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  Om institutionen 
 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) är en av de största institutionerna på vår 
fakultet och på Umeå universitet. Vi bedriver forsknings- och utbildningsverksamhet med såväl bredd 
som spets inom det naturvetenskapliga området. EMG utbildar närmare 300 helårsstudenter på 
grund- och avancerad nivå och har ca 30 forskarstuderande. Institutionens forskare erhåller årligen 
betydande forskningsanslag från både externa finansiärer och genom fakultetens forskningsanslag.  

EMG har ca 130 medarbetare från drygt 25 länder utöver Sverige. Till detta tillkommer ett antal 
medarbetare på kortare anställningar eller arvoderade uppdrag under året, framförallt under 
fältsäsongen (maj-oktober). Det internationella inslaget är störst bland doktoranderna och 
postdoktorerna. EMG är således en internationell arbetsplats, men vi tar också ett nationellt och 
regionalt ansvar. Vi rekryterar studenter från hela landet och doktorander från hela världen och de 
som examineras är attraktiva på den nationella och internationella arbetsmarknaden.  

EMG:s vision är att vår forskning och undervisning ska ha så hög kvalitet att den får nationellt och 
internationellt genomslag. EMG:s forskning och undervisning ska skapa och sprida den kunskap som 
behövs för att möta vår tids stora miljöutmaningar såsom den ökade exploateringen av naturresurser 
och effekter av klimatförändringar. Genom att utmana och ställa krav på varandra och våra studenter 
att tänka nytt, pröva nya metoder och starta nya samarbeten över ämnes- och verksamhetsgränser vill 
vi åstadkomma en öppen och dynamisk atmosfär med utgångspunkt från ett kritiskt förhållningssätt 
till kunskap och kunskapsutveckling. 

Underlag till verksamhetsplanen har tagits fram vid en personaldag HT 2019 samt via inspel från 
Grundutbildningsrådet (GUR), Forskningsrådet (FOR) och Forskarutbildningsrådet (FOUR). 
Utgångspunkterna för vårt arbete finns i Vision för Umeå universitet, Statens värdegrund, Agenda 2030 
för en hållbar framtid, samt universitetets kvalitetssystem när det gäller utbildning. 
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  1. Det goda och effektiva universitetet 
 
Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare, och en förutsättning för ett kreativt och högkvalitativt 
arbete är transparens i beslut, rättvisa samt goda arbetsförutsättningar. Vi behöver värna det 
kollegiala systemet för att få engagemang och låta många röster höras. Det innebär att det måste 
finnas arenor där den kollegiala diskussionen kan ta plats. Vid institutionen utgör ”GU-fika” varje 
måndag samt en ”GU-dag” varje termin kollegiala arenor för grundutbildningen. Forskningsfrågor 
diskuteras på forskarkollegiemöten, medan vi måste förstärka ett handledarkollegium där vi kan 
diskutera forskarutbildningen. Vid EMG är vi starkast tillsammans! 
 
En viktig del i institutionens arbete med goda arbetsförutsättningar är det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Våra rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete följer Arbetsmiljöverkets 
riktlinjer. Det handlar till exempel om arbete kring kemikaliesäkerhet och fältsäkerhet, men också den 
psykosociala arbetsmiljön. Årligen genomförs arbetsmiljö- och brandskyddsrond som en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträffar (APT), i lokal 
samverkansgrupp (LSG) och vid beslutsmöten. Vi arbetar också med medarbetarenkäter och 
utvecklingssamtal. Sedan många år tillbaka har vi en fungerande uppföljningsverksamhet för våra 
doktorander där varje doktorand har en individuellt utsedd uppföljningsgrupp som träffas under hela 
doktorandperioden i samband med uppdateringar av den individuella studieplanen. 
 
