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1. Övergripande mål
Naturvetenskapliga fakulteten ska
•
•
•
•

hävda den fria grundforskningen
bedriva internationellt framstående forskning
och utbildning
bedriva undervisning baserad på resultat från
och i nära kontakt med vetenskaplig forskning
tillgodose samhällets behov av kunskap och
kompetens inom naturvetenskap

Naturvetenskaplig forskning och utbildning är
internationell, med ökat forskningssamarbete
och studentutbyte som drivande faktorer. För
att fakulteten ska kunna uppnå sina högt ställda
kvalitetsmål måste verksamheten bli än mer internationellt erkänd så att de bästa forskarna och
studenterna kan rekryteras.
Den fria grundforskningen är grunden för den
kunskap som genereras och som i sin tur är förutsättningen för nya tillämpningar. Inte sällan är
det oväntade upptäckter som leder till nya til�lämpningar och innovationer. Betoningen på
fri grundforskning innebär också att fakulteten

värnar om möjligheterna för forskning inom nya
områden, liksom verksamhet som ligger närmare
tillämpning och innovation.
Utvecklingen inom naturvetenskapen är idag
mycket snabb och ställer stora krav på den utbildning som fakulteten ger. En nära koppling
mellan utbildning och forskning är därför central
för att fakultetens utbildningsutbud ska kunna
hållas på en hög nivå, med aktuell kunskap om
teori och metoder.
Naturvetenskapliga fakulteten bedriver verksamhet som är av största betydelse för samhället. Studenter med examen från fakulteten är välutbildade med utmärkta ämneskunskaper och de som
utbildas till lärare har dessutom gedigen ämnesdidaktisk kunskap och träning.
Fakultetens forskning bidrar med ny kunskap
som både kortsiktigt och långsiktigt kommer
samhället tillgodo, i utveckling av nya produkter och processer, men också som vetenskapligt
grundat underlag för beslutsfattare.

Naturvetenskapliga fakulteten ska kännetecknas
av utbildning med hög kvalitet, internationellt framstående forskning och en god personalpolitik.
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2. Sammanfattning
För att uppnå de övergripande målen beskrivs åtgärder som fakulteten ska vidta under perioden,
men också riktlinjer, som institutionerna har att
arbeta efter i sin planering och verksamhet. Inom
vissa avsnitt ges dessutom en lägesbeskrivning

som grund för åtgärder och riktlinjer. I Bilaga A
beskrivs kortfattat Sektionernas strategier. I Bilaga B ges data över fakultetens verksamhet under
2004-2010. På insidan av omslaget visas fakultetens organisation hösten 2012.

Fakultetens forskning
•

•
•
•

•
•

Fakulteten har identifierat nio områden där forskningen är nationellt ledande och internationellt framstående. Dessutom anges åtta områden som exempel på forskning med
stor utvecklingspotential.
Fakulteten ska hävda den centrala betydelsen av den fria grundforskningen och arbeta
för att skapa förutsättningar för framväxt av nya områden.
Fakulteten ska stimulera forskningsverksamhet som med grundforskning som utgångspunkt ligger närmare tillämpning och innovation.
Fakulteten ska stimulera forskarna att i större omfattning söka internationella bidrag
främst från EU och ERC. Målsättningen är att antalet ansökningar ökar under perioden.
Fakulteten ska aktivt stödja fortsatt förstärkning av forskning inom ämnesdidaktik.
Fakulteten ska utveckla det redan goda samarbetet med KTH och Karolinska Institutet,
inom såväl forskning som utbildning.

Fakultetens utbildningar
•

Fakulteten ska förse samhället med hög naturvetenskaplig kunskap och kompetens
genom utbildningar av hög kvalitet och relevans.
• Fakulteten ska regelbundet analysera kandidat- och masterprogrammen för att säkerställa hög kvalitet.
• Fakulteten ska spela en aktiv roll i att etablera kurser som ger ökad bredd, till exempel
inom management och entreprenörskap, för att öka studenternas anställningsbarhet
efter examen.
• Fakulteten ska utveckla och etablera lärarutbildningar av högsta kvalitet, bland annat
genom att tydliggöra kravet på ökad samverkan mellan ämnesinstitutionerna och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
• Fakulteten ska aktivt delta i lärarfortbildning, såväl inom Lärarlyftet som med andra
specifika kurser.
• Fakulteten ska öka utbudet av distanskurser.
• Fakulteten ska övergå till ett system som innebär att utbildningsbidrag inte utgår mer
än de 12 första heltidsmånaderna av utbildningen.
• Fakulteten ska säkerställa att utbildningen på grundnivå och avancerad nivå kan ske
med modern utrustning.

Sammanfattning

•
•
•

Fakulteten ska senast 2014 ha utvecklat en egen högskolepedagogisk utbildning om 7.5
hp.
Fakulteten ska etablera ytterligare utbytesavtal med framstående lärosäten utanför EU.
Fakulteten ska utarbeta information om de ämneskunskaper och färdigheter studenterna uppnår under utbildningen, som kan användas för marknadsföring och av studenterna när de söker arbete.

Fakultetens personalpolitik och rekrytering
•

•

Fakulteten ser den nya akademiska karriärvägen, bestående av en första anställning
motsvarande biträdande universitetslektor, universitetslektor och professor som en
möjlighet att ge tryggare arbetsförhållanden med bibehållen kvalitet och dynamik i
verksamheten.
Fakultetens policy är att en lärare under sin karriär ska kunna ha olika mycket av undervisning, forskning och administration i sin tjänstgöring. Fakulteten strävar efter att
arbetsmiljön ska stimulera till kreativitet och effektivitet. ”Frihet under ansvar” bör
vara en ledstjärna för alla kategorier av anställda.

Fakultetens organisation
•
•

Fakulteten ska skapa starka och utvecklingsbara institutioner med effektiv strategisk
planering, som kan möta framtidens krav.
Fakulteten ska tillvarata institutionernas intresse så att lokalförsörjningen möjliggör
hög effektivitet och kvalitet i verksamheten, men också för att möjliggöra sammanslagning av institutioner.

Samverkan med det omgivande samhället
•

•
•

•

Fakulteten ska öka kommunikationen med det omgivande samhället. Detta innefattar
såväl att informera om fakultetens verksamhet, som att erbjuda kanaler från samhället
till fakulteten.
Samarbetet med skolvärlden är av särskild betydelse och bör öka genom utnyttjande av
de kontakter som finns, men också genom att nya kontakter skapas.
Fakulteten ska bygga upp en effektiv alumniverksamhet, med regelbundna kontakter
mellan alumner och fakultet/sektion/institution. Alumner bör även erbjudas att medverka i undervisning och studentrekrytering i ökad omfattning.
Fakulteten ska etablera en aktiv fundraisingverksamhet i samarbete med den centrala
förvaltningen.
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3. Fakultetens forskning
Forskningen vid fakulteten är av hög internationell standard, inom några områden världsledande och är kraftigt dominerad av grundforskning.
Det är en central uppgift för fakulteten att särskilt värna den fria grundforskningen och detta
inrymmer att skapa och bevara miljöer som medger akademisk frihet att utan styrning bedriva
forskning, så länge kvaliteten är hög. Idag ställs
stora förhoppningar på ett ökat utnyttjande av
den kunskap som genereras i grundforskningen
för åtgärder inom till exempel miljö och för innovation, vilket är ytterligare en än starkare motivering för ökat stöd för grundforskningen.
Fakulteten ska därför även i fortsättningen med
kraft hävda grundforskningens centrala roll
och behovet av förbättrade ekonomiska förutsättningar för att det i Sverige även i framtiden
ska kunna bedrivas internationellt konkurrenskraftig forskning. Samhället förväntar sig ett
ökat utnyttjande av den kunskap som genereras i grundforskningen, för åtgärder inom t ex
miljö och för innovation. Erfarenhetsmässigt är
en stark grundforskningsbas den bästa grunden
för framgångsrik tillämpad forskning. Fakulteten bedriver såväl grundforskning på högsta nivå
som stark tillämpad forskning och hävdar grundforskningens roll för en uthållig tillämpad forskning av hög kvalitet.

3.1 Forskningsområden
Inom fakulteten bedrivs forskning som är synnerligen framgångsrik både nationellt och internationellt, i många fall i miljöer av forskare från
flera av fakultetens sektioner och institutioner.
Det är av stor betydelse för fakulteten att denna
forskning kan fortsätta utvecklas och behålla sin
ställning som nationellt ledande och internationellt framstående. Sådan forskning bedrivs inom:

Arvsmassans funktion och stabilitet
Forskningen inom detta område är i huvudsak
grundvetenskaplig, men med tydlig relevans för
tillämpningar inom medicin. Ämnesområdet
innefattar studier av fundamentala mekanismer
för genexpression, effekter på DNA av låga doser
radioaktiv strålning och kemikalier, samt nukleinsyrors metabolism. Vidare studeras olika aspekter av immunförsvar och organutveckling.
Astrofysik och partikelfysik
Astrofysik och partikelfysik är fält med potential
för omvälvande genombrott under de närmaste
åren. Forskning bedrivs inom astrofysikområden som solen, stjärn- och planetbildning, supernovor, galaxer och kosmologi. Forskare utnyttjar
CERN, European Southern Observatory, Hubbleteleskopet, neutrinoteleskopet IceCube och
gammastrålningsobservatoriet Fermi, och arbetar med modeller för mörk materia och undersökningar av universums mörka energi. Forskningen sker till stor del inom Oskar Kleincentret.
Atom- och molekylfysik
Forskningen inom atom- och molekylfysik använder såväl unika experimentella infrastrukturer som utvecklar och använder teoretiska metoder. I den kylda lagringsringen DESIREE kommer
atomära och kemiska processer, till exempel sådana som kan vara avgörande för molekylbildningen i universum, att studeras, något som i ett
större perspektiv är kopplat till förståelsen av
livets ursprung. För studierna av katalytiska kemiska reaktioner, vattnets struktur, och kemiska
skift i molekyler under extrema förhållanden, utnyttjas röntgenlasern vid Stanforduniversitetet.
Biologisk modellering
Forskningen behandlar matematiska, statistiska
och beräkningstekniska modeller för biologiska
system. Ämnesområdet innefattar populationsdynamiska processer hos djur och människa,
kvantkemiska fenomen, modellering av protein-
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strukturer, dynamiska system för aktivitet i den
mänskliga hjärnan samt sannolikhetsmodeller
för kartläggning av sjukdomsgener.
Biologiska membraner
Intresset för biologiska membraner och membranproteiner har ökat kraftigt under senare år.
En majoritet av framtidens läkemedel förväntas
vara riktade mot membranproteiner, som många
centrala processer i cellen är beroende av. Forskningen är framförallt inriktad på att fördjupa
kunskapen om membranproteiners struktur och
funktion. Kombinationen av experimentell och
teoretisk kompetens är världsunik.
Geometri
Geometri är ett av matematikens mest centrala
områden. Det går tillbaka till antiken men har
idag utvecklats i många olika riktningar, med
tillämpningar också inom områden som teoretisk fysik och kryptografi. Under senare år har
användningen av effektiva beräkningsmetoder
ökat snabbt. Forskning bedrivs inom algebraisk
geometri, algebraisk topologi, komplex analytisk
geometri, dynamiska system, konvex geometri
och geometrirelaterad kombinatorik.
Katalys i organisk kemi
Forskningen inom området är huvudsakligen
grundvetenskaplig och syftar till att utveckla och
studera nya selektiva, miljövänliga katalytiska reaktionsprocesser. Design och studier av molekylärt väldefinierade katalysatorer och katalytiska
system för framställning av specifika organiska
produkter såsom läkemedel och andra biologiskt
aktiva föreningar, är centralt i verksamheten.
Klimat, hav och miljö
Klimatforskning bedrivs ifråga om klimatstyrande processer i atmosfär, hav och mark, och
genom utnyttjande av naturliga arkiv för att få
kunskap om den naturliga klimatutvecklingen i
ett längre tidsperspektiv (paleoklimatforskning).

