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1. Vision för Kemiska institutionen 
Kemiska institutionen tog år 2008 fram en vision för 
kemiämnet med sikte mot år 2021. I ett uppföljande projekt 
utarbetades under 2009 ett antal strategier för utveckling av 
grundutbildningen vid institutionen. I september 2015 
genomfördes en workshop där institutionens olika råd (25 
personer) samlades för att följa upp resultatet av 
visionsdokumenten och för att diskutera färdriktningen för 
framtiden. Detta dokument innehåller även tankar som 
fördes fram där. 

Institutionens vision, som den formulerades i Kemi 2021; 
Rapport för Institutionen för Kemi vid Umeå universitet, juni 2008 består av fyra 
huvudkomponenter med delmål:  

1. Vår forskning är nationellt ledande och internationellt erkänd 

• Våra prioriterade forskningsområden är ledande och erkända 
• Vi är en central samarbetspartner i gränsöverskridande projekt 
• Vi har kraftigt ökat forskningsfinansieringen 
• Vi har en högklassig infrastruktur  

2. Kemin spelar en central roll i samhällsutvecklingen 

• Vår forskning och utbildning är inriktad mot de stora utmaningarna i samhället 
• Vi bidrar till människors välbefinnande och övergången till kretsloppssamhället  
• Vi ger möjligheter för medarbetare att starta groddföretag 
• Vi är nationellt ledande inom kemirelaterad fortbildning 

3. Vi har eftertraktade utbildningar av högsta kvalitet  

• Vi har engagerade lärare och en excellent utbildningsmiljö 
• Grundutbildningen relaterar kemikunskaper till centrala samhällsfrågor 
• Masterutbildningen har en stark forskningsanknytning 
• Forskarutbildningen ger specialistkompetens och entreprenörsförmåga  
• Utbildningarna leder till attraktiva karriärmöjligheter 

4. Vår akademiska miljö är den mest attraktiva i Sverige  

• Vårt arbetsklimat är öppet och kreativt 
• Alla medarbetare har goda utvecklingsmöjligheter  
• Alla medarbetare erbjuds attraktiva karriärvägar på lika villkor oavsett kön 
• Vi har kontinuerlig utvärdering med positiv återkoppling och 

kompetensutveckling 
 

 2021 kommer institutionen att anordna en workshop för att följa upp utfallet 
av visionsarbetet baserat på rapporten Kemi 2021; Rapport för Institutionen 
för Kemi vid Umeå universitet . 
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2. Verksamhetsplan 

2.1. Inledning 

Den 3 april 2019 fastställde universitetsstyrelsen det nya visionsdokumentet Vision för Umeå 
universitet, som anger riktning och talar om var Umeå universitet vill befinna sig i framtiden. 
Vidare fastställde fakultetsnämnden i oktober 2019 sin verksamhetsplan för Teknisk 
naturvetenskaplig fakultet. Föreliggande verksamhetsplan för Kemiska institutionen utgår 
från den av universitetsstyrelsen fastställda visionen, fakultetens verksamhetsplan samt 
institutionens eget visions- och strategiarbete. Den planerade verksamheten presenteras 
under fyra huvudrubriker (1-4 nedan) med specifikt kopplade delmål. Varje delmål har sedan 
brutits sedan ned, specificerats och tidsatts i den bifogade aktivitetsplanen (Bilaga 1). 

 

1. Det goda och effektiva universitetet (punkt 2.3) 
 
Institutionens mål 

 2.3.1. Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete för våra 
studenter och medarbetare. 

 2.3.2. Vi har ett effektivt verksamhetsstöd och där vi erbjuder en god arbetsmiljö och 
möjligheter till individuell kompetensutveckling. 

 2.3.3. Vi har många välkvalificerade sökande till våra utbildningar och anställningar 
 2.3.4. Hållbar utveckling och klimathänsyn är viktiga komponenter inom våra 

verksamheter. 
2. Utbildning på grund- och avancerad nivå (punkt 2.4) 

 
Institutionens mål 

 2.4.1. Våra utbildningsprogram ska vara attraktiva, ha hög genomströmning och hålla 
mycket hög kvalitet 

 2.4.2. Våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden efter utbildningen 
 2.4.3. Vi har en effektiv organisation för studentstöd, utveckling, utvärdering och 

samordning i våra utbildningar på alla nivåer 
3. Forskning (punkt 2.5) 

 
Institutionens mål 

 2.5.1. Vår forskning håller mycket hög kvalitet 
 2.5.2. Våra forskare har tillgång till relevant forskningsinfrastruktur av högsta 

kvalitet. 
 2.5.3.Vi har en kompetensförsörjning som ökar vår konkurrenskraft. 
4. Forskarutbildning (punkt 2.6) 

 
Institutionens mål 

 2.6.1. Vår forskarutbildning håller mycket hög kvalitet. 
 2.6.2. Våra doktorander ingår i stimulerande och väl fungerande miljöer.  
 2.6.3 Våra doktorander är attraktiva på arbetsmarknaden efter utbildningen. 
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2.2 Organisation 

