande verksamhet 
och skolkontakter, bland annat fysikleksaker, Planetariet-
besök och upptäckarklubben samt inslag på vetenskaps-
festivalen. Institutionen har också inslag med anknytning till 
miljö, energisystem och hållbar utveckling bland annat inom 
kurser på ämneslärarprogrammet och fysikprogrammet, 
och glädjer oss åt att ha en nyutnämnd excellent lärare 
bland våra medarbetare. 

Forskningen inom bland annat spinntronik och nya 
teknologier för framtidens datalagring ligger vid den 
internationella forskningsfronten och är av stor relevans 
inom området Hållbar industri, innovationer och infrastruk-
tur (mål 9). Vår forskning om molnbildning med verktyg och 
begrepp från statistisk fysik har väckt mycket uppmärksam-
het. Den är viktig för att Bekämpa klimatförändringen (mål 
13) genom att förbättra modellerna för klimatutveckling. 
Vid institutionen genomförs även forskning inom popula-
tionsdynamik och teoretiska aspekter på evolution vilket är 
av stor relevans för Ekosystem och biologisk mångfald (mål 
15). Detta arbete bedrivs i nära samarbete med andra 
institutioner inom fakulteten. 

Ett flerårigt internationellt utbytesavtal med The Natio-
nal Autonomous University of Mexico, finansierat via 
Linnaeus-Palme International Exchange Programme för 
både lärare och studenter bidrar, till Genomförande och 
globalt partnerskap (mål 17). Vi ingår även i flera lokala 
nätverk, bland annat med Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum och med Mistra Urban Futures, som arbetar med 
frågor relaterade till hållbar utveckling bland annat för 
stadsmiljön. Vi bidrar till Hållbara städer och samhällen 
(mål 11) också genom samarbeten med bland annat IVL, 
RISE och Miljöförvaltningen för system för monitorering av 
luftkvalitet med digitala sensorer.

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning
Helårsstudenter, HST 236 248 11%
Helårsprestationer, HPR 136 157 8%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 61 62 30%
Helårsprestationer, HPR 36 36 23%
Forskarutbildning
Nyantagna 3 10 7%
Antal licentiatexamina 2 0%
Antal doktorsexamina 2 3 6%
Personal (antal) 82 72 11%
Lärare 35 28 13%
Lärare 35 (18)* 28 (18)*
    varav professorer 12 9
    varav t v anställda 7 (6)** 7 (6)**
    universitetslektorer
    varav forskarassistenter 4 4
    /bitr universitetslektorer
    varav postdoktorer 8 3
Övrig forskande personal 16 13 13%
Forskarstuderande 21 21 13%
Teknisk personal 2 2 3%
Administrativ personal 7 8 7%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 96 170 95 437 10%
     varav anslag - grund 21 492 22 121 10%
     varav anslag - forsk 29 433 29 734 9%
     varav bidrag 27 174 25 382 8%
     varav uppdrag 2 715 618 15%
     varav övrigt *** 15 356 17 582 13%
Oförbrukade bidrag 30 156 23 567 11%
Upplupna bidrag 11 195 10 089 14%
Årets resultat 3 641 4 960 8%
* Tillsvidareanställda lärare
** Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning (inkl handel med Chalmers), räntor, extra tilldelningar
och interna transaktioner
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Framtidens fysiker står väl rustade för att ta sig an all sorts 
komplexa problem.

Institutionen för fysik



30 Institutionen för geovetenskaper

Från jordens mantel till jordens högsta punkt!
Rubriken syftar till den bredd inom den forskning 
och utbildning som bedrivs vid institutionen för 
geovetenskaper och som lett till ett stort antal högt 
rankade publiceringar samt flera utmärkelser till 
forskare och lärare.

Bilden intill visar ett prov analyserat inom vår micro-
geokemigrupp. Mineralen (serpenite) innehåller organ-
iskt material som har generats 10 km under Marianer-
graven och visar att det finns 
mycket liv långt under 
jordens yta! Microgeokemi-
gruppen har också fått 
utmärkelser för att ha 
uppfunnit en ny radio- 
metrisk dateringsmetod som 
kan datera fler och mindre 
mineraler. 

Vårt samarbete med Kina 
angående den Tibetanska 
högplatån (The Third Pole) 
fortsätter att öka. En av 
årets höjdpunkter var att 
glaciolog, Tandong Yao 
(föreståndare för Institute 
of  Tibetan Plateau Research) har blivit hedersdoktor vid 
fakulteten. Yao fick även den prestigefyllda Vegame-
daljen av Svenska Sällskapet för Antropologi och 
Geografi, vilken utdelades av Carl XVI Gustaf. 

Mycket av vår forskning handlar om jordens utman-
ingar med klimat och resurser. Bredden i forskningen 
syns bland annat genom flertalet publicerade artiklar i 
högt rankade tidskrifter, till exempel om växthusgaser 
och dränerad torv (se bild), om avsmältning av Kanadas 
inlandsis, om biomassändringar med ökad koldioxid, 
om ädelgaser i subduktionszoner, om recenta ändringar 
i El Nino i Stilla Havet, och om sällsynta jordarts- 
metaller i Sverige. Forskningen bakom dessa artiklar 
bidrar till arbetet med de globala hållbarhetsmålen och 
framför allt till mål 13, som handlar om att bekämpa 
klimatförändringar. 