En högkvalitativ forsknings- och utbildningsverksamhet kräver också en professionell och skicklig 
stödverksamhet. Precis som vid all annan verksamhet blir stödverksamheten starkast om vi 
samarbetar. Vi ska därför arbeta för att minska sårbarheten och öka resiliensen hos vårt administrativa 
stöd genom utbildning och aktuella kompetensutvecklingsplaner för våra administratörer och 
tekniker. Vi behöver hitta en balans mellan den administration som görs av våra lärare (ofta sällan-
uppgifter) och den administration som kan göras på ett effektivt sätt av våra administratörer, och vi 
behöver verka för att de administrativa system som införs är utvecklade på ett verksamhetsnära sätt. 
 
EMG arbetar också för en balanserad blandning av forskning och undervisning för alla lektorer och 
professorer. En högkvalitativ undervisning kräver en forskningsanknytning, samtidigt som en stor 
undervisningsbörda gör det svårt att konkurrera om forskningsmedel. Vi måste därför hitta rätt nivå̊ 
av undervisning för våra forskande lärare samtidigt som vi måste utveckla möjligheter för våra 
undervisande lärare att ta en större del i de pågående forskningsprojekten vid institutionen som en 
del av en kompetensutveckling.  
 
Vi ser en god utveckling när det gäller sökanden till våra utlysta anställningar samt till 
forskarutbildningen. Vi har även en positiv trend när det gäller antalet förstahandssökande till våra 
utbildningsprogram, men här behöver vi jobba både för att få fler sökande och framförallt fler 
registrerade på programmen. Vi måste också arbeta med studentundersökningar och utveckling av 
kurser och program för att behålla de studenter som har påbörjat sina utbildningar vid institutionen. 
Ett starkt rekryteringsarbete ger bättre grundutbildningsekonomi vilket i sin tur underlättar för vidare 
utvecklings- och kvalitetsarbete. 
 
Institutionen har en lång erfarenhet av att forska kring samhällsutmaningar, särskilt i förhållande till 
klimat- och miljöproblem. FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030, fig. 1) ligger därför nära vår verksamhet. 
Som en institution med miljö som bärande element åligger det oss också att vara ledande, inte bara i 
utbildnings- och forskningssammanhang, utan också i vårt eget agerande. Vi kommer därför att 
utveckla en miljö- och resepolicy som ska vara styrande för våra verksamheter. Vi kommer också att 
se över de inslag av hållbar utveckling som finns i våra kurser och program, och vid behov arbeta för 
den utveckling som behövs. Agenda 2030 behöver också inkorporeras i forskarutbildningen.    
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Figur 1: Agenda 2030, 17 mål för hållbar utveckling 

 

Kompetensförsörjning 
Institutionen har genomgått en kompetensväxling när det gäller vår administrativa personal. Vi ser 
därför inga behov av ytterligare förstärkning under verksamhetsperioden förutsatt att inget 
oförutsett inträffar. När det gäller annan stödpersonal så beror den framförallt på den utveckling 
som forskningsverksamheten uppvisar.  
 

Mål 1: Institutionen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för både studenter och 
anställda 
 
Strategier: 

• Institutionen ska arbeta med statens värdegrund 

• Alla institutionens medarbetare ska ha en arbetssituation som främjar 
fysisk, psykisk och social hälsa 

• Alla institutionens medarbetare ska ha goda möjligheter till 
kompetensutveckling 

• Administrativa stödfunktioner ska ha god funktionalitet och underlätta för 
verksamheten 

Indikatorer: 

• Resultat från medarbetarenkäter 

• Antalet kompetensutvecklingsplaner för TA-personal 

• Antalet utvecklingssamtal med lärare 

• Åtgärdslista från årlig arbetsmiljörond 
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Mål 2: Institutionen har många högt kvalificerade sökande till sina utbildningar och 
anställningar 
 
Strategier: 

• Institutionen ska verka för att öka intresset och attraktionskraften i våra 
utbildningar och forskning 

• Institutionen ska verka för att underlätta rekryteringen av högt kvalificerade 
studenter och medarbetare oavsett bakgrund 

 
Indikatorer: 

• Antal förstahandssökande till våra utbildningar (män/kvinnor) 

• Antal sökande till våra utlysta anställningar (män/kvinnor) 
 

 