Merparten av klimatforskningen är samlad inom
Bert Bolincentret för klimatforskning inom vilket
ett hundratal forskare vid fyra institutioner samverkar.
Stockholms universitet har sedan många decennier en omfattande forskning i frågor som rör
övergödning och effekter av miljögifter i Östersjön. Universitetet har erhållit strategiska medel
för havsforskning vars målsättning är att skapa
kunskap som underlag till åtgärder för hållbar förvaltning av Östersjön. Ett område under
stark tillväxt är maringeologisk och oceanografisk forskning i världshaven, med tyngdpunkt
på polarområdena. Inom miljöområdet studeras
hur och i vilka halter substanser tas upp i miljön,
toxiska effekter på människor och djur – från
cellnivå till population, liksom biodiversitet, ekosystemförändringar och klimatinducerade miljöförändringar. Utvecklingen av provtagning och
analysmetoder för nya och nyupptäckta miljögifter, liksom modellering av föroreningars spridning i vatten, luft och mark har hög direkt samhällsrelevans.
Materialkemi
Forskningen syftar till att från kemiska principer framställa nya material med unika egenskaper. Materialkemisk forskning lånar begrepp och
principer från många väletablerade områden som
fasta tillståndets kemi, supramolekylärkemi och
polymerkemi. Strukturbestämning av nya material sker främst med röntgendiffraktion och elektronmikroskopi.

Internationellt framstående
grundforskning ska känneteckna fakulteten.

Fakultetens forskning

Framtidsområden
Fakulteten har också identifierat ett antal framtidsområden, som har en stark utvecklingspotential och som i många fall angränsar till eller har
utvecklats från redan starka verksamheter. Dessa
områden är:
Astrobiologi
Astrobiologi behandlar uppkomsten och utvecklingen av liv i universum. Upptäckten av allt fler
planeter och den ökade möjligheten att utforska
dem gör dessa frågor aktuella. Forskningen vid
fakulteten är inriktad mot uppkomst av planetsystem, bildning av föregångare till biomolekyler
i rymden och i planetatmosfärer, hydrotermala
systemens roll i utvecklingen av liv på Jorden
samt evolutionsbiologi.
Ekohydrologi
Ekohydrologi är ett integrerande forskningsområde för att studera samspelet mellan vatten och
ekosystem. Ekohydrologiska interaktioner sker
i vatten; floder, sjöar, våtmarker, och på land;
skogar, öknar och andra ekosystem. Forskningen studerar evapotranspiration, vegetationens
vattenanvändning, markvattendynamik, organism- och ekosystemanpassning till förändringar
i klimat och vattenmiljö, vegetationspåverkan på
vattenströmning och vattenmiljöfunktion, samt
återkopplingar mellan hydrologiska, ekologiska
och klimatprocesser.
Evolutionär utvecklingsbiologi
Utvecklingsbiologi behandlar de mekanismer
som styr hur organismer utvecklas från befruktningen till fullvuxen individ. Inom den evolutionära utvecklingsbiologin kopplas dessa mekanismer till hur organismerna fungerar i sin livsmiljö,
samt hur olika utvecklingsprogram ändrats under evolutionen. Forskningen förenar därmed de
molekylära livsvetenskaperna med evolutionärt
inriktad ekologi. Som modellorganismer används
i första hand insekter.
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Interaktioner mellan organismer
Interaktioner mellan organismer kan vara såväl
ömsesidigt positiva, mutualism, som ömsesidigt
negativa, konkurrens, eller asymmetriska, där
den ena parten gynnas och den andra missgynnas, som är fallet för rovdjur och bytesdjur liksom för parasitism. Ämnesområdet omfattar allt
från studier av molekylärbiologiska mekanismer
till ekologiska fältstudier, och behandlar en rad
olika organismgrupper: bakterier, svampar, växter, insekter, fiskar, fåglar och däggdjur.
Jordens tektonik och ytformer
Tektoniska rörelser skapar relief, en viktig styrfaktor för erosion, vittring och landformsbildning. Erosion, å andra sidan, är en av styrfaktorerna bakom tektonik. Slagkraftig forskning om
kretsloppet tektonik - relief - vittring - erosion
- landformer kräver samarbete mellan geologer
och naturgeografer. Sektionen avser att under de
närmaste åren förstärka samarbetet och kompetensen på detta område för att kunna besvara
grundläggande frågor om bland annat tektoniska
skeenden, reliefutveckling, erosion och sedimentation under långa tidrymder.
Kemisk biologi
Inom kemisk biologi studeras samverkan mellan
små organiska molekyler och stora biomolekyler,
såsom proteiner och DNA, vilket är en central
del i alla livsprocesser. Forskningen förutsätter
mycket goda kunskaper om design och framställning av organiska molekyler, bioaktiva peptider
och peptidomimetik, kolhydratkemi, proteinkemi och cellbiologi, där det idag finns hög kompetens inom fakulteten.
Kvantoptik
Kvantoptik är ett expansivt forskningsfält, som
handlar om ljus och dess växelverkan med materia på kvantnivå. Vid fakulteten är forskningen
främst inriktad på användning av kvantoptiska
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system, på utveckling av begrepp och metoder
för experimentella tester av grunderna i kvantmekanikens teori och på kvantinformation, som
kryptografi, kommunikation, grindoperationer
och metrologi.
Naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskningsfältet naturvetenskapsämnenas didaktik
har utvecklas sedan slutet av 1970-talet. Forskningen vid fakulteten är inriktad mot naturvetenskap och naturorienterande ämnen i skolan,
på högskolan och på lärande av naturvetenskap
i informella miljöer. Forskningen avser lärande,
undervisningens mål och syften, flerspråkighet,
utvärdering och undervisningsmetoder i naturvetenskap och hållbar utveckling.
Teoretisk kemi
Relevanta modeller för att förklara allt från olika
ämnens egenskaper till grundläggande reaktionsmekanismer är centrala inom all kemisk verksamhet. Inom den teoretiska kemin utvecklas och
studeras sådana modeller med framför allt kvantkemiska beräkningsmetoder, men även med olika
molekylmodelleringsmetoder.
Mycket av forskningen inom fakulteten, såväl
den redan ledande som den som är under utveckling, har initierats med grund i enskilda forskares
intressen och verksamheter. För att nya områden
ska kunna etableras även i framtiden måste fakulteten stimulera förnyelse, till exempel vid rekrytering av nya medarbetare.
Forskningen inom fakulteten behandlas också i
Bilaga A.

3.2 Forskningens finansiering
Fakulteten fördelar en del av anslaget till Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF), i förhållande till institutionernas prestationer. Effekterna av den modell som fakulteten började
tillämpa 2010 ska utredas senast inför fakultetens budget för 2014.
Forskare inom fakulteten har varit mycket framgångsrika i att attrahera bidrag från de statliga
forskningsråden, men också från privata stiftelser
och andra finansiärer. Detta är en följd av den
höga kvaliteten i forskningen, men också av att
de enskilda forskarna ser ansökningar om externa bidrag som en nödvändig och en självklar
del i verksamheten. Fördelningen av erhållna
EU-bidrag mellan institutionerna är dock mycket
ojämn. Fakulteten ska stimulera forskarna att i
större omfattning söka internationella bidrag,
särskilt från EU och ERC, så att antalet ansökningar ökar under perioden.
Flera finansiärer ställer nu också krav på medfinansiering och förväntar sig att rektor ska ge stöd
till det projekt ansökan gäller, i vissa fall till och
med prioritera ansökningarna. De sökande måste
därför i god tid samverka med fakulteten och/
eller Forskningsservice. Fakulteten ska under perioden ha etablerat rutiner för stöd till och handläggning av ansökningar som avser större bidrag.
En påtaglig förändring har skett när det gäller
möjligheterna att erhålla externt stöd för investeringar i infrastruktur. Många av fakultetens
verksamheter, såväl inom forskning som inom
utbildning, är beroende av tillgång på modern
utrustning, inte sällan dyrbar sådan. Den nya situationen innebär att utrustning i kostnadsläget
upp till omkring 15 Mkr måste finansieras inom
ramen för den verksamhet där den ska utnyttjas. Institutionernas långsiktiga planering måste
därför omfatta åtgärder för hur standarden på
utrustning ska kunna upprätthållas. Längre av-
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skrivningstider i kombination med användaravgifter och allmän bench fee är en modell som
kan användas. Fakulteten måste också ha beredskap för att institutioner under begränsad tid kan
komma att ha ekonomiskt underskott på grund
av inköp av utrustning.
De nya förutsättningarna innebär också större
krav på samordning inom fakulteten. Fakulteten
ska under perioden upprätta former för information om inom fakulteten tillgänglig dyrbar utrustning, för att öka möjligheterna till att den samutnyttjas och samfinansieras.
Fakulteten bör överväga att med utgångspunkt i
den Forsknings- och innovationsproposition som
beräknas komma hösten 2012, utarbeta en policy
för hur FUF-resurserna ska utnyttjas. Ska fakulteten göra särskilda satsningar, hur ska Strategiska fonden hanteras, ska stöd till infrastruktur
ges och ska det öronmärkta studiestödet inom utbildningen på forskarnivå finnas kvar? En policy
måste utarbetas för att möjliggöra institutionernas långsiktiga planering av verksamheten.
De resurser som finns tillgängliga hos de traditionella forskningsfinansiärerna kommer sannolikt
inte att öka och kommer med tanke på kostnadsutvecklingen att vara otillräckliga för en fortsatt
gynnsam utveckling av fakultetens forskning.
Nya former för finansiering måste därför etableras och hit hör fundraising. Fakulteten har avsatt
resurser för att stödja denna verksamhet under
en första period till och med 2015. Stockholms
universitet har inrättat en ny enhet för samverkan med det omgivande samhället, Avdelningen
för externa kontakter, och det är där som en förstärkt fundraisingverksamhet kommer att ingå.
Fakultetens verksamhet måste ske i samarbete
med den centrala. Denna finansieringsform kan
om den blir framgångsrik finansiera specifika
projekt eller specifik infrastruktur. Fakulteten ska
utarbeta en policy för hur sådan finansiering får
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påverka verksamhetens inriktning, vilka finansiärer som är acceptabla och om sådan finansiering
ska påverka anslagsfördelningen.