Våra program i geovetenskap och i geografi är 
populära och leder till jobb för våra studenter. Just nu 
pågår ombyggnation på Geovetarcentrum med bland 
annat nya undervisningslokaler, inkluderande ett 
modernt active-learning classroom. En stor del av 
institutionens styrka är de engagerade lärarna, bland 
annat Mats Olvmo som fick kårens pedagogiska pris 
och Alexander Walther som från fakulteten fick utmärk-
else för förtjänstfulla insatser. 

En stor och välkommen positiv förändring för 
institutionen under 2017 var att vi kombinerade institu-
tionsadministrationen med den för institutionen för 
kulturvård. Under ledning av en gemensam administra-

tiv chef  har vi utvecklat en mer professionell och 
effektiv administration som är rätt dimensionerad för 
våra två institutioner.

Institutionen för geovetenskaper

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning
Helårsstudenter, HST 270 300 13%
Helårsprestationer, HPR 224 210 14%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 18 15 9%
Helårsprestationer, HPR 15 13 9%
Forskarutbildning
Nyantagna 2 4 5%
Antal licentiatexamina 1 0%
Antal doktorsexamina 0 5 0%
Personal (antal) 63 64 8%
Lärare 27 29 10%
Lärare 27 (15)* 29 (17)*
     varav professorer 7 7
     varav t v anställda 9 (5)** 10 (5)**
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 4 2
     /bitr universitetslektorer
     varav postdoktorer 5 7
Övrig forskande personal 16 15 13%
Forskarstuderande*** 12 11 7% utb bidr 2
Teknisk personal 2 4 3%
Administrativ personal 6 6 6%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 82 879 83 871 8%
     varav anslag - grund 22 625 21 864 11%
     varav anslag - forsk 22 373 25 148 7%
     varav bidrag 27 623 28 111 9%
     varav uppdrag 1 611 1 874 9% Felaktig uppdragsint VR-bidrag Arneborg
     varav övrigt *** 8 647 6 874 7%
Oförbrukade bidrag 19 466 25 458 7%
Upplupna bidrag 1 345 1 122 2%
Årets resultat 2 563 1 033 6%
* Tillsvidareanställda lärare
** Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner
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Åsa Kasimir har jobbat många år med klimatpåverkan av 
växthusgaser som kommer från dränerad torvmark. Hon är 
medlem i växthusgaspanelen för IPCC.

Serpentinit från 10 km djup 
vid Marianergraven visar 
spår av organisk aktivitet 
som tyder på en stor bio-
zon.
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Starkt fokus på utbildning
Under 2017 har institutionen för kemi och molekylär- 
biologi satsat hårt på utbildning. Det har lett till att 
institutionen nu ser ett positivt trendbrott i antal 
studenter efter flera års nedgång.

Inom lärarutbildningen utvecklades den nya kursen Kemi 
för skolans ämneslärare. Kursen innehåller teoretiska 
ämnen, till exempel om kemi för en hållbar utveckling, och 
många praktiska moment såsom kemididaktik, laboratorie-
teknik och -säkerhet. För att långsiktigt säkra lärarkompet-
ensen i kemi och biologi har även två nya masterprogram 
skapats, Kemi och lärande samt Biologi och lärande. Under 
hösten 2017 har institutionen sett en stor ökning i bildnings-
uppdraget tack vare den nya bildningskursen Antibiotika-
resistensens problematik som attraherade långt över 200 
studenter. Institutionen har under det gångna året också 
riktat blicken framåt. Under ett flertal utbildnings- och 
strategidagar diskuterades livligt framtida utbildningspro-
filer och deras förankring i institutionens kompetens- och 
forskningsområden. I och med att institutionen anställde en 
kommunikatör har arbetet med att identifiera styrkorna i 
utbildningarna påbörjats. Parallellt med detta uppdateras 
och utvecklas utbildningssidorna på webben. 

Forskningen fortsätter att leverera världsledande upp-
täckter. Institutionens forskare publicerade 170 vetenskap-
liga artiklar och 11 doktorsavhandlingar. Bland anslagstill-
delningen kan nämnas att Marica Ericson och Gisela 
Brändén tilldelades var sitt anslag från Stiftelsen för 
strategisk forskning för finansiering av nya samverkans-
doktorander och Anna Reymer mottog Hasselblad- 
stiftelsens stöd till kvinnliga forskares vidaremeritering. 
Karl Börjesson mottog ett anslag ERC Starting Grant 
medan Sebastian Westenhoff mottog ett ERC Consolidator 
Grant. De två senare forskarna har även erhållit prestige-
fulla positioner: Karl Börjesson utnämndes till Wallenberg 
Academy Fellow medan Sebastian Westenhoff valdes in 
som ny ledamot i Sveriges unga akademi. 

