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Förslag om inrättande av biträdande lektorat i Fysikalisk kemi med 
inriktning mot materialrelaterade frågeställningar 
 
Härmed ansöker Institutionen för material- och miljökemi om att få inrätta ett 
biträdande lektorat i Fysikalisk kemi med inriktning mot materialrelaterade 
frågeställningar. 
 
Anställningsprofilen och nedanstående motivering har tillstyrkts av institutionens styrelse 
2014-11-06. 
 
Bakgrund	  och	  motivering:	  
Institutionen	  för	  material-‐	  och	  miljökemi	  (MMK)	  genomgår	  för	  närvarande	  en	  betydande	  
omorganisation.	  Omorganisationen	  kommer	  att	  vara	  genomförd	  vid	  årsskiftet	  2014/15	  
och	  institutionens	  verksamhet	  kommer	  då	  att	  bestå	  av	  tre	  forskarutbildningsämnen:	  
fysikalisk	  kemi	  oorganisk	  kemi,	  samt	  materialkemi.	  Institutionen	  har	  under	  de	  senaste	  
åren	  haft	  ett	  antal	  pensionsavgångar	  bland	  professorerna	  och	  flera	  är	  på	  väg.	  MMK	  är	  
därför	  i	  en	  process	  att	  genomföra	  ett	  antal	  nyrekryteringar	  inom	  för	  institutionen	  
strategiska	  forsknings-‐	  och	  undervisnings-‐	  områden.	  Nyligen	  utlystes	  ett	  lektorat	  i	  
materialkemi	  och	  ett	  biträdande	  lektorat	  i	  oorganisk	  kemi,	  båda	  tjänsterna	  är	  nu	  under	  
tillsättning.	  I	  dagsläget	  saknar	  fysikalisk	  kemi	  helt	  yngre	  forskare,	  samtliga	  lärare	  inom	  
ämnet	  är	  professorer.	  Vi	  ser	  därför	  en	  rekrytering	  av	  en	  biträdande	  lektor	  i	  fysikalisk	  
kemi	  som	  en	  strategisk	  satsning	  inom	  både	  forskning	  och	  undervisning.	  Fysikalisk	  kemi	  
är	  av	  grundläggande	  betydelse	  för	  kemins	  alla	  grenar,	  inte	  minst	  inom	  oorganisk	  och	  
materialkemi.	  Institutionen	  ser	  därför	  rekrytering	  av	  en	  biträdande	  lektor	  med	  
inriktning	  mot	  materialrelaterade	  frågeställningar	  som	  ett	  steg	  i	  konsolidering	  av	  ämnet	  
materialkemi,	  som	  även	  är	  ett	  av	  Stockholms	  universitetets	  (SUs)	  profilområden.	  	  
	  
Forskning	  inom	  fysikalisk	  kemi	  på	  SU	  är	  av	  både	  fundamental	  och	  tillämpad	  karaktär	  
och	  är	  fokuserad	  på	  studier	  av	  fasta	  tillståndet	  och	  mjuka	  material	  (soft	  matter).	  
Undersökningar	  av	  fasta	  tillståndet	  inkluderar	  zeoliter	  och	  glaser,	  medan	  studier	  av	  
mjuka	  material	  är	  koncentrerade	  kring	  flytande	  kristaller	  och	  biomembraner.	  Generellt,	  
kan	  forskningen	  inom	  fysikalisk	  kemi	  vid	  SU	  karaktäriseras	  av	  breda	  perspektiv	  som	  
sträcker	  sig	  från	  fundamentala	  aspekter	  av	  molekylära	  växelverkningar	  till	  deras	  
praktiska	  konsekvenser	  inom	  industri	  och	  medicin.	  De	  två	  viktigaste	  metoderna	  som	  
används	  är	  fasta	  tillståndets	  NMR	  spektroskopi,	  samt	  molekylmodellering.	  
Fysikalisk	  kemi	  vid	  SU	  håller	  idag	  hög	  nationell	  och	  internationell	  klass	  och	  stöds	  genom	  
VR,	  Vinnova,	  KAW,	  samt	  flera	  EU-‐bidrag.	   
 