3.3 Gemensam infrastruktur och centra
Fakulteten har under den gångna perioden beslutat om ekonomiskt stöd till ett antal core facilities, som ska kunna erbjuda service till alla institutioner inom fakulteten. I besluten ingår att
dessa verksamheter ska utvärderas, för att om de
uppställda villkoren uppfyllts, kunna få fortsatt
stöd. Till villkoren hör att användare av dessa
core facilities inte bara ska komma från den egna
institutionen. De core facilities som stöds ska
vara en resurs för fakultetens forskare oavsett institutionstillhörighet. Erfarenheterna från denna
satsning bör ligga till grund för beslut om eventuella nya core facilities ska erhålla stöd.
Fakulteten stödjer centrumbildningar om de ger
samarbetseffekter och en synlighet som annars
inte skulle kunna uppnås. Dessutom ska verksamheten stödjas ekonomiskt av externa bidrag
med stark koppling till centrets verksamhet. Ett
centrum placeras i normalfallet inom en institution med prefekten som ytterst ansvarig för
verksamheten. Inom fakulteten har under åren
ett antal centra etablerats, till exempel Centrum
för Biomembranforskning, Bert Bolincentret för
klimatforskning, EXSELENT och Oskar Kleincentret.
Bergianska Botaniska Trädgården (BBT) och
Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) är två enheter av annan karaktär.
BBT med nära 100 000 besökare årligen spelar
en viktig roll i fakultetens samverkan med det
omgivande samhället. Dessutom bedrivs både
undervisning och forskning i trädgården med
dess nyanlagda våtmark.
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SMF är en samlad funktion för information om
fakultetens marina forskning, men är också ansvarig för verksamheten vid Askölaboratoriet,
som är viktig inom undervisning och central
för fakultetens Östersjöforskning. Till SMF hör
också Havsmiljöinstitutets enhet vid Stockholms
universitet.
Inom institutionsorganisationen finns dessutom
två fältstationer där det bedrivs både forskning
och undervisning. Glaciär- och klimatforskning
dominerar vid Tarfala i Lappland medan det är
etologi och ekologi vid Tovetorp i Sörmland.
Fakulteten deltar också i satsningar som är gemensamma med andra lärosäten. KTH och
Stockholms universitet bidrar tillsammans till
Nordita, en verksamhet som redan haft stor
betydelse för teoretisk fysik. Universiteten har
tillsammans inrättat Stockholms matematikcentrum, för att skapa grunden för en gemensam utveckling av forskning och utbildning. Centret är
ännu virtuellt, men bör i framtiden omvandlas till
ett fysiskt centrum med lokalisering till Albano.
Stockholms universitet och KTH har med etableringen av Nordita och bildandet av Stockholms
matematikcentrum lagt grunden till ett internationellt ledande centrum för teoretisk fysik och
matematik. Ett viktigt komplement till denna
miljö är Institut Mittag-Leffler i Djursholm.

Science for Life Laboratory, Stockholm, är en gemensam satsning med Karolinska Institutet och
KTH, som i huvudsak finansieras genom tilldelningen inom regeringens Strategiska satsning.
Flera av fakultetens institutioner är direkt inblandade och det är av största vikt att fakulteten
tillvaratar sitt inflytande i verksamheten, som i
uppbyggnadsskedet utgörs av core facilities inom
life science. I den fortsatta planerade utvecklingen ingår ökat stöd från staten, så att SciLifeLab kan utvecklas till ett forskningscenter. I den
framtida organisationen ingår också SciLifeLab
Uppsala. Flera verksamheter inom fakulteten har
stora möjligheter att dra nytta av verksamheten
vid SciLifeLab, men fakulteten måste också värna
om den egna identiteten och kompetensen i den
fortsatta utvecklingen.
Möjligheterna till ökat samarbete med KTH och
Karolinska Institutet inom flera områden, måste
tillvaratas såväl inom forskning som inom utbildning.
Fakultetens forskare måste också delta i planeringen av de stora nationella anläggningar som
etableras under perioden, till exempel European
Spallation Source (ESS) och Max IV laboratoriet,
båda i Lund. Verksamheten vid båda dessa kommer att vara viktig för många av fakultetens forskare.
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4. Fakultetens utbildningar
Fakulteten bedriver utbildning på samtliga nivåer, d.v.s. grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Under den gångna perioden har lärarutbildningar tillförts fakulteten, som tillsammans med
utbildningen till sjukhusfysiker utgör fakultetens
professionsutbildningar. En allmän trend när det
gäller utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå är att tillströmningen av studenter varit låg, vilket är otillfredsställande med tanke på
möjligheterna att bibehålla hög kvalitet i undervisningen. Fakulteten avser att genom fortsatta
informationsinsatser och närmare samarbete med
regionens gymnasieskolor öka antalet sökande.
Fakulteten ska också utreda möjligheterna till
ökat samarbete med i första hand KTH inom utbildningar där det finns liknande eller kompletterande kompetens. Detta är särskilt viktigt inom
utbildningar där studentunderlaget är litet.
Fakulteten ska närmare utreda hur avtal för Joint
degrees kan utnyttjas för att underlätta samarbete inom utbildningen med andra universitet,
såväl nationellt som internationellt.

4.1 Utbildning på grundnivå
Utbildningarna på kandidatnivå har genom införandet av Bolognareformen två viktiga syften; att
ge bästa tänkbara förutsättningar för att kunna
genomföra utbildning på avancerad nivå och att
vara konkurrenskraftiga för arbetsmarknaden.
Från 2012 har fakulteten 22 program som leder
till kandidatexamen och medverkar dessutom i
ämneslärarprogrammets två inriktningar och
grundlärarprogrammets F-3 och 4-6 utbildningar.
Fakulteten ska regelbundet utvärdera hur studenterna genomfört utbildningen, till exempel hur de
valt kurser och hur utrymmet för valfria kurser
utnyttjats för att läsa kurser inom och utanför

fakulteten. En annan viktig fråga är hur genomströmning och avhopp varit. Det kan finnas anledning att utreda om fakulteten bör minska antalet platser i ett program, så att endast de mest
välmeriterade studenterna kommer in, vilket
skulle höja kvaliteten i utbildningen.
Fakulteten har beslutat att samtliga studenter
som genomför ett självständigt arbete på kandidatnivå ska delta i ett moment som behandlar
vetenskaplighet. Formen för undervisningen har
varierat och är under utveckling. Fakulteten ska
följa upp detta för att säkerställa att studenterna
upplever momentet som relevant och att det ger
kunskap som är central för studenternas fortsatta
verksamhet.
Satsningen på att träna studenternas kommunikativa färdigheter, i både tal och skrift, måste
fortsätta och öka.

4.2 Utbildning på avancerad nivå
Fakulteten erbjuder masterprogram som ger
studenterna en mer avancerad utbildning, med
större kontakt med forskningen och fördjupad
förmåga till analys och presentation. Masterprogrammen ger också större möjlighet att rekrytera
internationella studenter till längre utbildningar
och det är därför naturligt att de flesta programmen består av kurser som ges på engelska. Fakulteten erbjuder 45 olika masterprogram (2011)
och ska utreda hur det relativt begränsade antalet
ansökningar fördelar sig och om det kan finnas
anledning att minska antalet program eller öka
samläsningen mellan programmen. Våren 2012
går den första kullen av studenter som påbörjade
studier enligt Bolognamodellen, sista terminen
inom masterutbildningen. Fakulteten bör då utreda hur dessa studenter genomfört sin utbildning, om de saknat något i den och vad de anser
vara det viktigaste som utbildningen har gett.
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Genom att det självständiga arbetet i masterutbildningarna kan vara upp till ett år, ger det större möjligheter till en utbildning som ger en grund
till forskningsverksamhet, till exempel inom utbildningen på forskarnivå. Detta kan också sägas vara ett fokus i utbildningarna, men det är
viktigt att fakulteten breddar utbudet av kurser i
masterutbildningarna till sådana som ger annan
kompetens, till exempel inom management och
entreprenörskap. Denna typ av kurser ger studenterna bättre kvalifikationer att söka sig till andra
yrkesområden. Fakulteten ska vara drivande i att
etablera dessa kurser genom samarbete med övriga fakulteter inom Stockholms universitet och
med andra lärosäten.

4.3 Lärarutbildningar
Stockholms universitet har sedan 2008 ansvaret
för den lärarutbildning som tidigare gavs vid Lärarhögskolan i Stockholm. Inom Naturvetenskapliga fakulteten ingår Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
(MND). Den nya organisationen av lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, som gäller
från 2011, innebär att fakulteterna har det fulla
ansvaret för lärarutbildningarna. Inom de nya
lärarutbildningarna ansvarar fakulteten för ämneslärarutbildningarna i naturvetenskap och matematik, för inriktningarna mot år 7-9 respektive
gymnasiet. Fakulteten ansvarar även för inslagen
av naturvetenskap och matematik i grundlärarutbildningarna, F-3 och 4-6. För den senare är dessutom MND samordningsinstitution. Fakulteten
har beslutat att båda inriktningarna av ämneslärarutbildningen ska genomföras så att studenterna först avlägger en ämnesexamen på kandidatnivå och sedan genomför en masterutbildning
i ämnesdidaktik. Förutom ämneslärarexamen
får studenten därför också kandidatexamen och
masterexamen.

Fakulteten ska ge lärarutbildningar av högsta
kvalitet, vilket kräver ett nära samarbete mellan
ämnesinstitutionerna och MND. Fakulteten måste därför tydliggöra kravet på samverkan, men
också säkerställa att samverkan kan ske utan organisatoriska eller administrativa hinder.
Fakulteten måste också ta aktivare del i lärarfortbildning. Detta avser både sådan som syftar till
att ge ej behöriga, nu verksamma lärare kompletterande utbildning inför kravet på legitimering,
men också utbildning för behöriga lärare som
önskar uppdatera, öka eller bredda sina kunskaper, både inom ämnen och inom ämnesdidaktik.

4.4 Utbildning på forskarnivå
Fakulteten har en mycket omfattande utbildning på forskarnivå, som bedrivs inom 46 ämnen
(2011). Denna mångfald är en följd av forskningens bredd inom fakulteten. Målet för fakultetens
utbildning på forskarnivå är att utbilda unga forskare som kan tillgodose behovet av kritiskt tänkande, analytisk förmåga och kreativitet i samhället, såväl inom universitetsvärldens forskning
som inom näringsliv och den offentliga sektorn.
Framgångsrik utbildning av doktorer förutsätter att forskningen är av hög kvalitet, att antalet
doktorander är tillräckligt stort för att utgöra en
kritisk massa för att möjliggöra den vetenskapliga diskussionen som är motorn i all vetenskaplig
utveckling. För att detta mål ska uppnås krävs
också att fakulteten tillgodoser behovet av kurser inom till exempel vetenskapsetik, vetenskapshistoria och forskningsmetodik, förutom de mer
ämnesspecifika kurserna.
En annan förutsättning för en utbildning av hög
kvalitet är att doktorandernas studiesituation är
tillfredsställande. I det senare ingår såväl förutsättningarna för att bedriva forskning och delta
i kurser, som sociala aspekter, inklusive lön och
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anställningsförhållande. Enligt gällande förordning ska en doktorand inneha anställning åtminstone de 24 sista heltidsmånaderna av utbildningen. Denna anställning ger samma förmåner
och rättigheter som alla anställda vid Stockholms
universitet har. Den andra formen av studiestöd
som är möjlig inom fakulteten är utbildningsbidrag. Fakulteten förordar naturligtvis att doktoranderna ska ha bästa möjliga betingelser, men
försörjningsformen under de 24 första heltidsmånaderna måste sättas i relation till andra faktorer,
till exempel möjligheterna att inom en institution
skapa en miljö med tillräckligt stort antal doktorander för att kunna uppnå en kritisk massa. För
att ytterligare förbättra arbetsvillkoren för doktoranderna, ska senast vid periodens utgång ett
system genomförts som innebär att utbildningsbidrag inte utgår mer än de 12 första heltidsmånaderna av utbildningen. Detta kan ses som ett
steg mot att doktorandanställning är den enda
försörjningsformen för doktorander finansierade
inom fakulteten.

