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Missiv från Institutionen för material- och miljökemi  

Härmed ansöker Institutionen för material- och miljökemi om att få inrätta ett lektorat i materialkemi 
med inriktning mot biopolymerbaserade funktionella material. Anställningsprofilen och 
nedanstående motivering har tillstyrkts av institutionens styrelse 2014-03-19. 

Bakgrund och motivering: 

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) har under de senaste åren haft ett antal 
pensionsavgångar bland professorerna och fler är på väg. MMK kommer därför under de närmaste 
åren att göra ett antal nyrekryteringar inom för institutionen strategiska undervisnings- och 
forskningsområden. 

Materialkemi är ett av Stockholm Universitets profilområden. Forskningsområdet vid MMK har idag 
ett fokus på strukturkaraktärisering samt framställning och syntes av olika typer av oorganiska och 
porösa material och har varit mycket framgångsrikt att attrahera större anslag från t.ex. VR och 
Vinnova (EXSELENT, Matcell), SSF (Zeomemb) och KAW (3DEM). Under de senaste åren har 
forskning inriktat mot funktionella material, t.ex. ferroelektriska, termoelektriska, magnetiska och 
optiska material, ökat i betydelse. Vi kan också se en snabb ökning av forskning inriktat på 
framställning av nya material baserat på förnyelsebara, främst biopolymerbaserade (t.ex. cellulosa) 
material, där MMK-forskare deltar aktivt i större projekt finansierade av t.ex. SSF (Firefoam) och 
KAW (Wallenberg Wood Science Center (WWSC)). WWSC är villiga att stödja ett lektorat i 
materialkemi med inriktning mot biopolymerbaserade funktionella material med 1000 kSEK/år under 
4 år.  

Vi vill också nämna att strategigruppen och institutionsstyrelsen vid MMK har identiferat ett stort 
behov att förstärka vår kompetens inom materialkaraktärisering med synkrotronljus och neutroner för 
att bättre kunna utnyttja de stora anläggningar som är under uppbyggnad i Lund (MaxIV och ESS). 
Slutligen är det viktigt att betona att vi behöver förstärka vår lärarkår med en lektor som kan undervisa 
och utveckla nya kurser, t.ex. med inriktning mot materials egenskaper och användning, inom det nya 
kandidatprogrammet i kemi.  

Finansiering 

Universitetslektoratet kommer att finansieras med medel från Wallenberg Wood Science Center och 
inom institutionens ram de första fyra åren, därefter inom institutionens ram. Institutionens ekonomi är 
idag mycket god. 
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Möjliga sökande: (M)-man, (K)-kvinna 

Sverige: 
Richard Olsson, KTH, (M) 
Gustav Nyström, KTH, (M) 
Christian Aulin, Innventia, (M) 
Martin Lawoko, WWSC, (M) 
Torbjörn Petterson, KTH, (M) 
Germán Salazar-Álvarez, SU, (M) 
 
Europa: 
Denis Gebauer, Konstanz, (M) 
Danielle Laurencin, Montpellier, (K)  
Edita Garskaite, Vilnius, (K)  
Anna Laromaine, Barcelona, Spain, (K)  
Chaojie Luo, Cambridge, (K) 
Jens Weber, MPI-Golm, Germany, (M) 
 
Annonsering kommer att ske: 

www.indeed.com 
Arbetsförmedlingen 
DN, GP, Syd – webben 
DN – papper 
NyTeknik – papper 
Nature jobs – webb (betald annons) 
Via de nätverk som finns bland forskare som använder sig av synkrotron- och neutronstrålning, 

 
Gunnar Svensson 
Prefekt vid MMK 
 

http://www.indeed.com/
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Anställningsprofil för universitetslektor i materialkemi med inriktning mot 
biopolymerbaserade funktionella material 
 
Förslag från styrelsen vid Institutionen för material- och miljökemi:  
 
Ämnesbeskrivning 
 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  
 

Forskning, undervisning och handledning. 

Behörighetskrav  
 

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat 
pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller 
har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn 
till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som 
ska ingå i anställningen. 
 
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet 
förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och 
lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. 
 