Kemiska	  sektionen	  har	  nyligen	  genomfört	  betydande	  förändringar	  inom	  det	  
gemensamma	  kandidatprogrammet.	  Generellt,	  har	  programmet	  blivit	  mera	  teoretisk	  och	  
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flera	  nya	  kurser	  relaterade	  till	  fysikalisk	  kemi	  ska	  ges	  (t.ex	  Kemisk	  dataanalys,	  4	  hp	  och	  
Kemisk	  modellering	  17.5	  hp).	  Därför	  uppstår	  inom	  institutionens	  ubildning	  behov	  av	  
förstärkning	  av	  undervisningskompetens.	  Denna	  bedöms	  kunna	  rymmas	  inom	  de	  max	  
30%	  undervisning	  som	  ingår	  i	  ett	  biträdande	  lektorat.	  
 
Finansiering	  
Finansiering	  sker	  inom	  institutionens	  budget.	  
	  
Tillgängliga	  potentiella	  sökande	  
Anställningen	  kommer	  att	  utlysas	  nationellt	  och	  internationellt	  och	  spridas	  genom	  
nationella	  
och	  internationella	  nätverk	  inom	  ämnesområdet.	  Nedan	  listas	  några	  kandidater,	  inom	  
och	  utanför	  SU.	  	  
	  
 

Gunnar Svensson 
Prefekt 

Förteckning över tänkbara sökande, inklusive nuvarande arbetsplats: 

Martin Rahm, beräkningskemi, postdoc USA 
Erik Brandt, beräkningskemi, SU 
Malin Wohlert, beräkningskemi, KTH 
Joakim Stenhammar, beräkningskemi, U. Edinburgh 
Kjartan Thor Wikfeldt, beräkningskemi, Island 
Alexander Mirzoev, beräkningskemi, SU 
Diana Bernin NMR spektroskopi, Svenskt NMR Centrum, Göteborg 
Monique van der Veen, katalys, Tekniskt Universitet, Delft, Holland 
Zoltan Takacs, NMR spektroskopi, Manchester, England 
Mária Soltésová, NMR spektroskopi, Prag Universitet, Tjeckien 
Joakim Jämbeck, beräkningskemi, ABB Västerås 
Patric Schyman, beräkningskemi, Yale University, USA 
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Anställningsprofil för biträdande lektor i fysikalisk kemi med inriktning mot 
material 
 
Förslag från styrelsen vid vid Institutionen för material- och miljökemi:  
 
Ämnesbeskrivning 
 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  
 

Forskning samt viss undervisning och handledning. 

Behörighetskrav  
 

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som 
har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen 
som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den 
komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått 
motsvarande kompetens högst sju år före 
ansökningstidens utgång.  
  
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet 
förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och 
lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. 
 

Bedömningsgrunder  
  
 
 

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs 
även vid pedagogisk skicklighet. 
 
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att 
bedömas inom ämnesområdet för anställningen. 
 
Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande: 
• dokumenterad expertkunskap vid användning av fasta 
tillståndets NMRspektroskopi och/eller datorsimuleringar. 
 

Uppmaning till företrädare av 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen 
 

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

Finansiering 
 

Inom institutionens budgetram. 

Övriga upplysningar  
 
 
 
 

Inom institutionen för material- och miljökemi (MMK) bedrivs 
forskning som fokuserar på att framställa och studera material 
med unika egenskaper. Institutionen är ledande inom 
strukturkemiska studier på atom- och molekylnivå i syfte att 
förstå materialens egenskaper och funktionalitet.  
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Inom ämnet fysikalisk kemi vid MMK används huvudsakligen 
två metoder för dessa studier: a) fasta tillståndets 
NMRspektroskopi och b) datorsimuleringar.  
 