Under våren 2017 blev det klart att hela institutionens 
verksamhet ska samlokaliseras på Medicinareberget.  
Förstudiearbetet för det nya huset för naturvetenskap 
presenterades i maj och i juni påbörjades byggprogram-
skedet. I år placerade Shanghairankningen Göteborgs 
universitet som tvåa i landet och 42:a i världen inom fältet 
Life Science. Detta är ytterligare ett skäl att arbeta för att 
stärka livsvetenskaperna och att skapa ett fyrtorn för 
forskning och utbildning inom både medicin och life 
science på Medicinareberget.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning (antal)
Helårsstudenter, HST 433 423 20%
Helårsprestationer, HPR 367 347 22%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 12 17 6%
Helårsprestationer, HPR 10 14 6%
Forskarutbildning
Nyantagna 18 17 42%
Antal licentiatexamina 0 0%
Antal doktorsexamina 11 10 34%
Personal (antal) 179 172 24%
Lärare 59 60 22%
Lärare 59 (36)* 60 (36)*
     varav professorer 24 24
     varav t v anställda 12 (12)** 12 (12)**
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 7 7
     /bitr universitetslektorer
     varav postdoktorer 14 13
Övrig forskande personal 27 22 21%
Forskarstuderande 69 63 41%
Teknisk personal 12 15 16%
Administrativ personal 12 12 11%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 237 063 243 892 24%
     varav anslag - grund 34 765 38 579 17%
     varav anslag - forsk 71 877 73 258 22%
     varav bidrag 101 545 95 470 32%
     varav uppdrag 1 572 1 534 9%
     varav övrigt *** 27 304 35 051 23% 243 892 ökn beror på interna poster 3407   
Oförbrukade bidrag 91 493 82 359 34%
Upplupna bidrag 39 269 27 533 47%
Årets resultat 6 641 5 555 15%
* Tillsvidareanställda lärare
** Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner
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Institutionens verksamhet har under året präglats av en 
hårdsatsning på utbildning och flera prestigefyllda anslag till 
institutionens forskare.



32 Institutionen för kulturvård

Stärkt och synliggjord hantverksvetenskap
I september anordnades Byggnadsvårdens konvent 
för tredje gången i samverkan med Västra Götalands-
regionen, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och 
Riksantikvarieämbetet. Temat var miljöfrågor, och 
konventet attraherade över 500 deltagare vilket är en 
stadig volymökning sedan starten 2013. Vid sidan av 
sex parallella sessionsstråk för yrkesverksamma löpte 
i år en byggnadsvårdsmässa öppen för allmänheten 
samt en Filmstudio med ett urval av Hantverkslabora-
toriets filmer.

I september tillsattes den nyinrättade professuren i hantverks-
vetenskap medan två medarbetare samtidigt befordrades till 
professorer med inriktning mot hantverksvetenskap. Under 
året har en verksamhetsövergång från kommunal till statlig 
anställning skett, vilket omfattade såväl teknisk och adminis-
trativ personal som lärare, tidigare anställda av Mariestads 
kommun. Lärarna har blivit inplacerade i universitetslärar-
befattningar i huvudsak på yrkesskicklig grund. Tillsammans 
med genomförda och planerade lektorsrekryteringar har 
Kulturvård på så sätt stärkt förmågan att långsiktigt bedriva 
hantverksinriktad forskning och utbildning, även om finan-
sieringen av utbildningarna måste stärkas. Annika Ekdahl, 
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kulturhantverk, avslutade sin gästprofessur vid institutionen 
och blev utnämnd till fakultetens hedersdoktor. 

Tillsammans med Västra Götalandsregionen har ett 
samarbete inletts med Sibiuregionen i Rumänien kring 
bygghantverk, landskapsvård, bebyggelseantikvariska frågor 
och föremålskonservering. Genom Erasmus+ har ett nätverk 
för Sustainable Management of Cultural Landscapes bildats 
med partners i tio länder för att utveckla masterkurser under 
ett gemensamt paraply. Samarbetet med Woldia University i 
Etiopien fortskrider med institutionen som kunskapsstöd i 
utvecklingen av kandidat- och masterutbildningar inom det 
kulturvårdande fältet. Vidare representerar institutionen 
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Förmågan att attrahera forskningsmedel är fortsatt god 
med finansiering från VR och Riksantikvarieämbetet, till 
exempel projektet Biosfärsområden – kulturarv och kultur-
miljö i hållbar landskapsutveckling. Under året har institu-
tionen i samverkan med Chalmers, KTH och BTH intensi-
fierat arbetet inför planeringskonferensen AESOP 2018 
(Association of European Schools of Planning annual 
congress) kring temat Making space for hope. 

En prioriterad aktivitet har varit att kartlägga den psyko-
sociala arbetsmiljön vilket fått till effekt att institutionen 
omorganiserats så att beslutssystemen blir mer transparenta. 
Likaså har teknisk och administrativ personal vid institution-
erna för kulturvård och geovetenskaper sammanförts till en 
gemensam enhet.