På Kemiska institutionen verkar idag (december 2019) ca 210 anställda och anknutna 
fördelade på olika medarbetarkategorier; forskare/lärare, postdoktorer, doktorander samt 
teknisk- och administrativ personal. Forskningen bedrivs inom tre huvudområden; Biologisk 
kemi, Miljö- och biogeokemi samt Teknisk kemi. Forskarutbildningen bedrivs med möjlighet 
till nio olika ämnesinriktningar. Kemiundervisningen på grund- och avancerad nivå sker 
inom utbildningsprogrammen; Life Science (kandidat i kemi och molekylärbiologi), 
Masterprogrammet i kemi, Receptarieprogrammet (kandidat), Masterprogrammet i Farmaci, 
Apotekarprogrammet samt Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik (programmet 
avbrutet, sista studentkullen tar examen VT 2021). Förutom dessa program ger institutionen 
kurser på ytterligare ett antal program som Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, Civilingenjörsprogrammet i bioteknik, 
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, Högskoleprogrammet till processoperatör och 
Tekniskt naturvetenskapligt basår (Basåret). Under Kemiska institutionen ligger också 
verksamheterna Kemiförrådet, KBC servicecenter och från och med januari 2020 även 
Europeiska CBRNE-centret. Institutionen leds av en ledningsgrupp bestående av, förutom 
prefekten, en ställföreträdande prefekt, tre biträdande prefekter med beslutsbefogenheter 
inom olika områden, samt den administrativa chefen (se organisationsskiss). Arbetet inom 
institutionsservice vid Kemiförrådet, KBC Servicecenter samt det tryckeri som sorterar under 
KBC Servicecenter leds av servicechefen. 

 

Till stöd för institutionsledningen finns fyra olika institutionsråd med uppdrag inom 
områdena forskning/forskningsstrategi, infrastruktur, utbildning på grund- och avancerad 
nivå samt forskarutbildning. Vart och ett av dessa råd leds av en biträdande prefekt eller 
ställföreträdande prefekt. I organisationen kring grundutbildningen och följaktligen i 
grundutbildningsrådet ingår också en studierektor (nytt från januari 2020). Förutom 
institutionsråden finns ett antal arbetsgrupper inriktade på specifika områden. Nya 
planerade arbetsgrupper med start 2020 är arbetsgruppen för organisatorisk- och social 
arbetsmiljö och 1:e foingrådet.    
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2.3 Det goda och effektiva universitetet 

Kemiska institutionen byggs och utvecklas av våra medarbetare och studenter. Vi strävar 
därför efter att erbjuda en trygg och stimulerande arbetsmiljö. För att uppnå detta är 
säkerhet och funktionell fysisk arbetsmiljö av stor vikt, liksom den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Vidare är jämställdhet, mångfald och likabehandling centrala 
begrepp, tillsammans med hållbarhet och klimathänsyn. Vi har en långsiktig 
kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att möjliggöra individuell kompetens- och 
karriärutveckling. Ett effektivt verksamhetsstöd ger oss utmärkta möjligheter till ett 
framgångsrikt arbete inom alla områden. 

 

2.3.1.Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete 
för våra studenter och medarbetare 
Prefekten är ansvarig för arbetsmiljön vid institutionen. Som hjälp i detta arbete finns idag 
en väl fungerande organisation för den fysiska arbetsmiljön, som bland annat består av nio 
stycken områdesansvariga, vilka är prefektens företrädare i miljö- och arbetsmiljöfrågor 
inom olika fysiska områden vid institutionen. Dessa områdesansvariga fungerar även som 
brandskyddsombud inom sina respektive områden. I organisationen ingår dessutom nio 
stycken s.k. arbetsmiljöombud, utsedda av de fackliga organisationerna. Områdesansvariga, 
arbetsmiljöombud samt prefekten utgör institutionens miljö- och arbetsmiljögrupp, som 
träffas minst två gånger per termin. Gruppen har som sin uppgift att följa upp institutionens 
fysiska arbetsmiljö och miljöarbete samt vid behov initiera arbete i enskilda frågor för att 
arbeta efter arbetsmiljöverkets riktlinjer inom miljö- och arbetsmiljöområdena. 
Arbetsmiljöronder genomförs årligen inom varje område. Dessa utförs gemensamt av 
områdesansvarig och arbetsmiljöombud. Vidare genomförs årligen separata 
brandskyddsronder. I dessa deltar brandskyddsombudet (= områdesansvarig) samt 
föreståndaren för brandfarliga varor (servicechefen). Resultatet av arbetsmiljöronderna och 
brandskyddsronderna summeras och följs upp av miljö- och arbetsmiljögruppen. Med några 
års mellanrum genomförs brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar.  

 Vi har en väl fungerande organisation för arbete med och uppföljning av 
den fysiska arbetsmiljön och miljöarbetet. Denna  organisation kommer 
att bevaras intakt under den kommande perioden.  
 

 Uppföljning och justeringar av rutinerna kommer att ske löpande i 
kvalitetssäkringssyfte. 

Introduktion av nya medarbetare utgör en viktig del av säkerhetsarbetet vid institutionen, 
framför allt med avseende på kemiskt laborativt arbete (men även andra viktiga generella 
informationspunkter). Våren 2016 genomfördes en internutbildning i laboratoriesäkerhet för 
all personal som arbetar aktivt i laboratorium eller som handledare. Deltagandet var i det 
närmaste hundraprocentigt. Samtliga föreläsningar filmades och streamades. Idag är det 
obligatoriskt för nyanställda och postdoktorsstipendiater att ta del av föreläsningarna innan 
de anländer eller i direkt anslutning till anställningsstart. Institutionen tillhandahåller 
säkerhetsföreskrifter på både svenska och engelska, vilka delges samtliga som börjar arbeta 
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vid institutionen redan på den första arbetsdagen. Vidare är det ett krav att den enskilde 
nyanställde omgående blir introducerad i den lokala arbetsmiljön gällande utrustning och 
specifika rutiner, då arbetet med riskbedömning av laborativa arbetsmoment kan skilja sig åt 
mellan områden/miljöer. Den nyanställde förses också med en checklista där dessa 
introduktionsåtgärder finns listade med krav på att listan ska ämnas till HR-ansvarig med 
signeringar för de olika momenten inom två veckor för att få påbörja laborativt arbete. För 
att ytterligare förbättra den generella arbetsmiljön för våra medarbetare vill vi se över och 
komplettera denna del av informationen vid introduktionen av nya medarbetare. 