En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. 
Anställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda skäl 
finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller 
föräldraledighet. 
 
Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn 
befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. 
Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till 
universitetslektor är fastställda av Naturvetenskapliga 
fakulteten och återfinns på www.science.su.se  
 
Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till 
fakulteten senast nio månader innan förordnandet som 
biträdande lektor löper ut.  
 
Vid befordran till universitetslektor förväntas den anställde 
kunna undervisa på svenska. 
 

 
English translation 
 
Assistant professor* in Physical Chemistry, with focus on materials  
 
Subject description  

 
Main responsibilities  Research, in addition to some teaching and supervision. 

 
Qualification requirements  
 

In order to qualify for the position assistant professor, 
the applicant must have received a doctoral degree or 
equivalent qualifications. In the first instance, an 
applicant should be considered who has received a 
doctoral degree or equivalent qualifications no more 
than seven years before the deadline for applications.  
 
All teaching positions at Stockholm University require the 
ability to collaborate and the general ability and suitability to 
perform one’s duties. 
 

Assessment criteria  
   
 

 

In the appointment process, special attention will be given to 
research skills. Teaching skills will also be considered. 
 
The assessment of research skills will focus primarily on merits 
within the subject area of the position.  
 
In the case of otherwise similar qualifications, the following 
criteria will be used to distinguish between candidates:  

http://www.science.su.se/
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• documented expert knowledge in application of solid-state 
Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy and/or computer 
calculations. 
 

Gender considerations 
 

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

Funding 
 

Within the department’s budget. 

Additional information  
 
 
 
 
 
 
 

The research carried out in the Department of Materials and 
Environmental Chemistry is focused on syntheses and studies 
of materials with unique properties. The department is leading 
within structural chemical studies at atomic and molecular 
level, aiming at understanding of materials properties and 
functionality. In Physical Chemistry in the Department two 
techniques are primarily employed: a) solid-state Nuclear 
Magnetic Resonance Spectroscopy, and b) computer 
calculations. 
  
An assistant professor is employed until further notice, but no 
longer than four years. The contract may be extended to a 
maximum of six years under special circumstances, such as due 
to sick leave or parental leave. 
 
An assistant professor may, on application, be promoted to a 
permanent position as associate professor. Specific criteria for 
promotion from assistant professor to associate professor have 
been established by the Faculty of Science and can be found at 
www.science.su.se. 
 
An application for promotion to associate professor should be 
submitted to the faculty at least nine months before the 
appointment as assistant professor expires.  
 
An employee seeking promotion to associate professor is 
expected to be able to teach in Swedish. 
 

 
In the event of a discrepancy between the English translation and the Swedish original, the Swedish 
version shall prevail. 
 
* Swedish “biträdande lektor”; tenure track position  
 
 
  

http://www.science.su.se/
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Förteckning över tänkbara sökande, inklusive nuvarande arbetsplats: 
 
Martin Rahm, beräkningskemi, postdoc USA 
Erik Brandt, beräkningskemi, SU 
Malin Wohlert, beräkningskemi, KTH 
Joakim Stenhammar, beräkningskemi, U. Edinburgh 
Kjartan Thor Wikfeldt, beräkningskemi, Island 
Alexander Mirzoev, beräkningskemi, SU 
Diana Bernin NMR spektroskopi, Svenskt NMR Centrum, Göteborg 
Monique van der Veen, katalys, Tekniskt Universitet, Delft, Holland 
Zoltan Takacs, NMR spektroskopi, Manchester, England 
Mária Soltésová, NMR spektroskopi, Prag Universitet, Tjeckien 
Joakim Jämbeck, beräkningskemi, ABB Västerås 
Patric Schyman, beräkningskemi, Yale University, USA 
Martin Lindén, beräkningskemi, Uppsala Universitet 
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