Mål 3: Hållbar utveckling och klimattänkande avspeglas i institutionens samtliga 
verksamheter 
 
Strategier: 

• Institutionen ska arbeta för att minska sitt klimatavtryck 

• Institutionen ska arbeta för att tydliggöra och öka inslagen av hållbar 
utveckling i sina program 

• Institutionen ska uppmuntra forskningsansökningar kring samhällets 
utmaningar 

 
Indikatorer: 

• Mängd CO2e-utsläpp från resor 

• Antal kurser med innehåll riktat mot hållbar utveckling 
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 2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 
Den globala utvecklingen leder till allt större sociala och ekonomiska klyftor och miljöproblem. 
Våra studenter som avslutar sina universitetsstudier ska vara väl förberedda att möta framtida 
samhällsutmaningar. Utöver ämnesrelaterade kunskaper och kompetenser krävs även 
generiska färdigheter som till exempel kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation, 
samarbete, kreativitet, innovation och digital kompetens. I Umeå universitets kvalitetssystem 
för utbildning (Fig. 2) är intentionen att möta de kraven genom att etablera sex genomsyrande 
perspektiv, som berör (1) Forskningsanknytning, (2) Internationalisering, (3) Jämställdhet, (4) 
Samverkan och arbetslivsanknytning, (5) Hållbar utveckling, samt (6) Studentinflytande och 
studentcentrerat lärande. Ytterligare en förutsättning för att bedriva utbildning av hög kvalitet 
är ämneskompetenta och pedagogiskt skickliga lärare.  
 

 
Figur 2: Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning 

EMG ansvarar för ett stort antal kurser på kandidatprogrammen i miljö- och hälsoskydd 
(MHS), biologi- och geovetenskap, magisterprogrammet i miljövetenskap samt 
masterprogrammen i ekologi respektive geovetenskap. EMG är den institution som utbildar 
flest studenter inom det naturvetenskapliga området på grund- och avancerad nivå inom 
fakulteten, och volymen ligger för närvarande på ungefär 275 HST per år. Våra 
kandidatprogram har i dagsläget något fler förstahandssökande än det finns platser, 
avancerade program är däremot ej översökta. 
 
För att öka rekryteringsunderlaget, tillgodose samhällets behov samt studenternas 
efterfrågan kommer vi att verka för att inrätta ett masterprogram i miljövetenskap med 
inriktning mot hållbar utveckling. Att kunna erbjuda ett masterprogram som länkar ihop det 
befintliga kandidatprogrammet i MHS med den befintliga forskarutbildningen i 
miljövetenskap skulle kunna öka attraktiviteten och rekryteringsbas även för 
kandidatprogrammet. 
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För att uppnå en hög kvalitet såväl på undervisning som forskning har EMG en målsättning att 
bibehålla och utveckla den nära kopplingen mellan undervisning, forskning samt samverkan 
och arbetslivsanknytning. Alla institutionens aktiva forskare bör därför delta i 
grundutbildningen, och studenter bör erbjudas möjlighet att utgöra en aktiv del av pågående 
forskning. En hög akademisk nivå på lärare på våra kurser är en förutsättning för en stark 
forskningsanknytning av utbildningen. Vår fältplattform kopplat till Climate Impacts Research 
Centre (CIRC) i Abisko är en utmärkt tillgång där studenter på många olika kurser tillsammans 
bidrar till att samla in data och ta fram ny kunskap över tiden, och därigenom stärka såväl 
undervisningen som forskning inom ämnesområdet. 
 
På grund av ekonomiska skäl kommer kursutbudet och EMG:s interna tilldelningsmodeller 
löpande att ses över, och anpassas till studentgruppernas storlek och behov. Vissa kurser 
kommer att periodiseras, andra kommer att behöva ställas in.  
 
Institutionen kommer att behöva arbeta fram en studierektorsfunktion under 
verksamhetsperioden då den nuvarande studierektorn går i pension. Det kommer att 
innebära en översyn av funktionen och möjligen en uppdelning på flera personer. 
 