Högskolepedagogisk utbildning 
 

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper 
förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar 
högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng 
och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande 
kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de 
två första åren av anställningen. 
 

Bedömningsgrunder 
 
 
 

Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att 
fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att 
bedömas inom ämnesområdet för anställningen.  
 
Viss vikt fästs även vid: 

• skicklighet i karaktärisering av funktionella 
material med metoder baserade på synkrotronljus 
och neutroner 

• administrativ skicklighet 
• skicklighet att utveckla och leda verksamhet och 

personal. 
 

Uppmaning till företrädare för 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen  
 

Fakulteten välkomnar kvinnliga sökande då flertalet 
universitetslektorer vid institutionen är män. 

Finansiering 
 

Med särskilt bidrag från KAW för nya tjänster inom 
Wallenberg Wood Science Centers verksamhetsområde under 



  

fyra år. Därefter institutionens budgetram. 
 

Övriga upplysningar  
 
 

Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och 
pedagogisk skicklighet: www.science.su.se  
 
Undervisning på grundnivå sker på svenska. Om den som 
anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället 
förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under 
det första två åren av anställningen. 
 
Tjänsten finansieras under de första fyra åren med ett 
bidrag från Wallenberg Wood Science Center (WWSC). 
Innehavaren förväntas samverka med andra forskare vid 
WWSC. 
 

 
 
English translation 
 
Associate professor in materials chemistry, with focus on biopolymer-based 
functional materials 
 
 
Subject description 
 

 

Main responsibilities  
 

Research, teaching and supervision 

Qualification requirements  
 

In order to qualify for employment as associate professor, the 
applicant must have demonstrated teaching skills and have a 
doctoral degree, or equivalent expertise, of relevance to the 
subject area and the main responsibilities of the position. 
 
All teaching positions at Stockholm University require the 
ability to collaborate and the general ability and suitability to 
perform one’s duties. 
 

Teaching and learning in higher 
education 
 

Completed training in teaching and learning in higher 
education, or equivalent knowledge, is an advantage. An 
applicant who has not completed at least 7.5 credits of teaching 
and learning in higher education and is not considered to have 
otherwise acquired equivalent knowledge should undergo such 
training within the first two years of employment. 
 

Assessment criteria 
 
 
 

In the appointment process, special attention will be given to 
research and teaching skills. The assessment of research skills 
will focus primarily on merits within the subject area of the 
position.  
 
The following will also be considered: 

• skills in characterization of functional materials 
with methods based on synchrotron light and 
neutrons. 

• administrative skills 

http://www.science.su.se/


  

• the ability to develop and lead activities and staff. 
 

Gender considerations  
 
 

Female applicants are particularly welcome, as most associate 
professors at the department are men. 

Funding 
 

With a dedicated grant from KAW for new positions within the 
area of the Wallenberg Wood Science Center for four years. 
Thereafter within the department’s budget. 
 

Additional information  
 
 

The Faculty’s criteria for assessment of research and teaching 
skills: www.science.su.se 
 
The language of instruction in first-cycle courses and 
programmes is Swedish. If the successful candidate does not 
speak Swedish at the time of appointment, he/she is expected to 
acquire the necessary language skills during the first two years 
of employment. 
 
The position is financed during the first four years by a grant 
from Wallenberg Wood Science Center (WWSC). The 
candidate is expected to collaborate with other researchers from 
WWSC. 
 

 
In the event of a discrepancy between the English translation and the Swedish original, the Swedish 
version shall prevail. 
 
* Swedish “universitetslektor”; tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer 
(UK) or Associate Professor (US) 
 
Förteckning över tänkbara sökande, inklusive nuvarande arbetsplats: 
Sverige: 
Richard Olsson, KTH 
Gustav Nyström, KTH 
Christian Aulin, Innventia 
Martin Lawoko, WWSC 
Torbjörn Petterson, KTH 
Germán Salazar-Álvarez, SU 
 
Europa: 
Denis Gebauer, Konstanz 
Danielle Laurencin, Montpellier 
Edita Garskaite, Vilnius 
Anna Laromaine, Barcelona, Spain 
Chaojie Luo, Cambridge 
Jens Weber, MPI-Golm, Germany 
 

http://www.science.su.se/
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