Institutionen för kulturvård

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning
Helårsstudenter, HST 247 259 12% inkl Dacapo
Helårsprestationer, HPR 221 240 13%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 0 0 0%
Helårsprestationer, HPR 0 0 0%
Forskarutbildning
Nyantagna 2 5 5%
Antal licentiatexamina 0 0%
Antal doktorsexamina 3 1 9%
Personal (antal) 60 46 8% inkl adjunkt och bibliotekspersonal
Lärare 30 23 11%
Lärare 30 (26)* 23 (20)*
     varav professorer 7 3
     varav t v anställda  19 (2)** 17 (4)*
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 3 2
     /bitr universitetslektorer
     varav postdoktorer 1 0
Övrig forskande personal 2 3 2%
Forskarstuderande 6 7 4%
Teknisk personal 8 4 11%
Administrativ personal 14 10 13%
Ekonomi
Intäkter 80 087 72 886 8%
     varav anslag - grund 35 414 34 989 17%
     varav anslag - forsk 15 740 14 790 5%
     varav bidrag 20 994 17 264 7%
     varav uppdrag -374 224 -2%
     varav övrigt *** 8 313 5 619 7% 72 886
Oförbrukade bidrag 8 510 11 593 3%
Upplupna bidrag 4 419 8 399 5%
Årets resultat 2 583 -1 556 6%
* Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

# Utfall DaCapo, HSTK
HPRK

# Utfall SMIL, HSTK
HPRK
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På stolpverksseminarium våren 2017 byggdes ett utedass 
till Nordens Ark.
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Institutionen för marina vetenskaper

Den marina institutionen konsolideras
Trots ämnesmässig och geografisk spridning har insti-
tutionen för marina vetenskaper konsoliderats väl un-
der 2017 tack vare god organisation och administrativa 
rutiner. Institutionen har därmed kunnat spela en viktig 
roll i implementeringsgruppen för ”Kristineberg Marine 
Research and Innovation Center” och ska bli värdenhet 
för Lovéncentret från 1 januari 2018.

Mycket arbete har lagts på planering för ett nytt hus för 
naturvetenskap på Medicinareberget, med inflyttning 2022, 
och på att utveckla institutionens strategi- och visionsdoku-
ment som kommer presenteras våren 2018. 

Ett av de viktigaste verktygen för att vidmakthålla en 
framgångsrik akademisk verksamhet är rekryteringar. Fyra 
har genomförts under året för att ersätta pensionsavgångar 
och fylla en vakans: en professur i vardera fysisk oceanografi 
och marin kemi, samt ett lektorat i vardera marin kemi och 
marin bentisk ekologi. Utlysningarna har över lag attraherat 
många mycket kvalificerade sökande vilket indikerar att 
institutionen är en attraktiv arbetsplats som erbjuder en 
intressant akademisk miljö. Institutionen kommer också 
utlysa en läraranställning i marin geologi under 2018. En 
”Teaching Chair in Marine Hydrography” anställdes under 
2017 och utformar uppdragsutbildningen i sjömätning 
tillsammans med andra universitet och myndigheter i Sverige, 
och söker internationellt tillstånd för denna certifierade 
utbildning. Flera doktorander har anställts varav två finan- 
sierade med institutionens ”oceanografifonder”. Dessa 
utlysningar attraherade mer än 90 sökande varav många 
internationella. Institutionen har varit pilotinstitution för 
likabehandlingsarbete och vår likabehandlingsansvariga är 
adjungerad till alla ledningsgrupps- och institutionsråds-
möten. 

Av kurserna inom framförallt marina programmet 
anknyter de flesta till fler än ett av FN:s globala hållbar-
hetsmål, allrahelst mål 14 om havet. Även forskningen 
anknyter väl till hållbarhetsmålen, och tre forskningsprojekt 
vid institutionen tilldelades mer än hälften av medlen ur 
universitetets klimatfond vid senaste utdelningen. Institution-
ens  forskare och lärare har framgångsrikt bedrivit forsknings- 
och övervakningsprojekt på de marina fältstationerna och 
med fartyget Skagerak i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak, 
samt dess fjordar. Med utländska fartyg har forskning även 
bedrivits i polarhaven. Institutionen har också framgångsrikt 
attraherat forskningsmedel från bland annat SSF, VR, 
FORMAS och sist men inte minst kommer institutionen att, 
med rektors godkännande, sända in en ansökan in till Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse i början av 2018.