Universitetets pedagogiska meriteringssystem är nu igång och har lett till ett ökat fokus på 
pedagogisk kompetens och pedagogiska frågor. Enskilda lärare uppmärksammas för sina 
pedagogiska insatser och den pedagogiska diskussionen på institutionen uppmuntras, vilket i 
sin tur leder till en högre kvalitet på undervisningen. Vi vill därför arbeta för att antalet 
meriterade och excellenta lärare på institutionen ökar. 
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Kompetensförsörjning 
 grundutbildning står inför stora utmaningar under de kommande åren vad 

gäller kompetensförsörjning, bemanning och ekonomi. Utöver kompetensväxlingsmöjligheter 
genom ökad undervisningsverksamhet bland seniora forskningsaktiva lärare och yngre 
forskare kommer det att krävas nyrekryteringar för att kompensera för pensionsavgångar. 
Utfasningen av Naturguideprogammet i Kiruna ger dock att kompetensbehovet minskar 
något. Institutionen behöver göra en översyn av vilken effekt pensionsavgångar får på 
kompetenser inom grundutbildningen, särskilt med fokus på nyckelkompetenser inom våra 
program. 

 
 
  

 
Mål 4: Utbildningsprogram som ges vid institutionen ska vara attraktiva och hålla 
hög kvalitet 
 
Strategier: 

• EMG ska verka för att utveckla ett masterprogram i miljövetenskap med 
inriktning mot hållbar utveckling 

• EMG ska implementera universitetets kvalitetssystem för utbildning 

• EMG ska verka för att lärarna ges såväl goda möjligheter till 
kompetensutveckling knuten till kvalitetssystemets sex perspektiv som 
ämnesmässiga, generiska och pedagogiska kompetenser 

• EMG ska verka för att kurser, program och undervisningsformer fortsätter 
att utvecklas 

 
Indikatorer: 

• Antal utnämnda meriterade och excellenta lärare 

• Antal lärare som deltagit i kompetensutvecklingskurser 

• Antal och andel lärare som är kvinnor 

• Antal in- och utresande studenter (avtalsstudenter och s.k. free-movers) 

• Andel studenter per program som är av underrepresenterat kön eller 
tillhör underrepresenterade grupper 

• Andel kurser som har inslag av hållbar utveckling 

• Andel kurser som har dokumenterade kursutvärderingar 
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 3. Forskning 
 
En av institutionens styrkor är att vi kan integrera forskning inom ekologi (E), miljövetenskap 
(M) och geovetenskap (G). Vi har ända sedan institutionen formerades arbetat aktivt med att 
möjliggöra och stödja sådant samarbete, bland annat genom att ha en platt organisation utan 
underavdelningar. Detta har genom åren resulterat i flera större externa bidrag, såsom tre 
Wallenberg Academy Fellows och ett Wallenberg-projekt. Vi är övertygade om att detta är av 
strategisk betydelse även framgent för institutionen och vi kommer därmed att fortsätta att 
på olika sätt uppmuntra samarbeten mellan våra forskningsledare. 
 
Men vi ser inte bara betydelsen av dessa samarbeten internt, de skapar också en kritisk massa 
som ger genomslag både nationellt och internationellt. Ett forskningsområde som röner stort 
internationellt anseende är vår forskning kring effekter av klimat- och miljöförändringar på 
nordliga och arktiska miljöer. Detta område innefattar till exempel forskning som analyserar 
historiska miljöförändringar via naturliga arkiv, produktivitet och växthusgasbalanser i sjöar 
och rinnande vatten samt klimatförändringar i Östersjön. För att stärka forskningen inom 
historiska miljöförändringar har vi nyligen investerat i ett rent labb för att kunna analysera så 
kallad ancient-DNA, ett av få sådana labb i landet. Mycket av forskningen kring sjöar och 
rinnande vatten sker genom vår fältexperimentanläggning med dammar, olika 
helsjöexperiment och vid CIRC i Abisko. Med detta ser vi att vi tar ett ansvar för att kunna 

Mål 5: Institutionens utbildningar har hög genomströmning och hög kvalitet 
 

Strategier: 