Fakulteten ska utbilda studenter
som möter samhällets behov av
naturvetenskaplig kompetens
och som är eftertraktade inom
arbetslivet.
Utbildningens organisation för den enskilda individen bestäms av ämnets allmänna studieplan,
den individuella studieplanen och de specifika
regler för utbildningen som finns inom institutionen. Den individuella studieplanen intar en
central ställning och ska följas upp årligen. Fakulteten har dock inte fastställt regler för den exakta utformningen av studieplanen eller för hur
uppföljningen ska gå till. Fakulteten har ansvaret
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för utbildningen på forskarnivå och i detta ingår
att genomföra återkommande analyser av hur de
formella kraven efterföljs, i detta fall de individuella studieplanerna och uppföljningen av dessa.
Detta ska ske med 4-års intervall med start hösten 2012.
Fakulteten bör överväga att tillhandahålla kurser som är av allmänt intresse för doktoranderna
och som kan tillgodoräknas inom teoridelen av
utbildningen. Det kan till exempel vara inom vetenskapshistoria eller ansökningsskrivning, men
också inom områden som kan vara till nytta i ett
yrkesliv utanför universitetsvärlden och som inte
innebär forskning, till exempel ledarskap, ekonomi, eller entreprenörskap.

4.5 Övriga utbildningar
Fakulteten har ett stort ansvar för att tillgängliggöra naturvetenskaplig kunskap för samhället
och allmänheten. I detta ligger att erbjuda distansutbildningar, som kan genomföras utan, eller
med begränsad fysisk närvaro vid universitetet.
Dessa kan vara ämneskurser som kan ingå i en
examen, men kan också vara kurser som i första
hand ger naturvetenskaplig bildning. Med undantag av ett fåtal institutioner är utbudet av distanskurser otillräckligt inom fakulteten och detta
måste åtgärdas under perioden.
Den intresserade allmänheten är en viktig målgrupp, medan lärare i ungdomsskolan som vill
fortbilda sig, för breddning och/eller behörighet
är en annan.
En annan form är de orienteringskurser som
ges av flera institutioner inom fakulteten. Dessa
kurser har hög kvalitet och vilar på vetenskaplig
grund. Fakulteten ska stimulera fler institutioner
att skapa nya orienteringskurser, som i många
fall med fördel kan ges på distans.
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4.6 Utbildningarnas kvalitet
Fakulteten har som ambition att samtliga utbildningar ska hålla en hög kvalitet, såväl ur ett nationellt som ett internationellt perspektiv. En avgörande förutsättning är de antagna studenternas
förkunskaper. Fakulteten ska därför verka för att
kraven upprätthålls nationellt på en så hög nivå
att undervisningen kan bedrivas på universitetsnivå. Flera andra faktorer bidrar till kvaliteten,
till exempel lärarnas vetenskapliga och pedagogiska kompetens, kursernas innehåll, tillgången
till modern utrustning, möjligheten till fältstudier, den allmänna studiemiljön för studenterna
och studenternas delaktighet, liksom studenternas motivation och förkunskaper. Några av dessa
faktorer är direkt beroende av de ekonomiska
förutsättningarna, vilka ytterst bestäms av anslagen. En framgångsrik utbildning förutsätter därför att institutionerna har en långsiktig planering
för hur till exempel utrustningen ska kunna förnyas och ersättas samt hur nya lärare ska rekryteras. Samordning mellan kurser och institutioner kan komma att vara avgörande för att kunna
tillhandahålla adekvat utrustning. Fakulteten ska
under perioden utreda vilket utrustningsbehov
som finns och hur detta ska finansieras.
Lärarnas vetenskapliga skicklighet torde säkerställas genom deras aktiva deltagande i forskningsverksamhet. För att säkerställa lärarnas pedagogiska skicklighet krävs andra insatser. Alla
nyanställda lärare ska ha eller tillägna sig en högskolepedagogisk utbildning om minst 7.5 hp. Fakulteten ska senast 2014 ha utvecklat en högskolepedagogisk utbildning om 7.5 hp, anpassad till
naturvetenskaplig utbildningsverksamhet, vilken
bland annat ska omfatta såväl laborationsundervisning som fältstudier. Ansvaret för kursen ska
ligga hos MND. Kursen ska ge våra lärare den
trygghet och kunskap som krävs för att vara en
bra lärare inom fakultetens undervisningsområden, vilket bland annat innebär kunskap om nya
rön inom undervisning och lärande. De studen-

ter som idag kommer till fakulteten har mött nya
undervisningsformer, vilket kan innebära att nya
undervisningsmetoder måste prövas inom fakulteten för att uppnå goda resultat.
Kvaliteten inom utbildningen på forskarnivå är
huvudsakligen beroende av tillgång till välutbildade och engagerade handledare. Forskningsförutsättningarna, till exempel laboratorieplats,
skrivrum, fältstudier, dator mm är också av
största betydelse. Fakulteten ska fortsätta ge den
handledarkurs som sedan länge drivs av fakulteten. Alla förutsättningar för att kunna genomföra
forskningsarbetet ska vara säkerställda när doktoranden antas. Institutionen har ansvaret för att
doktoranden kan genomföra sin utbildning även
om till exempel handledaren lämnar institutionen
eller inte kan fortsätta finansieringen. Upprättande och uppföljning av den individuella studieplanen är centrala för att säkerställa doktorandens
utbildning.
Studentinflytande är en viktig del i kvalitetsutvecklingen av fakultetens utbildningar. En del i
detta är de kursvärderingar som ska genomföras
efter varje kurs. Dessa ska sedan sammanställas och sammanställningen göras tillgänglig för
studenterna. Dessutom ska studenter på senare
kurser informeras om vilka förändringar som genomförts. Hur kursvärderingar ska utformas och
genomföras, beslutas av ansvarig institution, men
fakulteten bör regelbundet kartlägga hur det sker
vid olika institutioner.
En annan viktig del i studentinflytandet är deltagande i beredande och beslutande organ inom universitetet, d.v.s. nämnder, beredningar och institutionsstyrelser. Möjligheten att få representanter i dessa
har varierat, men underlättas av de studentråd som
Stockholms universitets studentkår stödjer och driver. Institutionerna ska underlätta inrättandet av
dessa och ge stöd till att de hålls aktiva.
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Studiemiljön för våra studenter är en annan faktor som fakulteten gemensamt måste värna om.
Detta gäller såväl tillgången på datorer och studieplatser, som tillgänglighet av matställen. De
två första är till stor del beroende av ekonomiska
förutsättningar, men bör finnas med i institutionernas långsiktiga planering. När det gäller matställen är det viktigt att fakulteten och berörda
institutioner bevakar detta i samband med de
nybyggnationer som planeras. Den inflyttning av
institutioner till Frescati som planeras, kommer
att medföra ökad belastning på redan idag underdimensionerade serveringar.

också av studenternas färdigheter. Detta är inte
alltid klart från de kursplaner som finns och
knappast något som en framtida arbetsgivare ser
med lätthet. Fakulteten ska därför tydliggöra de
kvaliteter, både avseende ämneskunskaper och
färdigheter, som studenterna får under utbildningen. Detta för att underlätta marknadsföringen av fakultetens utbildningar men också för
att användas av studenterna när de söker arbete.
Fakulteten ska även fortsättningsvis stödja arbetsmarknadsdagen, som är en utmärkt möjlighet för kontakter mellan studenter och framtida
arbetsgivare.

4.7 Utbildningarnas arbetsmarknadsanknytning

4.8 Studentrekrytering

Fakulteten ska utbilda naturvetare som är eftertraktade i arbetslivet såväl inom som utanför
universitetsvärlden. Detta ska gälla oavsett om
examen är kandidat, master eller doktor. Det
är därför viktigt att fakultetens utbildningar ger
förberedelse för efterföljande yrkesliv. Samtliga
sektioner erbjuder praktikkurser, som är en bra
kontakt med yrkeslivet för studenten. En annan möjlighet är att i ökad omfattning genomföra självständiga arbeten externt. Fakulteten ska
stimulera institutionerna att i högre grad bjuda
in föreläsare från industri och samhälle, gärna
alumner, för att ge studenterna kontakt med arbetslivet.
De uppföljningar av utexaminerade studenter,
som görs både för studenter på avancerad nivå
och på forskarnivå, ska fortsätta. Det bör övervägas om den som avser doktorer bör göras oftare
än vart tionde år som nu. Sådana uppföljningar
kan ge information om brister i utbildningen, så
att dessa kan åtgärdas.
Studenternas anställningsbarhet framgår inte
bara av de ämneskurser som ingår i examen utan

De flesta av fakultetens utbildningar har under
flera år haft otillfredsställande låga ansökningstal, varför fortsatta ansträngningar att öka rekryteringen är nödvändiga. Under perioden kommer
fler studenter som genomfört sin kandidatutbildning i Sverige att kunna söka till masterprogram,
medan de införda studieavgifterna för studenter
från länder utanför Schweiz och EES, kommer att
medföra lägre antal ansökningar från dessa länder. Det senare har dock endast stora effekter på
ett begränsat antal utbildningar inom fakulteten.
Den informations- och studentrekryteringsverksamhet som fakulteten bedriver ska fortsätta.
Den direkta effekten av verksamheten är svår att
mäta, men det faktum att fakulteten klarat rekryteringen relativt väl jämfört med andra lärosäten, talar för att den har haft en positiv inverkan.
Dessutom ger den allmän kännedom om fakulteten och Stockholms universitet.
Masterutbildningarna har delvis andra förutsättningar eftersom de vänder sig till studenter som
redan påbörjat studier vid fakulteten, i Sverige
eller internationellt. För dessa gäller det således
att i informationen framhålla det som gör våra
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utbildningar unika och av särskilt hög kvalitet.
Informationen ska också spridas via www.masterofscience.se som drivs gemensamt av naturvetenskapliga fakulteter vid svenska lärosäten.
Informations- och rekryteringsverksamheten bedrivs av fakultetens informatörer och genom olika
initiativ från sektionerna. Fakultetens informationsgrupp ska spela en viktig roll i att samordna
och initiera nya aktiviteter inom fakulteten.
Vad beträffar utbildningen på forskarnivå finns
det idag inga större problem att rekrytera högt
kvalificerade doktorander. Inom vissa områden
råder större konkurrens med andra lärosäten och
med industrin och som en följd därav erbjuder
man anställning som doktorand direkt. Fakultetens främsta medel att möta denna konkurrens är
de framstående forskningsmiljöer vi erbjuder.

4.9 Utbildningens internationalisering
En viktig faktor för fakultetens utveckling och för
miljön är de internationella kontakterna, som är
omfattande hos flertalet institutioner, dock främst
inom forskningen. Flera institutioner har också en
stor andel inkommande studenter, huvudsakligen
från Europa inom ramen för Erasmusavtal. Dessa
bidrar till att skapa en internationell miljö och därmed ökad förståelse för andra kulturer. Antalet

Erasmusstudenter och free movers från Europa är
idag relativt stort. Fakulteten skulle gagnas av en
större samordning av de avtal som finns mellan enskilda institutioner och utländska partners. I många
fall är det lämpligare att ingå fakultetsavtal för att
på det sättet förenkla för våra studenter att resa ut
och för inkommande. Detta är särskilt relevant när
det gäller avtal med länder utanför EU.
Fakulteten ska senast 2013 skapa en sammanhållen kunskap om de avtal som finns inom fakulteten
och om möjligt omvandla dessa till avtal mellan fakulteten och den utländska partnern. Detta ger en
ökad flexibilitet när det gäller att erbjuda inkommande studenter olika kurskombinationer över institutionsgränserna. Fakulteten ska också etablera
ytterligare utbytesavtal med framstående lärosäten
både inom och utanför EU.
Antalet utresande studenter är idag lågt och bör
öka. Det är dock viktigt att de studenter som åker
ut upplever sina studier vid det utländska lärosätet som relevanta för sin utbildning. De ska vara av
hög kvalitet och gärna ge kunskaper inom områden där kompetensen inom fakulteten inte är stark.
För att detta ska bli möjligt ska fakulteten tillse att
institutionerna klargör vilka kurser vid partneruniversiteten som är tillgängliga och kan ingå i en utbildning här. Det är också lämpligt att dessa kurser
förtecknas inom urvalet av valbara kurser.