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning (antal)
Helårsstudenter, HST 174 166 8%
Helårsprestationer, HPR 129 132 8%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 1 1 0%
Helårsprestationer, HPR 1 1 1%
Forskarutbildning
Nyantagna 6 1 14%
Antal licentiatexamina 1 0%
Antal doktorsexamina 3 1 9%
Personal (antal) 118 114 16%
Lärare 41 42 15%
Lärare 41 (26)* 42 (25)*
     varav professorer 19 20
     varav t v anställda 6 (5)** 4 (3)*
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 19 5
     /bitr universitetslektorer
     varav postdoktorer 10 9
Övrig forskande personal 34 35 27%
Forskarstuderande 19 19 11%
Teknisk personal 9 4 12%
Administrativ personal 15 14 14%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 158 340 138 178 16%
     varav anslag - grund 12 775 12 986 6%
     varav anslag - forsk 48 091 49 867 15%
     varav bidrag 66 702 53 361 21%
     varav uppdrag 6 718 4 581 37%
     varav övrigt *** 24 054 17 383 20% 138 178 ökn beror på interna poster 34070  
Oförbrukade bidrag 55 606 71 514 21%
Upplupna bidrag 11 353 8 323 14%
Årets resultat 8 584 4 707 19%
* Tillsvidareanställda lärare
** Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning (antal)
Helårsstudenter, HST 174 166 8%
Helårsprestationer, HPR 129 132 8%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 1 1 0%
Helårsprestationer, HPR 1 1 1%
Forskarutbildning
Nyantagna 6 1 14%
Antal licentiatexamina 1 0%
Antal doktorsexamina 3 1 9%
Personal (antal) 118 114 16%
Lärare 41 42 15%
Lärare 41 (26)* 42 (25)*
     varav professorer 19 20
     varav t v anställda 6 (5)** 4 (3)*
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 19 5
     /bitr universitetslektorer
     varav postdoktorer 10 9
Övrig forskande personal 34 35 27%
Forskarstuderande 19 19 11%
Teknisk personal 9 4 12%
Administrativ personal 15 14 14%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 158 340 138 178 16%
     varav anslag - grund 12 775 12 986 6%
     varav anslag - forsk 48 091 49 867 15%
     varav bidrag 66 702 53 361 21%
     varav uppdrag 6 718 4 581 37%
     varav övrigt *** 24 054 17 383 20% 138 178 ökn beror på interna poster 34070  
Oförbrukade bidrag 55 606 71 514 21%
Upplupna bidrag 11 353 8 323 14%
Årets resultat 8 584 4 707 19%
* Tillsvidareanställda lärare
** Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning (antal)
Helårsstudenter, HST 174 166 8%
Helårsprestationer, HPR 129 132 8%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 1 1 0%
Helårsprestationer, HPR 1 1 1%
Forskarutbildning
Nyantagna 6 1 14%
Antal licentiatexamina 1 0%
Antal doktorsexamina 3 1 9%
Personal (antal) 118 114 16%
Lärare 41 42 15%
Lärare 41 (26)* 42 (25)*
     varav professorer 19 20
     varav t v anställda 6 (5)** 4 (3)*
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 19 5
     /bitr universitetslektorer
     varav postdoktorer 10 9
Övrig forskande personal 34 35 27%
Forskarstuderande 19 19 11%
Teknisk personal 9 4 12%
Administrativ personal 15 14 14%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 158 340 138 178 16%
     varav anslag - grund 12 775 12 986 6%
     varav anslag - forsk 48 091 49 867 15%
     varav bidrag 66 702 53 361 21%
     varav uppdrag 6 718 4 581 37%
     varav övrigt *** 24 054 17 383 20% 138 178 ökn beror på interna poster 34070  
Oförbrukade bidrag 55 606 71 514 21%
Upplupna bidrag 11 353 8 323 14%
Årets resultat 8 584 4 707 19%
* Tillsvidareanställda lärare
** Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

Det nya forskningsfartyget Skagerak.
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Internationella förtecken – vetenskaplig excellens
Vid sidan av excellens i forskning och kvalitet i grund-
utbildningen är internationalisering och samverkan 
viktiga ledord för verksamheten vid ett universitet, 
också vid institutionen för matematiska vetenskaper.

Ett exempel är forskningsprogrammet Existential Risk to 
Humanity, som pågick under två månader under hösten 
2017. Ett 40-tal forskare från stora delar av världen 
samlades för att diskutera risker med kärnvapen, artificiell 
intelligens och bioteknik med mera för att förstå riskerna 
och hur man bäst kan undvika dem. Programmet finansi-
erades från Chalmers och Naturvetenskapliga fakulteten 
genom programmet GoCAS. 

Ett nytt inslag i institutionens forskarutbildning hade 
också internationella förtecken. Under några dagar i maj 
samlades ett tjugotal doktorander från Sverige, Norge och 
Danmark på Kristinebergs forskningsstationen för att 
delta i kursen Computational Mathematical Modeling. 
Kursen, som finansieras genom NordForsk är ett sam-
arbete mellan matematikinstitutionerna vid Göteborgs 
universitet, Chalmers, Köpenhamn och Oslo och består, 
förutom veckan vid Kristineberg, också av projektarbeten 
och en kursvecka i Norge. Värdskapet roterar sedan mellan 
de deltagande länderna. 

Ibland kan matematiken omsättas i konkreta produkter 
på mycket kort tid. Ett samarbete mellan Torbjörn Lundh 
vid Matematiska vetenskaper, läkare och textilvetare har 
lett fram till ett bandage med konstant tryck som blivit 
utnämnt till Most Innovative Product av Journal of Wound 
Care Awards. 

Många individuella prestationer som uppmärksammats 
under året handlade om kvalitet i grund- och forskarut-
bildningen. Anders Södergren, Daniel Persson och Erik 
Broman tilldelades olika pedagogiska priser, och Aila 
Särkkä blev utsedd till årets forskarhandledare vid Chalm-
ers. 

Flera medarbetare uppmärksammade för vetenskaplig 
excellens. Per Salberger invaldes som ledamot i Kungliga 
vetenskapsakademien i klassen för matematik, och 
Robert Berman belönades med Göran Gustafssonpriset i 
matematik. Rebecka Jörnsten tilldelades Naturvetenskap-
liga fakultetens forskningspris, och det var alltså andra 
året i rad som ett sådant pris gick till Matematiska 
vetenskaper. 

Året var också framgångsrikt i fråga om bidrag från 
Vetenskapsrådet, med hela nio individuella bidrag. Bland 
annat har det gjort det möjligt att rekrytera två nya 
medarbetare till institutionen som biträdande lektorer. 