• EMG ska verka för att attrahera många högt kvalificerade 
förstahandssökande 

• EMG ska utveckla och genomföra rekryteringsinsatser och 
marknadsföring av våra utbildningar, särskild för avancerade program 

• EMG ska implementera universitetets kvalitetssystem för utbildning 
 

Indikatorer: 

• Antal förstahandssökande till fakultetens program som ligger 
huvudsakligen vid EMG 

• Antal basårsstudenter som läser vidare vid program som ligger 
huvudsakligen vid EMG 

• Meritpoäng hos förstahandssökanden till program som ligger 
huvudsakligen vid EMG 

• Genomströmning på kurser, speciellt tidiga kurser för nybörjarstudenter 

• Andel studenter som hoppar av sitt program under det första året 

• Andel studenter som tar ut examina från program som ligger 
huvudsakligen vid EMG 

• Antal studenter som upplever psykisk ohälsa enligt kvalitetssystemets 
studentundersökningar 
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studera många av de samhällsutmaningar som vi står inför, och att institutionen kan bidra till 
en förståelse för implementeringen av FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

Vid CIRC bedrivs långsiktig forskning inriktad på̊ klimatets effekter på̊ arktiska och subarktiska 
ekosystem. Forskningen vid CIRC integrerar internationellt framstående forskning inom 
ekologi och biogeokemi, samt relaterade discipliner, för en bättre förståelse av Arktiska 
ekosystem och dess respons på̊ miljöförändringar. Vidare integreras terrester och akvatisk 
forskning för en storskalig förståelse av den Arktiska miljön och dess respons på̊ 
miljöförändringar. Detta är en prioriterad verksamhet för att förstärka CIRC som en 
fältbaserad forskningsplattform för universitetets forskare, men också̊ för nationella och 
internationella forskningssamarbeten. CIRC erbjuder en plattform för klimatforskning i Arktis 
och detta utvecklas i samarbete med Abisko Naturvetenskapliga Station (drivs av 
Polarforskningssekretariatet), för att göra plattformen mer tillgänglig för forskning och 
utbildning. En viktig del består i att etablera och tillgängliggöra studieområden i fält, längs 
klimatgradienter och i olika experimentella behandlingar, med tillhörande insamling av data 
som tillgängliggörs för nyttjare av plattformen. Vår ambition är att främja interdisciplinära 
samarbetsprojekt både inom UmU och med internationella partners för en fortsatt utveckling 
av en internationell mycket stark forskning och utbildning på̊ klimateffekter i Arktis. CIRC är 
också̊ drivande i nätverksbygget kring forskningsstationer och försökslokaler i Sverige (SITES).  
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Forskning kring klimatförändringar i Östersjön sker via ett av de stora strategiska 
forskningsområdena för vilka Umeå̊ universitet har ett huvudansvar: EcoChange, vilket leds av 
forskare vid EMG. Inom ramen för EcoChange-programmet har våra forskare, i samarbete 
med forskare från Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Naturhistoriska 
riksmuseet, tagit sig an omfattande miljöutmaningar i Östersjön. EcoChange, som finansieras 
av Sveriges regering via Formas, är en del av dess strategiska satsning inom marin 
miljöforskning (SFO). Programmet har finansiering fram till 2021, och vi har goda 
förhoppningar om att finansiering kan fortsätta även efter detta. Från EMG:s sida kommer vi, 
i samverkan med våra forskningspartners, att arbeta för fortsatt stöd till forskning syftande 
till att skapa en helhetsbild över vilka effekter klimatförändringar får på̊ Östersjön samt ta reda 
på̊ hur vi ska kunna skydda havet på̊ bästa sätt.  
  

 
Forskning kring samhällsutmaningar och FN:s hållbarhetsmål kommer att bli viktiga under 
verksamhetsperioden och även framgent. Vi behöver underlätta för våra forskare att ta sig an 
dessa utmaningar, och även skapa tillsammans med forskare från andra fakulteter och 
institutioner arenor där tvärvetenskapliga angreppssätt underlättas.  
 