 Formerna för introduktionen av nya medarbetare med avseende på 
säkerhetsarbete vid laborativt arbete (men även generellt) kommer att 
ses över för att säkerställa att alla får en adekvat introduktion och i 
förlängningen förbättra den allmänna säkerheten och arbetsmiljön vid 
institutionen. 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) utgör en vital del ett systematiskt 
miljöarbete. Analys av den senaste medarbetarundersökningen (2018) visade i likhet med 
övriga universitetet och andra svenska universitet att det fanns tydliga tecken på stress 
hos våra medarbetare vilket yttrade sig i känslan att inte hinna med sina arbetsuppgifter 
och att inte finna tid för återhämtning och reflektion. Det fanns också vissa orostecken 
gällande upplevelse av kränkande behandling.    

Vid institutionen finns sedan januari 2019 en väl fungerande arbetsgrupp för 
likabehandlingsfrågor med bred representation med avseende på diversitet och 
anställningskategori (administrativ personal, teknisk personal, lärare, forskarstuderande och 
postdoktor). Gruppen har protokollförda möten en gång per månad och leds av 
likabehandlingsföreträdaren på institutionen, som har 10% av sin arbetstid avsatt för sitt 
uppdrag. I detta uppdrag ingår även att delta i lokala samverkansgruppens möten, utveckla 
och granska universitetets likabehandlingsplaner och policy, samt arbeta proaktivt för att 
motverka diskriminering. Till likabehandlingsföreträdaren kan också studenter och 
medarbetare vända sig vid upplevelse av diskriminering, trakasserier och kränkningar. 
Arbetsgruppen för likabehandlingsfrågor har under 2019 arbetat aktivt med frågor som rör 
jämställdhet och mångfald. Bland annat ansvarades för uppföljning av universitetets 
medarbetarundersökningen 2018 genom en enkätundersökning riktad till institutionens 
medarbetare. Den fokuserade på specifika orosområden som hade identifierats utifrån 
analysen av universitetets medarbetarundersökning 2018 såsom arbetsbelastning, stress 
samt kränkande behandling. Resultaten från enkäten är i slutfasen av ett analysarbete och en 
rapport kommer att presenteras i början av 2020. Slutsatserna från rapporten kommer att 
ingå som en viktig del i det kommande arbetet med att forma institutionens långsiktiga 
strategi för arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vidare är 
målsättningen för den kommande perioden att integrera arbetsgruppen för 
likabehandlingsfrågor i den befintliga arbetsmiljöorganisationen vid institutionen som ett led 
i arbetet med aktiva åtgärder som specificeras i diskrimineringslagen 2008:567. 

Förbyggande arbete med avseende på organisatorisk och social arbetsmiljö har betonats i och 
med AFS2015:4 där det anges att arbetsgivaren ska; Se till att chefer och arbetsledare har 
nedanstående kunskaper om i) hur man förebygger och hanterar ohälsosam 
arbetsbelastning, ii) hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. 



Verksamhetsplan Kemisk institutionen 2020-2022 

9 

 

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. 
Detta arbete är mångfacetterat och inkluderar många olika delar av organisationens 
verksamheter och processer. I likhet med den fysiska arbetsmiljön ska också den 
organisatoriska arbetsmiljön vid en arbetsplats följas upp och dokumenteras med jämna 
mellanrum. Vi ämnar använda oss av Umeå universitetets anvisningar angående arbetet med 
aktiva åtgärder och inleda ett förändringsarbete för att inkludera den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön i det befintliga arbetsmiljöarbetet. Detta kommer att innebära ett 
övergripande arbete för att kartlägga de processer som påverkar den sociala arbetsmiljön 
samt skapa tydliga strategier för förebyggande åtgärder och uppföljning. Viktiga delar i detta 
arbete inkluderar; i) rekrytering, anställning och information till nyanställda, ii) gemenskap, 
sammanhang och påverkansmöjligheter, iii) möjlighet till utveckling (kompetens, karriär), 
iv) arbetsbelastning v) likabehandling och vi) uppföljning. En vidareutveckling av de årligen 
erbjudna individuella utvecklingssamtalen för kontinuerlig uppföljning av den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön har redan identifierats som en prioriterad åtgärd 
och kommer att inkluderas i institutionens aktivitetsplan. Ytterligare en prioriterad aktivitet i 
detta är att erbjuda relevant individuell kompetensutveckling till vår tekniska- och 
administrativa personal. För arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
kommer initialt en arbetsgrupp med bred representation med avseende på 
anställningskategorier (samt representation från miljö- och arbetsmiljögruppen och 
likabehandlingsgruppen samt studentrepresentant) att tillsättas. Slutsatserna av gruppens 
arbete ska sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön, vilka former det ska ta samt i vilken gruppering eller råd dessa frågor ska 
beredas.   

 Arbetet med social och organisatorisk arbetsmiljö, inklusive 
likabehandling, kommer att prioriteras, och integreras med 
institutionens nuvarande arbetsmiljöarbete. 
 

 Ett nytt arbetssätt med utgångpunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
vid Umeå universitet kommer att implementeras som en långsiktig 
strategi för att främja god social och organisatorisk arbetsmiljö samt 
förebygga diskriminering. 
 