Fakultetens personalpolitik och rekrytering

23

5. Fakultetens personalpolitik och rekrytering
Fakultetens viktigaste resurs är den personal som
arbetar inom fakultetens olika områden och med
olika arbetsuppgifter. Fakultetens kärnverksamheter, utbildning och forskning, är beroende av
såväl administrativt som tekniskt stöd för att
vara framgångsrika. Största omsorg ska därför
alltid läggas vid rekryteringsprocessen så att de
mest kvalificerade medarbetarna kan rekryteras,
men satsningen på att skapa en god arbetsmiljö
är minst lika viktig. I denna ingår en öppen och
kreativ atmosfär där alla anställda upplever sig
som en viktig del i institutionens verksamhet. För
vissa anställda är finansieringen beroende av externa, ibland osäkra resurser och det är mycket
viktigt att anställda i denna kategori ges korrekt
och fortlöpande information om de villkor som
gäller. Fakultetens institutioner ska sträva efter
att i största möjliga mån ha tillsvidareanställd
personal, men måste också vara beredda på att
i god tid anmäla och vidta åtgärder när medel/
arbetsbrist uppstår.

5.1 Lärare/forskare
I den Högskoleförordning som gäller från 2011
ingår endast två tillsvidareanställningar som lärare, nämligen professor och universitetslektor.
Till detta kommer gästprofessor och adjungerad
professor, anställningar som kan innehas i högst
5 respektive 12 år. Stockholms universitet fastställde i december 2010 en ny anställningsordning, som utgår från den nya Högskoleförordningen. Anställning som adjunkt har tillkommit
i anställningsordningen, men är inte en läraranställning som ingår i den akademiska karriären
och innehavaren ska inte bedriva undervisning
som kräver forskningskompetens.
Till dessa anställningar kommer den postdocanställning som fanns redan före 2011 och som
är möjlig genom ett centralt kollektivavtal. I den
nya anställningsordningen ingår också möjlighe-

ten att tidsbegränsat anställa gästlärare och forskare, men bara i 2 år. Därefter gäller tillsvidareanställning enligt LAS.
Den nya Högskoleförordningen behandlar inte
möjligheten till befordran, men den ingår i den
lokala anställningsordningen. Stockholms universitet har beslutat om en akademisk karriärväg,
där första anställningen, biträdande lektor, är
tidsbegränsad. Efter prövning kan innehavaren
befordras till universitetslektor. En universitetslektor kan efter ytterligare meritering och prövning befordras till professor. En nyhet är också
att även personal anställd som forskare kan ansöka om befordran till professor. Fakulteten har
fastställt kraven på vetenskaplig och pedagogisk
skicklighet för anställning respektive befordran
till dessa olika anställningar.
För att framgångsrikt klara lärarrekryteringen
måste institutionerna upprätta långsiktiga planeringar för verksamheten. Vid varje ny anställning
ska institutionen noga överväga på vilken nivå
rekryteringen ska ske. Kanske krävs föryngring
inom ett område för att bibehålla kontinuitet i
verksamheten och då är sannolikt biträdande lektor den lämpligaste anställningsformen. Å andra
sidan kan det vara behov av att etablera ett nytt
område vid institutionen och då kan en professur vara det lämpligaste. Utlysning av ett universitetslektorat kan de närmaste åren motiveras av
en särskilt god tillgång på kvalificerade forskarassistenter.
Vid utlysning av professur ska annonsering alltid ske i internationella tidskrifter och nätverk,
något som i ökad omfattning också bör tillämpas på övriga anställningar inom den akademiska
karriärvägen.
Lärarrekryteringen är sannolikt den viktigaste
mekanismen inom fakulteten när det gäller att
hålla en hög kvalitet i verksamheten. Största om-
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sorg krävs därför, samtidigt som processen inte
får ta för lång tid. Varje tidsförkortning som föreslås måste därför alltid vägas mot effekterna på
kvaliteten. Ökad användning av videomöten kan
vara ett sätt att korta tiden och samtidigt ha de
sakkunniga närvarande vid lärarförslagsnämndernas sammanträden, vilket är mycket viktigt.

Som grundläggande princip ska alla anställda lärare anställas efter utlysning av anställningen och
därpå följande konkurrens. Ingång till karriärvägen bör endast i undantagsfall ske via anställning
som forskare. Detta gäller även de forskare som
anställs inom ramen för egna externa bidrag som
medger finansiering av egen lön.

Fakulteten stödjer den akademiska karriärvägen,
som kommer att tydligt erbjuda möjligheter att
göra karriär inom fakulteten. Möjligheten för en
institution att kunna behålla en ung framstående forskare, är lika viktig som för forskaren att
kunna fortsätta sin verksamhet. Den nya lärarkarriären kommer att göra det än viktigare att
största möda läggs vid urval och anställning till
den första anställningen, biträdande lektor. Fakulteten bör därför utreda om det finns anledning att för denna anställning ytterligare utveckla
processen för de sökande som kallas till Lärarförslagnämndens andra sammanträde. När väl en
sökande erbjuds anställning måste fakulteten och
institutionen tillsammans säkerställa resurser så
att innehavaren av anställningen ges goda möjligheter att meritera sig. Målsättningen ska vara
att rekryteringsprocessen har så hög kvalitet att
innehavarna av denna första anställning kommer
att uppnå kraven för att befordras till universitetslektor.

Fakultetens policy är att en lärare under sin karriär ska kunna ha olika mycket av de olika verksamheterna, undervisning, forskning och administration, i sin tjänstgöring. Det är rimligt att
en innehavare av den första anställningen i den
akademiska karriärsvägen ges mycket goda möjligheter till forskningsmeritering, men också till
pedagogisk meritering. Prefekten ansvarar för att
det finns tid för den högskolepedagogiska utbildning som krävs för befordran.

Anställning som forskare kommer även i fortsättningen att vara en icke-läraranställning, vilket
innebär att dessa inte kommer att omfattas av
samma anställningsprocess. Prefekter som medger tillsvidareanställning för forskare måste göra
detta på grundval av en långsiktig planering. Är
institutionen beredd att se en forskare som en
längre tids anställning, kanske med möjlighet att
befordras till professor, måste forskaren ges arbetsuppgifter som kvalificerar för befordran. Det
är dock mycket viktigt att prefekten är medveten
om risken att forskaren måste sägas upp på grund
av medels/arbetsbrist och har beredskap för detta.

5.2 Teknisk-administrativ personal
Verksamheten inom fakulteten är idag mer än tidigare beroende av högkvalificerad personal för
administration och tekniskt stöd. De administrativa systemen gör att kraven har ökat, vilket nödvändiggör i många fall personal med hög kompetens. Institutionerna bör sträva efter att skapa
en ekonomi som medger anställning av administrativ chef, men dessutom av personal för såväl
ekonomi- som personalhantering.
Kraven på tekniskt stöd gäller i många fall datorverksamhet. Även här är det viktigt att institutionerna har denna kompetens eftersom hela verksamheten blir alltmer beroende av fungerande
datorbaserade funktioner. Detta gäller även såväl
administration som kommunikation.

Fakultetens personalpolitik och rekrytering
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5.3 Jämställdhet - jämlikhet

5.4 Arbetsmiljön

Fakulteten ska vara en arbetsplats där jämställdhet och jämlikhet råder. All rekrytering ska ske
så att den mest kvalificerade för en anställning
också anställs. Inom vissa kategorier råder det
fortfarande alltför stor obalans med avseende på
jämställdhet och där så är fallet måste institutionerna analysera orsakerna till detta och vidta åtgärder.

Fakulteten strävar efter att arbetsmiljön är sådan
att den stimulerar till kreativitet och effektivitet.
En ledstjärna bör vara ”frihet under ansvar” för
alla kategorier. Regler och inskränkningar bör
hållas till ett minimum. Kontrollfunktioner bör
endast i undantagsfall inrättas om omständigheterna så kräver eller till följd av direktiv från universitetsledningen eller lagar och förordningar.

Stor vaksamhet måste ges när anställningar utlyses så att de inte ges en inriktning som utesluter
personer av ena könet. Det finns också anledning
att följa hur VR:s nya program för finansiering av
unga forskare kommer påverkar jämställdheten.

Det förutsätts vidare att anställda och arbetsledare tillsammans organiserar arbete och ledigheter så att individens önskemål kan tillfredsställas
samtidigt som verksamhetens krav tillgodoses.

Fakulteten accepterar inga former av trakasserier eller andra kränkande uttryck. Prefekterna
har ansvaret för att arbetsmiljön är sådan att den
motverkar varje form av sådant agerande. Skulle
det ändå inträffa måste prefekten agera kraftfullt
och direkt, i enlighet med av universitetet fastställda regler.

Den miljöcertifiering som genomförs vid universitetet under perioden kommer också att tydliggöra områden som kan kräva särskilda insatser.

Fakulteten ska skapa en arbetsmiljö som stimulerar kreativitet och effektivitet, så att de bästa medarbetarna kan
rekryteras och stannar.

Fakultetens organisation
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6. Fakultetens organisation
Universitetets inre organisation har beslutats av
Universitetsstyrelsen under våren 2011 och gäller från 2012. Fakulteterna är organiserade i två
områden där Naturvetenskap utgör det ena. Effekten av detta är att Områdesnämnden för naturvetenskap är identisk med Naturvetenskapliga fakultetsnämnden och områdets vicerektor
är identisk med dekanus. Vicerektorn/dekanus
ingår i universitetsledningen tillsammans med
rektor, prorektor, vicerektorn för den andra områdesnämnden och förvaltningschefen. Som en
följd av denna organisation kommer prodekanus
vara en särskilt vald person och inte som tidigare
en av sektionsdekanerna. I övrigt innebär omorganisationen inte några förändringar för fakulteten, utan fakultetsnämnden kommer att ha stort
ansvar för utvecklingen av verksamheten inom
fakulteten.

Fakulteten ska vara organiserad så att kärnverksamheten ges bästa förutsättningar.
6.1 Institutionsorganisationen
Fakulteten har 22 institutioner (2011) efter ett
antal fusioner de senaste 10 åren. Dessa har lett
till nya institutioner med större dynamik och ekonomiska möjligheter. Med tanke på de krav som
idag ställs på institutionerna med avseende på
administrativ kompetens kan möjligheterna att
anställa välutbildade administratörer vara avgörande för institutionens positiva utveckling. Rent
ekonomiskt ställer behoven av att kunna finansiera infrastruktur nya krav mot bakgrund av den
policy som bland annat Wallenbergsstiftelserna
fastställt. Dessutom är institutionernas frihet att
göra strategiska utlysningar av anställningar beroende av en ekonomi som är tillräckligt stor för
att ge nödvändig dynamik.