Vi ser framför oss att kommunikation och dialog med det omgivande samhället kommer att 
bli viktigare och viktigare. Det handlar dels om att sprida den kunskap som vi producerar, dels 
att motverka så kallade ”fake news” och faktaresistens. Institutionen behöver utveckla en 
kommunikationsplan och -kanaler under den kommande verksamhetsperioden.  
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Kompetensförsörjning 
Institutionen behöver förstärka den terrestra delen av vår forskningsverksamhet. Vi har därför 
en professur inom terrester ekologi under tillsättning. Det är vår förhoppning att denna 
satsning ska ge följdeffekter med yngre forskare inom samma inriktning. Vidare står vi inför 
pensionsavgångar när det gäller den forskande personalen, särskilt mot slutet av 
verksamhetsperioden. Institutionen behöver göra en översyn av vad dessa pensionsavgångar 
får för effekter på både forsknings- och undervisningsverksamheten samt vilka åtgärder som 
kan bli aktuella. Av särskild betydelse för institutionens långsiktiga utveckling är vår förmåga 
att rekrytera och behålla framgångsrika yngre forskare. Vi kommer därför att verka för att 
anställningsförhållandena för dessa blir så tydliga som möjligt för att möjliggöra 
karriärutvecklingsplaner. Institutionens forskningsverksamhet blir mer och mer inriktad mot 
olika typer av laborationsverksamhet samt mot förmåga att kunna analysera stora 
datamängder. Vi behöver alltså se över det laboratoriestöd vi kan erbjuda. 
 

 

 
 

Mål 6: Institutionen bedriver forskning av högsta kvalitet som röner stor 
uppmärksamhet 
 
Strategier: 

• Institutionen ska verka för att ge sina forskare goda förutsättningar för att 
kunna bedriva forskning av högsta kvalitet som adresserar forskningsfrågor 
av hög vetenskaplig och samhällelig relevans 

• Institutionen ska stimulera till att antalet publikationer i välrenommerade 
tidskrifter ska öka 

 
Indikatorer: 

• Citeringsfrekvens på artiklar som institutionens forskare publicerar 

• Total FFT-tid och antal forskare som har 25, 50 eller 75 % FFT 

• Totalt förbrukade externa medel 

• Antal artiklar totalt och i norska listan nivå 2 
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Mål 7: Institutionens forskare har tillgång till infrastruktur av högsta klass 
 
Strategier: 

• Institutionen ska verka för att dess forskare har tillgång till och använder den 
främsta infrastrukturen 

• Institutionen ska fortsätta utveckla samarbetet via Kemiskt Biologiskt 
Centrums (KBC) forskningsplattformar 

 
Indikatorer: 

• Nyttjande av våra labb och experimentlokaler 

• Finansiering av forskningssupport 

• Utrustningsanslagens storlek 

 

Mål 8: Institutionen har en strategisk kompetensförsörjning som ökar institutionens 
konkurrenskraft 
 
Strategier: 

• Institutionen ska ha en kompetensförsörjningsplan som vägleder framtida 
rekryteringar 

• Institutionen ska säkra att vi har en tillfredsställande rekryteringsprocess 

• Institutionen ska aktivt identifiera potentiella sökande till utannonserade 
tjänster och verka för att de söker tjänsterna 

 
Indikatorer: 

• Antal sökande till våra tjänster (män/kvinnor) 

• Antal personer som aktivt kontaktats (män/kvinnor) 
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 4. Utbildning på forskarnivå 
 
Institutionen har tre forskarutbildningsämnen (ekologi, miljövetenskap och geovetenskap) samt har 
möjligheter att anta doktorander inom ämnet beräkningsvetenskap. Institutionen har ca 30 aktiva 
doktorander fördelade på dessa ämnen. För att skapa en kritisk massa och en stimulerande 
forskningsmiljö har våra doktorander gemensamma seminarier och möten oavsett vilket 
forskarutbildningsämne de tillhör. 