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning
Helårsstudenter, HST 358 371 17%
Helårsprestationer, HPR 211 209 13%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 75 77 37%
Helårsprestationer, HPR 61 61 39%
Forskarutbildning
Nyantagna 6 4 14%
Antal licentiatexamina 3 0 100%
Antal doktorsexamina 2 2 6%
Personal (antal) 46 39 6%
Lärare 26 27 10%
Lärare 27 (19)* 27 (17)*
     varav professorer 6 4
     varav t v anställda  13 (3)** 13 (3)**
     universitetslektorer
     varav forskarassistenter 2 4
     /bitr universitetslektorer
     varav postdoktorer 5 6
Övrig forskande personal 4 0 3%
Forskarstuderande 15 11 9%
Teknisk personal 0 0 0%
Administrativ personal 1 1 1%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 71 456 67 629 7%
     varav anslag - grund 29 237 24 458 14%
     varav anslag - forsk 17 391 17 174 5%
     varav bidrag 11 460 9 725 4%
     varav uppdrag 285 281 2%
     varav övrigt *** 13 083 15 991 11% 67 629
Oförbrukade bidrag 4 889 4 862 2%
Upplupna bidrag 2 457 1 928 3%
Årets resultat 1 223 4 288 3%
* Tillsvidareanställda lärare
** Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner
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Deltagarna i forskarutbildningskursen Computational Mathe-
matical Modeling.



Sven Lovén centrum för marin infrastruktur 35

Undervattensdrönare samlar oceanografiska data
Klimatförändringen är synlig på många håll i världen 
med extremt påtagliga konsekvenser för båda polar-
regionerna. Lufttemperaturförhöjningen i Arktis är till 
exempel betydligt större än någon annanstans och 
detta fenomen kallas vanligen Arctic Amplification. 
På södra halvklotet sönderfaller västantarktiska isen 
snabbt med massiv isförlust till havet. Denna isförlust 
kommer efter hand att bidra till den globala stigningen 
av havsnivån.

Vetenskaplig data om havsvattentemperatur och salthalt 
behövs för att förbättra våra befintliga modeller och kunna 
uppnå bättre prognosmöjligheter om förändringarnas 
utveckling. Baserat på modellprognoser kan forskare 
utveckla tillförlitliga anpassnings- och begränsningsstrate-
gier för att hantera förändringarna. Ett relativt nytt 
vetenskapligt instrument som kan leverera information till 
modellerna är undervattensdrönare. Dessa är obemannade 
autonoma undervattensfarkoster med dubbelriktad 
kommunikationskanal. Typiska dykprofiler är förpro-
grammerade till tusen meter och efter att ha nått detta 
djup, stiger fordonet tillbaka till ytan och överför den 
uppsamlade datan via satellitanslutning till heminstitutet. 
Den dubbelriktade kommunikationen gör det möjligt att 
på distans ändra den förprogrammerade kurs- och 
uppdragsprofilen till en annan rutt eller korrigering av 
ner- och uppstigning. 

Undervattensfordonens fasta vetenskapliga instrumen-
tering samlar kontinuerligt in data om vattentemperatur, 
salthalt, upplöst syre och fytoplanktonkoncentration. 
Systemen som Göteborgs universitet köpt in för dessa 
mätningar och beräkningar kommer testas innan de 
används i den hårda miljön vid polerna. Eftersom under-
vattensdrönarna är ett relativt nytt slags instrument finns 
behov av att träna unga forskare om användningen. En 
internationell kurs för detta genomfördes med Lovéncent-
ret Kristineberg som värd under maj. I den veckolånga 
kursen deltog 20 doktorander, postdoktorer och seniorfor-
skare från tio institutioner över hela världen. Tillsammans 

med teoretiska föreläsningar om funktionalitet, och om 
typiska applikationer, utförde deltagarna praktiska 
implementeringar av drönarna ombord på forskningsfarty-
get Skagerak. Sex månader senare användes en av drönar-
na framgångsrikt i området kring Antarktishalvön och 
skickar nu kontinuerligt data till forskarna vid institu-
tionen för marina vetenskaper i Göteborg.

Sven Lovén centrum för marin infrastruktur

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning
Helårsstudenter, HST
Helårsprestationer, HPR
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST
Helårsprestationer, HPR
Forskarutbildning
Nyantagna
Antal licentiatexamina
Antal doktorsexamina
Personal (antal) 38 36 5%
Lärare
     varav professorer
     varav t v anställda  
     varav forskarassistenter/bitr 
     varav postdoktorer
Övrig forskande personal 2 2 2%
Forskarstuderande
Teknisk personal 28 27 38%
Administrativ personal 8 7 8%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 54 847 60 385 6%
     varav anslag - grund 9 670 8 686 5%
     varav anslag - forsk 26 421 27 487 8%
     varav bidrag 6 784 7 240 2%
     varav uppdrag -186 965 -1%
     varav övrigt * 12 158 16 007 10% 60 385
Oförbrukade bidrag 9 771 102 4%
Upplupna bidrag 3 052 4 951 4%
Årets resultat -5 592 -1 480 -12%
* Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner
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Internationella kursdeltagare med en av de använda undervat-
tensdrönarna vid Lovéncentret Kristineberg.

Undervattendrönares flygväg. Illustration från Kongsberg 
Maritime.
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Svenskt NMR-centrum

2017 – så mycket bättre!