 För arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer en 
arbetsgrupp att tillsättas. 

Jämställdhetssituationen bland medarbetarna vid institutionen följer ett mönster som varit 
rådande under en längre tid. Det vill säga, en någorlunda jämn könsfördelning bland 
doktorander, en övervikt av män i mellanbefattningar (forskarassistenter och biträdande 
lektorer) och en tydlig manlig dominans inom seniora befattningar (professorer, 
universitetslektorer och forskare). Även inom kategorin förste forskningsingenjörer är en 
övervägande del av de anställda män (70 %). Undantaget är inom övriga tekniska och 
administrativa befattningar där drygt 60 % av våra anställda är kvinnor. Bland våra studenter 
har vi balans mellan könen både på kandidat (Life Science) och master (Kemi). För 
processoperatörsutbildningen är det en dominans av män (75%) medan inom 
farmaciområdet det omvända, med en dominerande del kvinnliga studerande. Denna faktor 
är av högsta vikt att beakta vid rekrytering av studenter och medarbetare för att på sikt kunna 
uppnå könsbalans inom olika medarbetarkategorier. Det gäller även att beakta den rådande 
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könsobalansen vid tillsättande av olika uppdrag, då det finns en risk att arbetsbelastningen 
blir för hög för specifika individer i vår strävan att uppnå könsbalans. 

 Hänsyn till underrepresenterade grupper ska tas vid rekrytering till 
utbildningar och anställningar samt vid tillsättande av uppdrag vid 
institutionen. 

Intern kommunikation och möjligheten dialog på arbetsplatsen är viktiga komponenter för 
effektivisering av arbetet och ett ökat medarbetarinflytande, vilket i sin tur är positivt ur både 
arbetsmiljö- och likabehandlingsperspektiv.  Vid en stor institution, likt vår, är dessa faktorer 
av av yttersta vikt och samtidigt en stor utmaning som måste tillägnas stor eftertanke vid 
genomförande. Idag fungerar institutionens interna hemsida, intranätet, som den primära 
basen för informationsflödet från institutionsledning till medarbetare. Intranätet kommer 
även fortsättningsvis att vara en prioriterad informationskälla. Ett nytt intranät kommer att 
tas i bruk i början av 2020 vilket förhoppningsvis kommer att möjliggöra ett ytterligare 
förbättrat och mer strukturerat informationsflöde. Ambitionen är också att hitta nya 
lösningar för effektiv informationsspridning samt även tvåvägskommunikation via 
intranätet. En annan viktig kanal för interna meddelanden är bildskärmar i lunchrummet 
och vid administrationen. I kombination med intranätet är målet att betydelsefull 
information ska vara tillgänglig för alla medarbetare vid institutionen. Arbetsplatsträffar sker 
en gång per månad på engelska för att samtliga medarbetare ska kunna ta del av den 
information som ges. Vissa förändringar gällande formerna för arbetsplatsträffarna kommer 
att genomföras under 2020 med ambitionen att skapa en mötesform som involverar mer 
dialog och diskussion i syfte att öka alla medarbetares möjlighet till inflytande på 
verksamheten. Vidare kommer övriga existerande mötesformer (PI-möten, 
doktorandseminarier, möte för administratörerna, med flera) att ses över och utvecklas för 
att skapa mer effektiva möten med större fokus på dialog och diskussion. Behovet av 
ytterligare mötesformer som komplement till de redan existerande kommer att ses över med 
syftet att säkerställa möjligheter till specifik information och dialog för alla 
anställningskategorier. Detta gäller i första hand postdoktorer och 1:e forskningsingenjörer, 
där ett tydligt behov att skapa forum för information och dialog är identifierat.  

 Strategier för intern informationsspridning och dialog kommer att ses 
över och (vidare)utvecklas med syfte att öka effektivitet och 
medarbetarinflytande. 

2.3.2. Vi har ett effektivt verksamhetsstöd där vi erbjuder en god 
arbetsmiljö och möjligheter till individuell kompetensutveckling 
Vid institutionen finns en väl utvecklad och fungerande administration bestående av 
kompetenta medarbetare med olika ansvarsområden (utbildning, personalfrågor, ekonomi). 
Detta arbete leds av den administrativa chefen. Målsättningen är att verksamhetsstödet inom 
utbildning- personal- och ekonomiadministration skall vara effektivt och av mycket hög 
kvalitet för att våra kärnverksamheter ska kunna fungera optimalt och ligga i framkant. För 
att säkerställa detta ska vi ha återkommande uppföljning och utvärdering av organisationen 
med syfte att belysa vad som fungerar bra, var det finns potential för förbättringar samt vilka 
nya lösningar som ytterligare kan förbättra verksamhetsstödet och arbetssituationen för 
personalen. Vidare är det en prioriterad aktivitet att säkerställa institutionens behov av 
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administrativa kompetenser och se till att våra administratörer har de befattningar som 
motsvarar deras arbetsuppgifter. I detta arbete är det av högsta vikt att erbjuda relevant 
individuell kompetensutveckling, både för utveckling på ett personligt plan men även för 
verksamhetens bästa.  

 En återkommande uppföljning och utvärdering av den administrativa 
organisationen och kompetensbehovet inom verksamhetsstödet ska 
göras för att säkerställa hög kvalitet och god arbetsmiljö. 
 

 Vi ska erbjuda våra administratörer relevant individuell 
kompetensutveckling. 