Sammantaget skapar detta ett behov av att ett
flertal institutioner inom fakulteten går samman
för att skapa slagkraftiga och utvecklingsbara
verksamheter i framtiden. Den minsta acceptabla
storleken för en institution är svårt att ange exakt, men som riktvärde torde en årlig omsättning
om minst 60 Mkr vara rimlig. Den ekonomiska
situationen måste dock övervägas i kombination
med möjligheterna att skapa vetenskaplig samverkan inom den nya institutionen.
Processen som ska leda fram till institutionssammanslagningar bör ledas av sektionsdekanerna
tillsammans med dekanus. Fakulteten måste också vara beredd att ge ekonomiska bidrag för att
underlätta sådana processer.

6.2 Institutionernas ledning och ansvar
Institutionsstyrelsen och prefekten har ansvaret
för hela verksamheten inom institutionen, med
prefekten som arbetsledare. En av de viktigaste
uppgifterna för institutionsstyrelsen är att tillsammans med prefekten utarbeta en långsiktig strategi för institutionens verksamhet, som måste innefatta rekryteringar mot bakgrund av till exempel
pensioneringar, men med hänsyn till verksamhetens krav och behov av förnyelse och föryngring.
Institutionerna måste också initiera rekryteringsprocessen i så god tid att den nya medarbetaren
kan vara på plats vid planerad tidpunkt.
En annan central fråga för många institutioner är
infrastrukturen inom institutionens verksamhet,
såväl undervisning som forskning. Den strategiska planeringen måste omfatta minst fem år och
vara föremål för regelbunden uppdatering.
Ansvaret för en väl fungerande utbildning på forskarnivå måste också sättas i centrum. Utlysning
av platser i utbildningen, antagning, upprättande
och uppföljning av de individuella studieplanerna
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måste ske enligt gällande regler. Andra aktiviteter
som måste fungera är hanteringen av kursvärderingar och stödet till studentråden.
Fakulteten erbjuder genom fakultetskansliet stöd
i alla dessa frågor, men har också uppgifter som
innebär uppdrag till institutionerna. Det ska dock
vara fakultetsledningens skyldighet att i möjligaste mån undvika att belasta institutionerna med
ytterligare arbete. För bibehållen hög kvalitet i
fakultetens verksamhet måste kommunikationen
mellan fakultetsledningen/fakultetskansliet och
institutionerna fungera effektivt, något som båda
parter måste bidra till.
En förutsättning för att institutionerna ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt är att
institutionsledningen har kunskap och förmåga
att leda institutionens verksamhet effektivt. Prefektrollen ställer idag stora krav på kunskap om
såväl ekonomi som personalfrågor, tillsammans
med strategiplanering och den dagliga ledningen.
Dekanus, prodekanus, sektionsdekanen och fakultetskansliet ska på olika sätt bistå och vara
ett stöd för prefekten. Detta är dock inte tillräckligt, utan kunskap om ledarskap, ekonomi och
personalfrågor måste prefekten kunna få genom
utbildning inom eller utanför universitetet. För
många prefekter är det av största vikt att också
kunna driva sin forskning.
Fakulteten ska under periodens första två år utreda vilka kurser och utbildningar som prefekterna
anser sig behöva. Dessutom ska fakulteten utvärdera om det stöd som idag utfaller efter avslutat
prefektuppdrag, bör förändras både till omfattning och med avseende på när det faller ut.
Institutionens ledning består av prefekten och
ställföreträdande prefekten, ofta ingår också en
eller flera studierektorer, liksom den administrativa chefen, vilka i många fall har beslutsrätt
delegerad till sig, inte sällan innefattande perso-

nalledning. Det är därför viktigt att även dessa
befattningshavare tar del av de utbildningar som
erbjuds vid universitetet.

6.3 Lokalförsörjningen
Fakulteten är idag samlad till Frescati, Kräftriket och Albano i och med att MND flyttade från
Konradsberg till Arrheniuslaboratoriet sommaren 2010. Detta ger förbättrade förutsättningar
för ökat samarbete inom lärarutbildningarna. I
de fortsatta planerna för ny- och ombyggnader
inom universitetet ingår bland annat att Matematiska institutionen flyttar till nya lokaler i södra
Albano och samlokaliseras med Statistiska institutionen. Förhoppningsvis ska detta ses som början på det fysiska matematikcentrum som fakulteten anser är en naturlig vidareutveckling av det
virtuella centrum som bildades 2010.
Fakulteten ser också stora möjligheter till samarbete med KTH inom andra områden och ska bevaka så att möjligheter till samlokalisering finns
kvar i södra Albano, d.v.s. i naturlig närhet till
AlbaNova.
Universitetet planerar också ytterligare utbyggnad av Arrheniuslaboratoriet och i första hand
Hus D. Till denna planeras Botaniska institutionen och Systemekologiska institutionen flytta,
liksom SMF. Det är av stor vikt att fakulteten
utreder vilka andra som bör samlokaliseras med
dessa verksamheter, så att planeringen kan ske i
god tid. Ytterligare en omlokalisering är inplanerad och kommer att genomföras under perioden,
nämligen Institutionen för neurokemi som flyttar till Arrheniuslaboratoriet Hus C och M, vilket
i sin tur medför omflyttningar av där befintliga
verksamheter.
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Under den kommande perioden kommer universitetet påbörja och genomföra ett stort antal
byggnationer, vilket kommer att öka lokalkostnaderna inom universitetet. Dessa kommer till
stor del att bäras solidariskt, vilket medför att
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anslagen till fakulteterna sannolikt kommer att
minska. Detta måste tas med i den långsiktiga
planeringen, både för fakulteten och för institutionerna.

Samverkan med det omgivande samhället
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7. Samverkan med det omgivande samhället
En allt viktigare del i verksamheten är samverkan
med olika aktörer i samhället. Det finns flera skäl
till att fakulteten ska vara aktiv i denna aktivitet.
En orsak är att goda kontakter ger ökade möjligheter att ge studenterna kontakt med ett framtida
yrkesliv genom praktikplatser och externa självständiga arbeten. En annan är möjligheterna att
genom fundraising och strategiska partnerskap
skapa ökade resurser för forskning och utbildning. En tredje är att ge fakulteten en plats i allmänhetens medvetande. I detta avseende spelar
fakultetens orienteringskurser en central roll.

7.1 Information och kommunikation
Fakultetens informationsgrupp har ansvaret för
såväl fakultetens interna informationsverksamhet, som den som riktar sig till externa målgrupper. Informationen gäller såväl utbildning som
forskning och genomförs av fakultetens informatörer. Informationen om våra utbildningar har
som viktigaste syfte att intressera skolungdomar
för naturvetenskap och matematik rent generellt,
men med det mer specifika målet att locka ungdomarna till studier vid fakulteten. Här är aktiviteter som Den levande frågelådan, Öppet hus,
Mässdeltagande, skolbesök och studiebesök på
universitetet de främsta. De senare genomförs
huvudsakligen av sektionerna och institutionerna. Skolan är också målgruppen för verksamheten i Vetenskapens hus som drivs i samarbete
med KTH. Av stor betydelse är också Bergianska
Botaniska Trädgården som lockar 100 000 besökare varje år och som kanske kan utnyttjas ännu
bättre för att sprida information om naturvetenskap.

Forskningsinformationen har till syfte att sprida
kunskaper och resultat från forskningen vid fakulteten, där formen ska anpassas efter målgruppen. Fakulteten bör här utreda vilka nya vägar
för informationsspridning som kan utnyttjas och
som ger effekt.
Fakulteten ska också upprätta kommunikationskanaler för information till fakulteten. Detta kan
gälla avnämares behov av studenter med specifikt innehåll i sin examen, men också behov av
kontakt med en viss forskningsinriktning. Arbetet ska ske i nära samarbete med Avdelningen för
externa kontakter och Kommunikationsenheten.
Rent generellt ska denna kommunikation rikta
sig till såväl näringsliv som offentlig sektor och
föreningsliv.

7.2 Alumniverksamhet
Fakulteten har en alltför ineffektiv alumniverksamhet, även om vissa enskilda institutioner har
initierat och genomfört alumniaktiviteter. Det är
välkänt att en väl fungerande alumniverksamhet
ger ökade möjligheter för studenter att komma i
kontakt med arbetslivet, ökad allmän kännedom
om fakulteten och ökade möjligheter till fundraising. Fakulteten ska under perioden bygga upp en
effektiv alumniverksamhet, som omfattar regelbundna kontakter mellan alumner och fakultet/
sektion/institution. Denna uppbyggnad bör ske i
samarbete med den centrala alumnikoordinatorn.
Målsättningen ska vara att det vid periodens slut
finns ett fullständigt register över fakultetens
alumner och att flertalet institutioner genomfört
minst en träff med sina alumner.

Fakulteten ska ha en öppen kommunikation med samhällets
olika aktörer och med allmänheten.
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7.3 Fundraising och strategiskt partnerskap
Många svenska lärosäten har under 2000-talet
genomfört lyckade fundraisingkampanjer, som
tillfört verksamheten påtagliga tillskott. Fakulteten har under den gångna perioden låtit genomföra en förstudie, som visar att det finns goda
förutsättningar för att en kampanj med delar av
fakultetens verksamhet som bas, skulle kunna ge
betydande ekonomiska tillskott. Fakulteten har
med denna som grund beslutat avsätta 2 Mkr per
år under perioden 2011-2015 för fundraisingverksamhet. Målsättningen är att vid periodens
slut ska minst två projekt ha gett resultat. Organisationen av fakultetens fundraisingverksamhet
ska ske i samverkan med Avdelningen för externa
kontakter, som inrättades januari 2011 och som
bör vara helt etablerad under 2012.
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Biologiska sektionen
Biologiska sektionen består av sex ämnesinstitutioner och en institution som samordnar biologisk
grundutbildning. Forskningen i biologi spänner
över ett mycket brett fält, från biomolekyler till
ekosystem och globala miljöfrågor. Forskare från
Biologiska sektionen medverkar inom fyra av
universitetets ledande forskningsområden: Arvsmassans funktion och stabilitet, Biologisk modellering, Biologiska membraner, samt Klimat, hav
och miljö. Dessutom medverkar forskare vid sektionen i tre av fakultetens identifierade framtidsområden: Astrobiologi, Evolutionär utvecklingsbiologi, samt Interaktioner mellan organismer.
Forskare inom sektionen leder två sektionsöverskridande strategiska forskningsprogram: EKOKLIM, med inriktning mot klimateffekter på
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt
BEAM, med inriktning mot miljöforskning om
Östersjön.
Forskningen inom naturresurshushållning sker
i samarbete med Stockholm Resilience Center.
Centrum för evolutionär kulturforskning är ett
annat fakultetsöverskridande samarbete som leds
av forskare från biologiska sektionen. En målsättning är att under de kommande åren utveckla
ett virtuellt ”Centre for Experimental and Applied Microbiology” i samarbete med forskare vid
Karolinska institutet och KTH.
Biologiska sektionen har att möta flera utmaningar för att fortsätta utvecklas i enlighet med fakultetens övergripande mål. Biologin har en central
roll för många viktiga samhällsfrågor om hälsa,
miljö och naturresurser. Forskningen inom biologi spelar här en mycket viktig roll som grundläggande kunskapskälla, och en målsättning för
sektionen är att fortsätta utveckla såväl den fria
grundforskningen som forskning med tillämpad
inriktning. En stark forskning är även en förutsättning för att sektionen ska upprätthålla och
utveckla den höga kvaliteten i utbildningen i biologi på grundnivå och avancerad nivå.