2017 2016 andel av 
NF 

Grundutbildning
Helårsstudenter, HST 0%
Helårsprestationer, HPR 0%
Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST 0%
Helårsprestationer, HPR 0%
Forskarutbildning
Nyantagna 0%
Antal licentiatexamina 0%
Antal doktorsexamina 0%
Personal (antal) 6 6 1%
Lärare
     varav professorer
     varav t v anställda  
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     varav forskarassistenter
     /bitr universitetslektorer
     varav postdoktorer
Övrig forskande personal 6 6 5%
Forskarstuderande
Teknisk personal 0 0 0%
Administrativ personal 0 0 0%
Ekonomi (tkr)
Intäkter 15 738 15 558 2%
     varav anslag - grund 100 0 0%
     varav anslag - forsk 5 099 5 099 2%
     varav bidrag 8 361 7 817 3%
     varav uppdrag -130 0 -1%
     varav övrigt *** 2 308 2 642 2% 15 558
Oförbrukade bidrag 531 504 0%
Upplupna bidrag 3 210 7 745 4%
Årets resultat 421 282 1%
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner
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För Svenskt NMR-centrum blev 2017 ett år som överträff-
ade högt ställda förväntningar.

2017 var året som skulle bli så mycket bättre! Svenskt 
NMR-centrum hade fått en ganska ny 700 MHz magnet 
i donation som skulle startas upp i januari. Den världs-
unika 3 mm-proben till 900 MHz-magneten hade ett 
leveransdatum innan sommaren. I slutet av augusti, och 
tillsammans med Chalmers, organiserade vi det sven-
ska metabolomikmötet 2017. Parallellt skulle vi börja 
erbjuda en ny teknik, IVDr, (in-vitrodiagnostik) särskilt 
för lipoproteinanalysis. Slutligen skulle verksamheten, 
som första universitetsforskningsinfrastruktur, genomgå 
internationell utvärdering. Förväntningarna var alltså 
högt ställda.

Men allt går inte alltid som det är tänkt. Den nya 700 MHz-
magneten startade snällt upp, men proben, visade det sig, 
behövde en översyn. Och en till. Och sedan en till. Veckan 
innan jul gick den igenom de sista fabrikstesterna, alltmedan 
kön av förväntansfulla användare hade blivit ganska lång. 
Den nya 3mm-proben för 900 MHz-magneten levererades i 
oktober. Men prestanda höll inte vad som var lovat och den 
gick omedelbart i retur. Som lök på laxen kraschade en UPS 
i mitten på december och då ”quenchade” även 900 MHz-
magneten. Och installationen av den nya IVDr-tekniken blev 
kraftigt försenad och kom på plats först veckan innan jul. 

Nu undrar säkert den uppmärksamme läsaren: Hur 
gick det egentligen – blev 2017 så mycket bättre? Kom inte 
förhoppningarna på skam? När året nu summeras står det 
klart att verksamheten ändå överträffade förväntningarna 
på de flesta områden. Vi löste flera nya proteinstrukturer, 
bland annat ett 28 kD protein med nästan enbart alfa-helisk 
sekundärstruktur. Vi körde fler metabolomikprover än något 
tidigare år. Metabolomikkonferensen blev en stor framgång 
med över 100 deltagare. Vi installerade utrustning som nästan 
helt släcker ut de magnetiska störningar som vår verksamhet 
fått utstå från närliggande spårvagnstrafik. Återvinningen av 
förbrukad heliumgas nådde nästan 90 procent. Antal publika-
tioner slog nytt rekord. Ekonomin höll sig inom ramarna och 
utfallet blev rent utav bättre än förväntat. Vi gav support till 
fler projekt än någonsin tidigare. Och sist, men inte minst, 
den preliminära rapporten från den internationella utvärder-
ingen var mycket positiv. Så omdömet om 2017 blir verkligen 
– Så mycket bättre! Men med tanke på den rekyleffekt vi kan 
förvänta från 2017, och de framtidsplaner som finns, så ser vi 
fram emot ett 2018 som helt säkert kommer att bli ett alldeles 
fantastiskt år. Kanske till och med så mycket bättre?  
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Stöd i fakultetens utveckling
Året har präglats av både verksamhetsförändring och 
verksamhetsutveckling, och kansliet driver olika pro-
cesser.

Fakultetskansliet för naturvetenskap ger stöd till fakultetens 
styrelse och ledning samt verksamheten vid institutioner och 
infrastrukturer. Kansliets uppgift är att verka för att den 
forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid 
Naturvetenskapliga fakulteten får det verksamhetsstöd dessa 
kärnområden behöver. På kansliet arbetar 15 personer inom 
områdena ekonomi, personal, kommunikation samt kvalifi-
cerat stöd inom forskning och utbildning. Kansliet är en 
specialistfunktion vars uppgifter bland annat består av planer-
ing, uppföljning, stöd till beredningsgrupper och nämnder, 
handläggning av ärenden och remisser, administrativt 
verksamhetsstöd, intern och extern kommunikation, samver-
kan samt internationalisering. 