2.3.3. Vi har många välkvalificerade sökande till våra utbildningar och 
anställningar 
En stor utmaning för institutionen är rekrytering av studenter till våra utbildningsprogram.  
Idag har vi en stark rekrytering till programmen inom farmaci och för apotekare, medan vårt 
kandidatprogram i life science legat på en låg men jämn nivå (20-30 studenter) de senaste 
åren. Även masterprogrammet i kemi har ett lågt men jämnt antal studenter (ca 10) varje år 
Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik är nedlagt på grund av för få sökande. Som en 
del i detta arbete måste vi förutom att tillhandahålla relevanta utbildningar av hög kvalitet 
och stark samhälls- och forskningsanknytning även arbeta mer aktivt med en breddad 
rekrytering. Tydliga och konkreta mål är att öka antalet studenter som rekryteras till våra 
program från Basåret, samt att utveckla och förbättra våra webbsidor med information om 
våra utbildningsprogram. Vi vill också se över och stärka våra rekryteringsinsatser på alla 
nivåer på ett strukturerat sätt för att kunna rikta våra insatser så effektivt som möjligt. Ett 
annat mål är att stärka utvecklingen av flexibla utbildningsformer, exempelvis webb-
baserade distansutbildningar och/eller utbildningar för omställning på arbetsmarknaden, 
som bidrar till ökad tillgänglighet, samt även mer studentcentrerade undervisningsformer. 
Vidare ska institutionen erbjuda en arbetsmiljö för studenterna som är stimulerande, 
hälsosam och jämlik och därigenom attrahera en bred kategori av studenter. Vi vill också 
stärka studentstöd och känsla av tillhörighet till institutionen redan vid utbildningsstart 
genom att införa en institutionsarrangerad introduktion vid programstart för alla program 
gemensamt. En aktivitet som vi dessutom tror kommer att stärka institutionens och 
utbildningarnas renommé, vilket långsiktigt kan leda till en ökad rekrytering. 

 

För att kunna rekrytera välkvalificerade medarbetare till institutionen är vår ambition att 
internt stärka rekryterings- och anställningsprocessen gällande alla typer av anställningar. 
Detta inkluderar ett utlysningsförfarande som attraherar flera sökanden med hög kompetens 
och bred representation. Vidare är ambitionen att utveckla institutionsgemensamma 
strategier för rekryteringsprocesser som vi själva äger som innebär en oberoende och rigorös 
granskning av ansökningar och utvärdering av sökande kandidater. ”Många ögon på viktiga 
processer” är en ledstjärna att arbeta efter i detta sammanhang. I anställningsprocessen är 
det också av vikt att redogöra för befintliga stöd. Utvecklingsmöjligheter och krav ska vara 
tydliga redan från anställningens start. Arbete med mentorskap samt erbjudande om en 
fungerande närmiljö och effektivt verksamhetsstöd är också av viktiga komponenter i 
sammanhanget. 
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 Vi ska arbeta aktivt för en breddad och ökad studentrekrytering till våra 
program. 
 

 Vi ska se över och utveckla rekryterings- och anställningsprocessen vid 
institutionen för att förbättra rekrytering, utvecklingsmöjligheter och 
integrering av nyrekryterade högkvalificerade medarbetare. 

 
2.3.4. Hållbar utveckling och klimathänsyn är viktiga komponenter inom 
våra verksamheter 
Ett aktivt arbete med hållbar utveckling och ett 
tydligare fokus på klimathänsyn är viktiga 
komponenter i vårt framtida arbete inom alla 
institutionens verksamheter. Förenta nationernas 
17 mål för hållbar utveckling som presenteras i 
Agenda 2030 inkluderar ett antal mål som är av 
stor relevans för institutionen inom ett flertal 
områden. Hälsa och välbefinnande, god 
utbildning för alla, jämställdhet, anständiga 
arbetsvillkor är exempelvis mål som bör prägla 
vårt arbetsmiljöarbete. Likaså finns det andra mål 
som faller väl inom ramen för våra 
kärnverksamheter utbildning och forskning, av vilka vissa uppfylls till viss del idag medan 
andra inte uppfylls alls. Vår ambition är att vi på institutionen ska forma en tydlig och 
offensiv strategi för arbete i linje med de 17 globala målen för hållbar utveckling inom alla 
våra verksamheter. Detta inkluderar förutom ovan nämnda arbete med arbetsmiljön även 
andra generella aktiviteter såsom en översyn av och omställning av vårt resemönster från flyg 
till andra mer klimatneutrala resesätt, öka andelen möten/konferenser via webbtjänster, 
klimatsmart mat vid möten, ställa om från utskrivna till elektroniska dokument (pågående 
aktivitet) etcetera. Redan idag har vi inom KBC en väl fungerande miljöstation för 
återvinning av diverse olika material. En ytterligare ambition kan också vara att påverka 
universitetet centralt att möjliggöra återvinning av matrester i lunchrummet. Inom våra 
utbildningar på grund- och avancerad nivå bör vi sträva efter att inkludera och synliggöra 
hållbarhetsmålen tydligare i våra program och kurser. Detta både med avseende på innehåll 
men också med fokus på hur de förvärvade kunskaperna kan användas för att bidra till att 
uppfylla de uppsatta hållbarhetsmålen. Vid utveckling av nya kemiutbildningar vid 
institutionen, ska hållbarhet också vara en obligatorisk parameter antingen som huvudfokus 
eller som del av utbildningar. Hållbarhetsfrågor ska även vara tydligt integrerade i vår 
forskarutbildning, vilket kan tex innebära att doktorandseminarier där doktoranderna 
presenterar och diskuterar hur deras forskningsprojekt förhåller sig till Agenda 2030. Inom 
forskningen skall anpassning göras till exempel med avseende användning och hantering av 
miljöfarliga kemikalier, energianvändning, transporter och koldioxidutsläpp. Konkreta 
målsättningar inom forskningsverksamheten kan vara att i) öka antalet hållbarhetsmål som 
möts i olika forskningsprojekt vid institutionen. ii) öka antalet sökta och beviljade anslag med 
fokus på hållbarhet, exempelvis inom utlysningen ”Att förverkliga de globala 
hållbarhetsmålen” från Formas och, iii) stimulera till fler ämnes-/fakultetsöverskridande 
samarbeten för innovativa projekt med fokus på hållbarhet. En institutionsövergripande 
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strategi för hållbarhetsarbetet inom alla verksamheter kommer att börja utvecklas under 
2020 med vidareutveckling och implementering fortlöpande under den kommande 
verksamhetsperioden. 
  