Flera frågeställningar inom biologi kräver ett
utvidgat samarbete mellan forskare från olika
ämnesområden, och utvecklingen inom biologin
sker mot en ökad integrering såväl tematiskt som
metodologiskt. Ett av Biologiska sektionens mål
är därför att stimulera och underlätta forskning
över traditionella ämnesgränser. Under de kommande åren kommer sektionen att genomgå en
organisatorisk förändring vars syfte är att förstärka integreringen. Från 2013 sker en sammanslagning mellan Botaniska och Systemekologiska
institutionerna och den nya institutionen kommer att flytta till Arrheniuslaboratorierna. När
detta skett är all biologi samlad inom samma
byggnadskomplex. Under perioden kommer denna nya institution att verksamhetsmässigt samordnas med Zoologiska institutionen, något som
skapar en bas för en centrumbildning med inriktningen ekologi, organism- och evolutionsbiologi.
De tre institutionerna inom de molekylära livsvetenskaperna, Wenner-Grens institut, Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi och
Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, kommer att fortsätta en redan påbörjad
utredning om ökad integrering och en framtida
organisatorisk sammanslagning. En ökad integrering kommer att kunna utveckla sektionens
redan starka forskning inom detta område.
En viktig målsättning för sektionen är att upprätthålla och effektivisera utnyttjande av infrastruktur, för att alla forskargrupper ska kunna
realisera sin fulla potential. En ökad samordning
är nödvändig vad gäller inköp och drift av dyrbar
utrustning. Vidare är det en målsättning att modernisera och uppgradera en av sektionens core
facilities, djurhuset.
En utmaning som flera av sektionens institutioner står inför är den generationsväxling som sker
då flera av de ledande forskarna pensioneras under perioden. En ökad omsorg kommer att ges till
hanteringen av nyrekryteringar. En målsättning
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är att förbättra samordningen mellan institutionerna vad gäller ämnesbeskrivningar och finansiering av utlysta anställningar.
En väsentlig del av sektionens forskning sker inom
ramen för utbildning på forskarnivå, och en viktig målsättning är att fortsätta utveckla kvaliteten inom denna utbildning. Biologiska sektionen
har en gemensam forskarskola med två huvudinriktningar: molekylära livsvetenskaper respektive

ekologi, evolution och miljö. Sektionen kommer
att fortsätta utveckla denna forskarskola med ett
ökat utbud av forskarutbildningskurser och med
sikte på en större samordning mellan de olika
ämnena för utbildning på forskarnivå, exempelvis vad gäller urval och antagning av doktorander. Under perioden ska en eventuell reducering
av antalet ämnen för utbildning på forskarnivå
utredas.
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Kemiska sektionen
Kemiska sektionen består idag av fem ämnesinstitutioner och under den gångna perioden har
en lyckad fusion genomförts mellan den tidigare
Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi
och strukturkemi och Institutionen för miljökemi, vilket resulterade i den nya Institutionen
för material- och miljökemi. Forskningen vid
de fem institutionerna spänner över ett mycket
brett fält, med såväl ämnesspecifik som tvärvetenskaplig forskning. Forskare från sektionen
medverkar inom fyra av universitetets ledande
forskningsområden: Biologiska membraner, Klimat, hav och miljö, Katalys i organisk kemi samt
Materialkemi. Sektionen är också verksam i två
av fakultetens identifierade framtidsområden:
Kemisk biologi samt Teoretisk kemi. Till sektionen hör också två forskningscentra, Centrum för
biomembranforskning (CBR) finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Verksamheten är
nära kopplad till det ledande forskningsområdet
Biologiska membraner, och mycket av forskningen kretsar kring membranproteiners struktur och
funktion. Inom Berzeliicentret EXSELENT finansierat av Vetenskapsrådet och Vinnova, bedrivs
både grundläggande och mer tillämpad forskning
kring porösa material. Ett flertal såväl små som
stora kemiföretag deltar i forskningsprojekten.
Forskare från kemisektionen är också mycket aktiva inom det nybildade SciLifeLab. Utöver ovanstående miljöer och forskningsområden, bedrivs
internationellt framstående forskning vid samtliga fem kemiinstitutioner. Ett tecken på att sektionens forskare är mycket framgångsrika är att
Stockholms universitet är landets högst placerade
lärosäte på internationella rankinglistor inom kemiområdet.
Nyckeln till framgången inom forskningen ligger i att sektionen och dess institutioner under
en längre tid lyckats rekrytera excellenta forskare
och skapat miljöer och förutsättningar som möjliggjort banbrytande upptäckter. Här ligger också
en av de stora utmaningarna för framtiden. Ett

flertal av sektionens framstående forskare/lärare
kommer under perioden att pensioneras, och det
är därför extra viktigt att sektionens institutioner
fortsätter att vara proaktiva när det gäller forskar- och lärarrekrytering. Den nya anställningsordningen innebär att rekryteringen av framförallt yngre forskare och lärare kommer att bli än
viktigare. Sannolikt behöver sektionen bli bättre
på att identifiera vilka lovande unga forskare
som finns i vår omvärld, och hitta lämpliga vägar
för att locka dem att börja sina forskarkarriärer
vid fakulteten. En annan mycket viktig anledning
till att sektionens forskning rönt stor framgång
är våra forskarstuderande och postdocs. Fakultetens finansieringsmodell med öronmärkta medel
för finansiering av forskarstuderande har under
den gångna perioden varit mycket betydelsefull
för sektionens rekrytering av doktorander. När
andra universitet i landet på grund av ekonomiska problem tvingats skära ner sin utbildning på
forskarnivå har fakulteten kunnat fortsätta som
tidigare. Rekryteringen av doktorander sker dels
från egna led men i stor utsträckning såväl nationellt som internationellt. För att upprätthålla
kvalitet och volym i forskningen är det av största
vikt att även fortsättningsvis framgångsrikt rekrytera duktiga doktorander och postdocs.
En tredje hörnpelare som är av stor betydelse för
att kunna bedriva framgångsrik forskning är sektionens infrastruktur. Det är avgörande att resurser för inköp och upprätthållande av tung utrustning kan erhållas även i framtiden. Här kommer
en ökad samordning av såväl utnyttjande av befintlig utrustning som inköp av nya instrument
att vara av central betydelse. Möjligheten till
ökad samordning med KTH och Karolinska Institutet måste också utnyttjas. Då trenden är att
samla dyrbar utrustning i nationella centra måste
sektionens forskare bli delaktiga i såväl planering
som forskning vid dessa centra.
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Strategiska rekryteringar och satsningar på infrastruktur kräver ekonomiskt handlingsutrymme.
Sammanslagningen som ledde till bildandet av
Institutionen för material- och miljökemi resulterade i en ekonomiskt stark organisation med
resurser att genomföra sådana satsningar. Inom
sektionen finns idag två av fakultetens minsta institutioner. För att öka möjligheten till framtida
satsningar inom hela sektionen krävs ytterligare
organisationsförändringar.
Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
dras sektionen sedan flera år med stora rekryteringsproblem, speciellt till kandidatprogrammen.
Under senare år har dessutom studentavhoppen
ökat, framförallt under den första terminens kemistudier. Åtskilliga åtgärder och ekonomiska
satsningar har genomförts för att öka rekryteringen och minska avhoppen. En mycket viktig
fråga för den kommande perioden är att utarbeta
strategier för att både attrahera nya studenter
och för att sedan behålla dem när de väl börjat.

En modernisering av kemiutbildningen på grundnivå pågår, men processen behöver påskyndas.
Att tidigt i utbildningen införa forskningsanknutna moment, samt öka kontaktytan mot våra avnämare genom extern praktik kan ge studenterna
en starkare kemiidentitet. Sektionen ska under
perioden aktivt verka för att utveckla distanskurser och sektionsövergripande kurser för att öka
såväl breddning som rekrytering. Även rekryteringen av studenter till avancerad nivå måste öka,
eftersom de utgör en betydande bas för rekryteringen till utbildningen på forskarnivå. En ökad
marknadsföring nationellt och inom Europa,
framförallt med universitet vilka fakulteten har
Erasmus-avtal med, måste genomföras. Den starka forskningsmiljö som finns vid sektionen bör
användas bättre i rekryteringssyfte. Under perioden bör också initiativ tas för att etablera samarbete med KTH och Karolinska Institutet inom
utbildningsområdet.
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Matematisk-fysiska sektionen
Verksamheten inom Matematisk-fysiska sektionen spänner över ett mycket brett fält; karakteristiskt för sektionen är matematikens grundläggande betydelse såväl i utbildningen som inom
forskningen. Denna bedrivs med starkt stöd från
i första hand Vetenskapsrådet och Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse. En viktig del av sektionens
forskning bedrivs inom fem av universitetets ledande forskningsområden, nämligen Astrofysik
och partikelfysik, Atom- och molekylfysik, Biologisk modellering, Geometri samt Klimat, hav och
miljö. Sektionen är verksam inom tre av fakultetens identifierade framtidsområden, nämligen
Astrobiologi, Kvantoptik samt Naturvetenskapsämnenas didaktik. Internationellt framstående
forskning bedrivs också inom flera andra områden - ofta då av mindre grupper. En central framtidsuppgift är att skapa förutsättningar för framväxten av nya starka verksamheter.
Under den senaste treårsperioden har Medicinsk
strålningsfysik och Manne Siegbahn Laboratoriet
blivit delar av Fysikum, vidare har Institutionen
för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, som ansvarar för all lärarutbildning
inom matematik och naturvetenskap, tillkommit
som ny institution inom sektionen. Meteorologiska institutionen och Institutionen för astronomi är relativt små och det finns skäl att utreda
möjligheterna till organisatoriska förändringar
för att säkerställa dessa institutioners framtida
utveckling. För Meteorologiska institutionen är
samarbetet med Geo- och miljövetenskapliga
sektionen och andra verksamheter inom Bert
Bolincentret för klimatforskning av central betydelse och innebär viktiga tillväxtmöjligheter.
För Institutionen för astronomi är det viktigt att
Stockholms universitet ges värdskapet för Institutet för Solfysik när Kungl. Vetenskapsakademien
avvecklar sitt huvudmannaskap.

Ett väl fungerande samarbete med KTH är av
central betydelse för sektionens verksamhet. Detta gäller både inom undervisning och forskning.
Tillsammans kan vi skapa en mycket stark forsknings- och utbildningsmiljö. De externa forskningsfinansiärerna ställer också allt större krav
på att högskolorna samarbetar om infrastruktur.
Flera steg har tagits i riktning mot ett närmare
samarbete som samlokaliseringen av fysik till
AlbaNova 2001 och bildandet av det virtuella
Stockholms matematikcentrum 2010. Numerisk
analys och datalogi inom Skolan för datavetenskap och kommunikation är ett sedan länge väl
fungerande organisatoriskt samarbete och tillsättningen av logikprofessuren förväntas fördjupa kontakterna mellan matematik och datalogi.
De vetenskapliga samarbetsprojekten växer fram,
exempel på detta är NanoFabLab, de båda Linnecentrumen Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik och Avancerad optik och fotonik liksom
samarbetet inom klimatmodellering. De båda
universitetens gemensamma ansvar för Nordita
är ett annat viktigt exempel. Inom de matematiska ämnena finns sedan länge ett samarbete inom
utbildningen på forskarnivå, ett samarbete som,
tack vare skapandet av Stockholms matematikcentrum, nu också inkluderar avancerad nivå. Ett
viktigt mål är att utveckla ett sådant samarbete
inom fysik. En möjlighet att överväga är gemensamma masterprogram - ett naturligt första steg
är inom teoretisk fysik tillsammans med Nordita, vilket skulle göra programmet attraktivare.
Stockholm har alla förutsättningar att vara Nordens ledande centrum för teoretisk fysik och matematik. En viktig aktör i detta sammanhang är
Institut Mittag-Leffler - det är av avgörande betydelse att institutets framtid tryggas.
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Albano utvecklas alltmer mot att bli Stockholms
centrum för fysik, astronomi och matematik, ett
tecken på detta är bland annat att KTH flyttar
verksamhet från Kista. För att inte hindra denna
utveckling måste det finnas ett framtida expansionsutrymme i södra Albano för naturvetenskaplig verksamhet.
Utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå
brottas med rekryterings- och genomströmningsproblem. En översyn av den inledande fysikutbildningens organisation skall göras. Det bör utredas om utbildning i handledningsform av små
grupper av studenter och antagning av färre än
nu skulle förbättra situationen. Åtgärder för att
attrahera fler studenter från Europa till masterprogrammen skall diskuteras.