 
Vid en alumni-undersökning som genomfördes 2018 hade mer än hälften av de drygt hundra doktorer 
som hade utexaminerats sedan 2005 arbeten inom akademin. Den andra delen hade i huvudsak 
arbeten inom myndigheter och kommuner, medan några arbetade inom konsultverksamhet. Generellt 
är våra doktorer attraktiva på arbetsmarknaden. Institutionen behöver dock fördjupa och förstärka 
alumniverksamheten för att få ett bättre underlag för strategiska beslut kring de kompetenser som vi 
behöver ge våra doktorander under sin utbildning. Inte minst gäller det i förhållande till de 
samhällsutmaningar som vi står inför, där vi bland annat behöver en bättre kunskap kring de arbetssätt 
som myndigheter och företag har kring FN:s hållbarhetsmål. Här kommer vi också att fortsätta 
samarbeten för att kunna anta fler industridoktorander om möjlighet ges. Vi behöver också se till att 
FN:s hållbarhetsmål integreras i forskarutbildningen generellt. 
 
Vid institutionen utannonseras alla doktorandtjänster sedan länge. Vanligtvis görs detta i både 
nationella och internationella media. Institutionen har goda erfarenheter av utannonsering och vi har 
i medeltal drygt 20 sökande per befattning, där vanligen drygt hälften av de sökande har grundexamen 
från andra lärosäten (företrädesvis utomlands). Vi vill fortsatt upprätthålla ett högt antal sökande på̊ 
våra doktorandtjänster och kommer fortsätta att aktivt arbeta med doktorandrekrytering.  
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Institutionen har många erfarna handledare. Men vi behöver ge möjligheter för en vidareutveckling av 
de handledarkunskaper vi har, och inte minst kunna överföra dem till yngre eller blivande handledare. 
En genomgången forskarhandledningskurs är en självklarhet, men vi kommer också att regelbundet 
hålla så kallade handledarkollegier för att kunna diskutera frågor rörande handledning och 
forskarutbildningen.   
  

Mål 9: Alla doktorander ingår i stimulerande och mångfacetterade miljöer med 
meriterade handledare som gynnar doktorandernas mognadsprocess, kreativitet 
och framtida karriär 
 
Strategier: 

• Institutionen ska säkerställa att varje doktorand ingår i en väl fungerande 
forskningsmiljö 

• Institutionen ska verka för en bra könsbalans inom forskarutbildningen, 
både bland handledare och doktorander 

• Institutionen ska verka för en arbetssituation som främjar fysisk, psykisk 
och social hälsa för våra doktorander 

 
Indikatorer: 

• Forskarutbildningens genomströmning 

• Jämställdhet bland både handledare och doktorander 

• Resultat från medarbetarenkäter 

• Resultat från uppföljningsgrupperna 

Mål 10: Alla doktorer utbildade vid institutionen är attraktiva på arbetsmarknaden 
 
Strategier: 

• Institutionen ska förbättra utbildningens kontaktytor med avnämare och 
potentiella arbetsgivare 

• Institutionen ska utveckla och upprätthålla ett alumni-nätverk 

• Institutionen ska uppmuntra individuella studieplaner som kan ge 
publicerbara artiklar inom utbildningens tidsperiod 

 
Indikatorer: 

• Andelen disputerade som anser att de har fått en anställning där de har god 
nytta av inom utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter 

• Andelen avhandlingskapitel som är inskickade eller accepterade för 
publicering vid disputation 
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Mål 11: Institutionen har en forskarutbildning av hög kvalitet 
 
Strategier: 

• Institutionen ska implementera universitetets kvalitetssystem för utbildning 
på forskarnivå 

• Institutionen ska verka för att förbättra verktyg och system för lärande, 
handledning och administration inom utbildning på forskarnivå 

• Institutionens handledare ska ges möjlighet att fördjupa sina 
handledningskunskaper 

 
Indikatorer: 

• Antalet aktiviteter i kvalitetssystemet som har implementerats 

• Kvalitetsbedömning vid utvärderingar av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

• Antal handledare som deltar vid handledningskollegier och -workshops 

• Genomströmning i forskarutbildningen 
 