 Institutionen ska verka för att tydliggöra, och öka antalet hållbarhetsmål 

som möts i våra olika verksamheter. 
 

 En institutionsövergripande strategi för hållbarhetsarbete inom alla 
verksamheter ska utvecklas och implementeras. 
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2.4 Utbildning på grund- och avancerad nivå 

Kemiska institutionen har en uttalad ambition att erbjuda sina studenter attraktiva 
utbildningsprogram med en tydlig progression och med en effektiv organisation som stöd. 
Vi ska utbilda studenter med teoretiska, praktiska och generiska kunskaper av högsta 
kvalitet för att de ska vara väl förberedda att möta framtida utmaningar inom olika 
samhällssektorer. Arbetet med utbildningen på grund och avancerad nivå leds av den 
biträdande prefekten för grundutbildning tillsammans med studierektorn. Den biträdande 
prefekten är också ordförande i det beredande rådet för dessa frågor, 
grundutbildningsrådet. 

2.4.1. Våra utbildningsprogram ska vara attraktiva, ha hög 
genomströmning och vara av mycket hög kvalitet 
En övergripande ambition när det gäller våra utbildningar på grund- och avancerad nivå är 
att de, oavsett program, ska vara väl sammanhållna och bestå av kurser som har en tydlig 
progression gällande såväl teoretiska, praktiska som 
generiska kunskaper. Vi har därför genomfört och 
fortsätter genomföra ett omfattande 
kursutvecklingsarbete framförallt inom vårt 
kandidatprogram i Life Science samt vårt 
masterprogram i kemi. För närvarande ligger fokus på 
utvecklingen av kurser som erbjuds under det tredje 
och sista året på kandidatprogrammet i Life Science. 
En vidare planerad åtgärd för att ytterligare stärka progression och kvalitet i våra program är 
att lägga ansvar för bemanning på de programansvariga och låta dem få ett tydligare 
helhetsansvar över programmen. En stark forskningsanknytning i våra utbildningar är också 
av högsta vikt och är något som vi till stora delar uppfyller i alla våra kurser och program. Ett 
systematiskt arbete med utvärdering, uppföljning och vidareutveckling av våra kurser och 
program i samverkan inom lärarkollegiet samt mellan lärarkollegiet och studenterna är av 
hög prioritet. En förutsättning i detta arbete är ett kollektivt engagemang från våra lärare på 
institutionen där alla deltar, känner sig delaktiga i och bidrar till utvecklingen av 
undervisningen samt kontinuerlig utvecklar sin pedagogiska kompetens. Dessa faktorer är 
vitala för att främja såväl attraktivitet, genomströmning och kvalitet hos våra 
utbildningsprogram. Det är fortsatt viktigt att; i) alla lärare deltar i undervisningen och 
kontinuerligt utvecklar sin pedagogiska kompetens; ii) lärare utan egna finansierade 
forskningsprojekt ska kunna ges möjlighet att delta i projekt för att ytterligare stärka 
grundutbildningens forskningsanknytning; iii) institutionen vid framtida rekryteringar 
beaktar behovet av undervisningskompetens inom olika delar av kemiämnet; och iv) de mest 
välmeriterade lektorerna ges möjlighet att bli prövade för befordran till professor. 

 Vi ska erbjuda utbildningsprogram som är väl sammanhållna med kurser 
som har en tydlig progression gällande såväl teoretiska, praktiska som 
generiska kunskaper.  
 

 En stark forskningsanknytning i alla våra utbildningar är av högsta vikt. 
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 Utvärdering, uppföljning och vidareutveckling av våra kurser och 
program i samverkan inom lärarkollegiet samt mellan lärarkollegiet och 
våra studenter är av hög prioritet. 
 

 Alla lärare vid institutionen ska delta i, känna sig delaktiga i och bidra till 
utvecklingen av undervisningen samt kontinuerligt utveckla sin 
pedagogiska kompetens. 