Året har erbjudit möjligheter för flera medarbetare att 
utvecklas inom universitet. Medarbetare vid fakultetskansliet 
har funnit en fortsatt karriär vid Gemensamma förvaltningen 
och två nyrekryterade medarbetare vid kansliet har kommit 
därifrån. Mobiliteten är positiv och innebär ett ömsesidigt 
utbyte av erfarenheter och perspektiv. Det är också värdefullt 
med inblick i arbetssättet och roller från olika delar av 
organisationen. 

På fakultetsnivå har en förstärkning av stödet och kompe-
tensen inom personal- och HR-området gjorts. Det innebär 
bland annat rådgivning till prefekter och föreståndare i 
arbetsgivarfrågor, ledningsstöd till dekan och kanslichef samt 
planering och uppföljning. 

Fakultetskansliet är delaktigt i viktiga frågor som rör 
Naturvetenskapliga fakulteten. Från år 2017 minns vi särskilt 
olika aspekter på fastigheter och lokalförsörjning. Inför 
budgetåret 2017 infördes enhetshyra, vilket innebär att alla 
institutioner har samma kvadratmeterhyra istället för att 
varje hus har sina lokalkostnader (hyreshusmodellen). Det 
krävde ett gediget förberedelsearbete och ställer större krav på 
sammanhållen planering och löpande uppföljningar. 

Vidare har mycket arbete gjorts med planering för 
nybyggnation. Motivet är en samling inom Life Sciences 
(livsvetenskaper), och projektet benämns lämpligt nog 
Naturvetenskap Life. Projektet är flerårigt och genomförs i 
etapper. En förstudie genomfördes under vintern och våren 
för att ta fram förslag till en ny byggnad och lade grunden till 
beslut om fortsatt arbete. När förstudien presenterats 
påbörjades nästa etapp som var byggprogramskedet. Det 
innebär ytterligare specificeringar. Fakultetskansliet deltar i 
projektet inom främst styrgruppsarbete, ekonomi och 
kommunikation. 

År 2015 beslutade FN:s medlemsländer om en ambitiös 
utvecklingsagenda för att möta de ekonomiska, sociala, 
kulturella och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling 
- Agenda 2030. Under hösten 2017 har fakultetskansliet 
koordinerat arbetet med att sammanställa fakultetens 

verksamhet i förhållande till Agenda2030. Syftet med 
sammanställningen har varit att synliggöra utbildning och 
forskning för fakultetens medarbetare och för omvärlden. 
Medarbetare vid fakultetskansliet har arbetat fram såväl 
interna som externa webbsidor som beskriver verksamheten. 

Årets inspirationsträff för administratörer vid Naturveten-
skapliga fakulteten, dess institutioner och infrastrukturer 
handlade om ”Att leda sig själv”. Syftet var att komma ifrån 
det dagliga arbetet, att träffas över institutionsgränser och få 
inspiration. Målsättningen var att kunna reflektera över sitt 
självledarskap och hur det påverkar ens arbetsliv och vardag. 

Olika möten och mötesplatser är viktiga och kansliet 
arbetar aktivt med olika events från att samla alla medarbe-
tare till återkommande fakultetsforum till nätverksaktiviteter 
för fakultetens administratörer i specifika frågor.

Fakultetskansliet för naturvetenskap
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Resultaträkning (mkr)
2017 2016

VERKSAMHETENS INTÄKTER

725335galsna va retkätnI
013933gardppu hco gardib va retkätnI
9464gninjläsröF
5827retfigva anretni hco redantsok ridni va retkätnI
11retkätni alleisnaniF

279199retkätni ammuS

VERKSAMHETENS KOSTNADER

173-383-redantsokenöL
03-dluksretsemes gnirdnäröF
01-01-redantsoklanosrep agirvÖ
36-27-rednarotkoD
661-371-redantsokstfird agirvÖ
351-541-gardib anretni hco redantsok atkeridnI
121-911-redantsoklakoL
1-1-redantsok alleisnaniF
14-04-ragninvirksvA

629-649-redantsok ammuS

00ragnirerefsnarT

6454LLAFTUSTEHMASKREV
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Balansräkning (mkr)
TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 0,1 0,2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 6,1 6,7
Anläggningstillgångar: maskiner, inventarier mm 106,8 93,5
Pågående nyanläggningar 126,6 120,5
Summa materiell anläggningstillgångar 239,6 220,9

Varulager

Boklager 0,1 0,1

Fordringar

Kundfordringar 11,6 8,1
Fordringar hos andra myndigheter 4,0 2,7
Övriga fordringar 0,2 0,8
Summa fordringar 15,8 11,6

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 1,1 0,5
Upplupna bidragsintäkter 82,9 76,8
Övriga upplupna intäkter 6,3 5,0
Summa periodavgränsningsposter 90,3 82,3

Kassa och bank

Summa kassa och bank 156,8 154,8

SUMMA TILLGÅNGAR 502,6 469,7

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Balanserat kapital och årets kapital 145,4 100,6

Summa myndighetskapital 145,4 100,6

Skulder

Skulder till andra myndigheter 1,9 0,9
Leverantörsskulder 23,0 20,5
Övriga skulder 0,3 0,1
Summa skulder 25,2 21,5

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 9,0 32,6
Oförbrukade bidrag 269,7 264,4
Avsättning bidragsfinansierade anläggningar 41,9 37,6
Övriga förutbetalda intäkter 11,4 13,0
Summa periodavgränsningsposter 332,0 347,6

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 502,6 469,7