Lärarutbildningen har nu passats in i universitetets organisation; utbildning av lärare i matematik och naturvetenskap bedrivs vid Institutionen
för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) tillsammans med ämnesinstitutioner. Ansvaret för lärarutbildningen ligger
liksom för all utbildning hos fakultetsnämnden.
Forskningen inom ämnesdidaktik stärks vid
MND när antalet disputerade lärare ökar. Ett
ökat samarbete mellan institutionen och ämnesinstitutionerna ska utvecklas. Detta samarbete kan
ta olika former som till exempel utveckling av en
ämnesdidaktisk kurs för universitetslärare, samarbete om kurser inom ämne och ämnesdidaktik
samt regelrätta forskningssamarbeten. Konkreta
planer finns nu för ett utökat samarbete inom
matematikområdet och det är angeläget att detta
utvidgas också till de naturvetenskapliga ämnena.
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Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Numera betraktar vi Jorden som ett dynamiskt
system av olika samverkande delsystem. Jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar och
klimatförändringar är exempel på dramatiska
geo-händelser som direkt påverkar människan.
Mineral- och energitillgångar, tillgång till vatten och odlingsbar mark, och människans påverkan på klimatsystemet och miljön, är viktiga
framtidsfrågor. Hit hör också miljöföroreningars
egenskaper, spridningsmönster, och påverkan
på biologiska system. En stor del av sektionens
forskning sker inom det ledande forskningsområdet Klimat, hav och miljö. Det breda utbildningsutbudet inom sektionen ger inblick i och kunskap
om alla de fyra metodmässiga huvudspåren inom
geo- och miljöområdena: fältundersökningar, satellitdata, laboratorieanalyser, och numera i allt
högre grad också numerisk modellering.
Forskningen kring miljöföroreningar i mark, luft,
vatten och biologiska system har nationellt och
internationellt en mycket stark ställning. Kunskap om de processer som styr miljöföroreningars effekter, spridning, transport och omvandling
från molekylär till global skala är central i denna
forskning, vilken ofta integrerar atmosfärsvetenskap och geovetenskap med kemi och biologi.
Forskningen kring aerosoler omfattar såväl naturliga som antropogena aerosoler och spänner
över ett brett spektrum från luftkvalitet inomhus
till molnbildningsprocesser i atmosfären.
Livets utveckling, kontinenternas förflyttning,
och framväxten av landskapet är exempel som
visar på den historiska dimensionen i geovetenskapen. Arbetet med stora rums- och tidsskalor
särpräglar mycket av den geovetenskapliga forskningen inom sektionen. Forskningen vid sektionen
innefattar flera mycket starka forskningsområden som till exempel plattektonik, havssedimentens information om klimatutveckling, hydrologi
och vattenresurser, geofysisk kartläggning av
havsbotten, de kvartära nedisningarnas förlopp,

glaciärvariationer, samt vegetations- och klimatutveckling. Forskningen omfattar olika tidsskalor med utnyttjande av ett brett spektrum av metoder från satellitbildtolkning till sediment- och
isotopanalyser.
Sektionen bedriver framgångsrik forskning på
samtliga kontinenter och i världshavet och är
drivande i stora internationella samarbetsprojekt
som utför borrningar i oceanbottnar och inlandsisar, Jordens kanske främsta naturliga arkiv för
klimat- och miljöhistoria. Flera forskare deltar
också i stora internationella forskningsprogram
om luftföroreningar och hydrologi.
Det nyligen etablerade forskningssamarbetet,
Navarino Environmental Observatory (NEO),
ska utvecklas till en dynamisk plattform där forskare och universitetslärare från hela världen möts
för forskning och utbildning inom klimat- och
miljöområdet i Medelhavsregionen. NEO är ett
nytt europeiskt forskningssamarbete mellan det
grekiska företaget TEMES, Academy of Athens
och Stockholms universitet.
Inom såväl forskning som utbildning avser sektionen att gå vidare med utvecklingen mot ökad användning av numeriska modeller, geografiska informationssystem och miljödatabaser. Såväl inom
forskningen som i samhällstillämpningar hanteras
geo- och miljödata i en allt högre utsträckning inom
olika former av geografiska informationssystem
och digitala databaser, och analyseras med hjälp
av numeriska modeller. För att uppnå excellens i
forskningen och ge studenterna goda möjligheter
på arbetsmarknaden är det därför nödvändigt att
öka dessa inslag i utbildningen, och att höja lärarkårens kompetens, genom nyrekryteringar och
internutbildning. En stark sådan satsning är redan
påbörjad med de medel som tillförts olika excellenscentra och genom strategiska forskningssatsningar på bland annat klimatmodellering.
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Sektionen består av tre relativt stora institutioner,
med sinsemellan olika struktur ifråga om forskning och undervisning. Under de närmaste tre
åren kommer förutsättningarna för en utvidgad
utbildnings- och forskningssamverkan att utredas.

En målsättning för sektionen under perioden är
internationalisering genom ökat forskningssamarbete med länder med stark utveckling i Asien
och Afrika.
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Bilaga B: Fakultetens verksamhet 2004-2010

Fakultetens verksamhet 2004-2010
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Studenter (andel kvinnor i %). Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Helårsprestationer
Helårsstudenter

1 773 (58 )

1768 (59 )

1 722 (60 )

1 664 (59 ) 2 847 (66)**

2 874 (65 )

2 663 (62 )

**

3 819 (61 )

3 551 (56 )

2 577 (55 )

2 567 (56 )

2 335 (56 )

2 280 (57 ) 3 670 (63 )

> 10 % aktivitet

790 (48)

828 (49)

833 (49)

751 (48)

804 (50)

841 (49)

816 (48)

Nyantagna

139 (53)

150 (51)

156 (40)

113 (48)

154 (54)

170 (45)

147 (42)

Kandidatexamen

70 (61)

50 (52)

70 (63)

41 (73)

72 (57)

84 (62)

126 (67)

Magisterexamen

223 (61)

245 (69)

214 (69)

197 (68)

195 (67)

207 (67)

162 (66)

0

0

0

4 (75)

11 (64)

40 (73)

94 (60)

2 (50)

6 (50)

15 (53)

8 (13)

9 (56)

6 (67)

9 (56)

Licentiatexamen

66 (47 )

71 (56)

78 (47)

98 (44)

83 (43)

78 (56)

69 (59)

Doktorsexamen

135 (48)

112 (38)

98 (47)

94 (50)

127 (52)

123 (57)

128 (38)

Examina

Masterexamen
Sjukhusfysikerexamen

Lärare (andel kvinnor). Uppgifterna avser heltidsekvivalenter
Professor

134 (16)

158 (16)

164 ( 17)

165 (17)

183 (19)

180 (19)

181 (20)

Lektorer

100 (25)

116 (25)

110 (24)

112 (26)

148 (39)

118 (39)

130 (41)

3 (33)

4 (50)

6 (50)

7 (71)

6 (67)

Biträdande lektorer
Forskarassistenter

76 (34)

70 (33)

60 (35)

58 (39)

63 (41)

41 (44)

44 (43)

Universitetsadjunkter

12 (41)

12 (39)

11 (37)

9 (39)

84 (60)

61 (63)

66 (66)

209

209

224

197

337

322

338

24

22

19

15

9

14

18

11

16

13

Ekonomi Mkr
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Anslag
Externa bidrag
Externa uppdrag
Delsumma

233

231

243

212

357

352

369

Anslag

562

577

581

605

627

626

715

Externa bidrag

366

380

386

396

450

520

528

42

48

52

67

69

41

36

970

1 005

1 019

1 068

1 145

1 187

1 279

1 203

1 236

1 262

1 280

1 502

1 539

1 648

Forskning och utbildning på forskarnivå

Externa uppdrag
Delsumma
TOTALT

Personalkostnader Mkr ( andel av anslag respektive externa medel i %)
Anslag

401 (52)

426 (54)

514 (63)

525 (65)

556 (58)

567 (60)

567 (54)

Externa medel

185 (43)

210 (47)

214 (46)

220 (46)

235 (44)

239 (41)

262 (44)

TOTALT

586 (49)

636 (51)

728 (57)

746 (58)

790 (53)

807 (52)

828 (50)

1 115

1 282

1 252

887*

927*

1 137*

1 344*

Publikationer
Referee-granskade

							
								
								

* Ny beräkningsgrund from 2007, ** Två utbildningsvetenskapliga institutioner ingår i fakulteten sedan 1 januari 2008

Utbildning på forskarnivå
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Rekryterade lärare 2006-2010 (uppgifterna avser personer)
Totalt
varav
Externt
rekrytekvinnor
rade
Professorer

varav
kvinnor

Extern
rekrytering (%)

Anställda
2010,
totalt

varav
kvinnor

Kvinnor
(%)

Matematisk-fysiska sektionen

4

0

2

0

50

63

10

16

Kemiska sektionen

0

0

0

0

0

39

5

13

Biologiska sektionen

3

0

0

0

0

53

17

32

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

0

0

0

0

0

32

8

25

TOTALT FAKULTETEN

7

0

2

0

29

187

40

21

12

3

3

0

25

55

19

35

Kemiska sektionen

7

1

2

0

29

10

7

70

Biologiska sektionen

8

3

3

2

38

14

3

21

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

17

6

6

2

35

26

8

31

TOTALT FAKULTETEN

44

13

14

4

32

105

37

35

13

7

8

6

62

13

5

38

Kemiska sektionen

2

1

2

1

100

7

3

43

Biologiska sektionen

5

3

3

2

60

9

6

67

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

3

0

2

0

67

4

2

50

23

11

15

9

65

33

16

48

Universitetslektorer
Matematisk-fysiska sektionen

Forskarassistenter/biträdande lektorer
Matematisk-fysiska sektionen

TOTALT FAKULTETEN

Totalt
Befordrade professorer

varav kvinnor

Totalt

1999-2006

varav kvinnor

2007-2010

Matematisk-fysiska sektionen

42

5

9

2

Kemiska sektionen

24

6

5

1

Biologiska sektionen

28

9

10

4

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

12

2

10

5

106

22

34

12

TOTALT FAKULTETEN
Disputationer (varav antal kvinnor)
År
Matematisk-fysiska sektionen

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

Totalt

16 (2)

31 (5)

18 (5)

31 (11)

25 (9)

30 (6)

36 (10)

187 (48)

Kemiska sektionen

37 (11)

37 (20)

28 (18)

49 (19)

39 (27)

49 (25)

33 (17)

272 (137)

Biologiska sektionen

46 (26)

33 (12)

31 (23)

31 (17)

43 (27)

31 (14)

39 (23)

254 (142)

10 (5)

9 (5)

11 (7)

12 (5)

12 (9)

20 (13)

16 (12)

90 (56)

109 (44)

110 (42)

88 (53)

123 (52)

119 (72)

130 (58)

124 (62)

803 (383)

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
TOTALT FAKULTETEN
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