Rekrytering av studenter till våra utbildningar är en prioriterad fråga. Sedan en längre tid har 
vi en stark studenttillströmning till våra farmaciutbildningar. Masterprogrammet i farmaci är 
det mest sökta masterprogrammet på fakulteten. Apotekarprogrammet bidrar också till den 
goda studenttillströmingen till våra farmaciprogram där även receptarieutbildningen ingår. 
Gemensamt för dessa program är att de är webbaserade utbildningar som därigenom bidrar 
till en ökad flexibilitet och möjliggör en bredare rekrytering av studenter. Många av 
programmens studenter är också personer som ställer om från en tidigare yrkeskarriär, vilket 
gör att programmen väl möter uppdraget kring ett livslångt lärande. Ett annat gott exempel 
är vår utbildning till processoperatör där tillströmningen av studenter varit god. I våra övriga 
program är studentrekryteringen ett tydligt identifierat problem. För 
civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik var det låga söktrycket orsaken till att 
programmet lades ner. De senaste åren har en rad insatser gjorts vid institutionen för att öka 
rekryteringen till våra program, dock utan någon större framgång. Vi ser därför ett stort 
behov av att se över och prioritera våra rekryteringsinsatser samt tydliggöra en samordning 
mellan institutionen, fakulteten och universitetet centralt när det gäller dessa insatser. 
Prioriterade områden för en utökad och breddad rekrytering är framförallt en satsning mot 
Basåret samt en utveckling av vår externwebb med avseende på institutionens 
utbildningsutbud. 

 Vi ska se över och prioritera rekryteringsinsatserna till våra utbildningar 
i samverkan med fakulteten och universitetet centralt. 
 

 Basåret och en utveckling av vår externwebb för institutionens 
utbildningsutbud är prioriterade områden för rekrytering. 

En av våra största utmaningar på utbildningssidan den närmsta verksamhetsperioden blir att 
starta ett nytt kemifokuserat program med syfte att ersätta civilingenjörsprogrammet i 
Bioresursteknik. Vi avser därför att under 2020 göra en grundlig utvärdering av olika 
potentiella alternativ för att under 2021 kunna presentera ett konkret förslag. Vi kommer att 
söka finansiellt stöd för utvärderingen och hoppas få bred support på universitet i denna 
process. En sådan utvärdering kommer att inkludera en översyn av möjligheterna inom 
ramen för det redan befintliga programmet (Bioresursteknik) såväl som nyutveckling. 
Innehållet i civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik planerades för att möta den 
moderna biobaserade industrins framtida behov. Vi ser det som angeläget att i processen se 
över möjligheterna till att ytterligare utveckla det redan etablerade industrisamarbetet inom 
området men även tänka utifrån ett bredare industri-, hållbarhets- och samhällsperspektiv. 
Vidare blir en del i detta arbete att fundera kring uppdragen breddad rekrytering och flexibel 
utbildning för livslångt lärande där vi själva har goda exempel att dra lärdom från genom 
våra receptarieutbildningar samt processoperatörsutbildningen.   
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 Vi ska utvärdera förutsättningarna för att, utveckla och starta ett nytt 
kemifokuserat utbildningsprogram som ersätter 
civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik. 
 

 Industrisamarbeten, hållbarhet, samhällsnytta, breddad rekrytering och 
livslångt lärande är parametrar att ta hänsyn till i arbetet med 
utvecklingen av ett nytt program. 

2.4.2. Våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden efter utbildningen 
För att vara väl förberedda för en kommande arbetsmarknad är det av yttersta vikt att vi 
säkerställer att våra studenter får en gedigen, högkvalitativ och samhällsrelevant utbildning 
inom ramen för våra program. Vi ser redan idag att våra studenter är attraktiva för 
anställning både inom och utanför den akademiska sfären.  För att säkerställa att våra 
studenter är attraktiva för arbetsmarknaden avser vi att stärka kontakterna mellan våra 
utbildningsprogram och avnämare. Detta omfattar även tätare kontakter med alumner som 
skall synas gentemot studenterna men som även kan utgöra ett stöd när nya utbildningar 
utvecklas. Exempel som kan nämnas där vi ser en tydlig potential är att öka andelen 
examensarbeten som genomförs utanför universitet, samt arrangera seminarieserier i 
samverkan med avnämare på programnivå, gärna i samarbete mellan program. Detta ger 
tydliga och starka band till avnämare. Ett annat exempel är att involvera deltagare från 
potentiella avnämare i programråd. Det senare kan ge oss en tydligare bild av specifika behov 
från externa aktörer och hur dessa skulle kunna mötas inom ramen för våra utbildningar. I 
dessa processer är våra alumner nyckelpersoner. 

 Högkvalitativa och samhällsrelevanta utbildningar gör våra studenter 
attraktiva att anställa. 
 

 Vi vill stärka kontakter mellan våra utbildningsprogram och 
avnämarbranscher för att göra våra studenter ännu attraktivare att 
anställa. 

 

2.4.3. Vi har en effektiv organisation för studentstöd, utveckling, 
utvärdering och samordning i våra utbildningar på alla nivåer 

En omformering utbildningsorganisationen kommer att ske på olika nivåer. Den tydligaste 
förändringen blir att skilja uppdraget som biträdande prefekt från uppdraget som 
studierektor. Syftet med denna förändring är att frigöra mer tid för strategiskt 
utbildningsarbete inom rollen som biträdande prefekt. Rollen som studierektor kommer att 
inkludera ett huvudansvar för bemanning av institutionens undervisning, 
kvalitetsuppföljning inklusive sammanfattning och analys av kurstidsrapporter och 
kursutvärderingar, ansvar för uppdatering av kursplaner, ansvar för avtal inklusive 
idrottsavtal samt hantering av remisser. 

Grundutbildningsrådets sammansättning kommer att förändras på så sätt att 
programansvariga för utbildningsprogrammen vid institutionen kommer att ingå som 
ledamöter i rådet. Vår förhoppning är att detta ska stärka kopplingen mellan program och 
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institutionens kurser samt skapa förutsättningar för en effektivare bemanning och 
uppföljning av kurserna med programfokus.  

En ytterligare ambition är att skapa en utbildningsorganisation vid institutionen för att 
koppla ihop utbildning på grund- och avancerad nivå med forskarutbildningen. Detta 
innebär ett närmare samarbete mellan de två berörda råden i form av tätare koppling mellan 
de ansvariga biträdande prefekterna för respektive område, studierektor samt den nytillsatta 
funktionen som operativt ansvarig (vice ordförande) för forskarutbildningsrådet. I denna 
omstrukturering ser vi även ett stort behov för en roll som samordnare i denna mer 
omfattande utbildningsorganisation. Vi ser i denna omstrukturering stora synergistiska 
vinster gällande utveckling, progression och kvalitetssäkring av och i våra utbildningar hela 
vägen från start av grundutbildningen till disputerad forskare.  

 Grundutbildningsorganisationen kommer att omstruktureras för att 
skapa en tydligare rollfördelning och skapa bättre förutsättningar för 
utbildningsstrategiskt arbete, programutveckling och bemanning. 
 

 Vi avser att skapa en utbildningsorganisation vid institutionen som 
kopplar ihop utbildning på grund- och avancerad nivå med 
forskarutbildningen för att främja utveckling, progression och 
kvalitetssäkring för våra utbildningar på alla nivåer. 
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2.5 Forskning 

Kemiska institutionens forskning grupperas idag in i tre informella huvudinriktningar: 
Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi, och Teknisk kemi. Institutionens tydliga mål är att 
bedriva och ge förutsättningar för våra forskare att bedriva forskning av högsta kvalitet. 
Detta innefattar grundforskning, tillämpad forskning samt forskning i samverkan över 
institutions-, fakultets-, universitets-, instituts-, näringslivs- och landsgränser för att möta 
framtidens samhällsutmaningar. Den forskningsstrategiska utvecklingen på institutionen 
drivs av det forskningsstrategiska rådet (FSR) under ledning av den biträdande prefekten 
för forskning. 

2.5.1 Vår forskning håller mycket hög kvalitet 
De samverkansmöjligheter över disciplingränser som KBC-miljön erbjuder har inneburit 
många nya konkreta forskningssamarbeten med exempelvis fysiker, ekologer, 
molekylärbiologer och växtfysiologer. Inom flera kliniska forskningsområden som 
exempelvis infektionsforskning, neurologisk forskning och cancerforskning finns flera 
framgångsrika exempel på samverkan mellan institutionens forskare och forskare vid 
medicinska fakulteten vid Umeå universitet eller liknande expertis vid andra nationella eller 
internationella universitet. Andra goda exempel på lyckade samverkansprojekt finns också 
inom den mer tillämpade forskningen mellan institutionens forskare och industrier, 
myndigheter och andra organisationer. Resultatet av detta visar sig ofta i form av 
sampublikationer i internationellt högt renommerade tidskrifter. Det blir allt tydligare att det 
krävs samverkan mellan många discipliner för att anta såväl de stora utmaningarna som 
fördjupade grundforskningsprojekt. Detta gäller inte minst inom områdena hållbarhet och 
klimat där nya typer av samverkansprojekt över hittills mer eller mindre ej överträdda 
institutions- och fakultetsgränser kommer att vara nödvändiga.  

 Institutionens ambition är att stimulera till forskningsprojekt som bygger 
på etablerade eller nya typer av samverkan för att möta och bidra till 
lösningar för såväl framtidens samhällsutmaningar som fördjupad 
grundforskning.  

För att ytterligare stärka nivån på forskningen vid institutionen krävs strategiska 
rekryteringar av excellenta forskare, såväl yngre som etablerade till våra lärartjänster. Det 
gäller här att ta vara på de utlysningar av strategiska medel som sker dels internt inom 
universitetet, till exempel den nya satsningen på fakultetsfinansierade biträdande lektorat 
och dels nationellt, till exempel Wallenberg Academy Fellows. Det är lika viktigt att finna 
excellenta kandidater som kan tillföra vår forskning ytterligare styrka och dessutom bidra till 
att stärka vår grundutbildning samt tillföra ett gott ledarskap i utbildning av postdoktorer 
och doktorander. Ett prioriterat område vid rekrytering av starka kandidater till institutionen 
är att utveckla förbättrade rutiner vid rekryteringar. Detta inkluderar såväl processerna med 
att identifiera ett antal kvalificerade kandidater med eftersökta kompetenser, relevant och 
bred annonsering samt en professionell och opartisk intervju- och utvärderingsprocess. Det 
är i sammanhanget viktigt att våra strategiska rekryteringar sker med det uttalade målet att 
verksamheten vid institutionen som helhet ska stärkas. Vid nyrekryteringar är det av största 
vikt att initialt tydliggöra finansiella, infrastrukturella och karriärrelaterade förutsättningar. 
Det är också viktigt att informera nya rekryteringar om de förväntningar och skyldigheter 
som kommer med en anställning vid kemiska institutionen så att detta är tydliggjort redan 
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vid anställningsstart. Vi ser här ett stort behov, speciellt för yngre forskare, av stöd från 
institutionen i form av närmiljöers engagemang och resursdelning. Detta är viktigt från såväl 
social arbetsmiljösynpunkt som för möjligheterna för ett realistiskt genomförande av 
planerade projekt. En ambition är att införa ett aktivt mentorskap för alla nyrekryterade 
forskare med syfte att uppnå en stimulerande arbetsmiljö samt ökad konkurrenskraft vid 
anslagsansökningar och vetenskapliga publikationer. 

 Vi ska arbeta proaktivt med rekrytering av excellenta forskare till 
institutionen via strategiska utlysningar (Fakultetsfinansierade 
biträdande lektorat, Wallenberg Academy Fellows). 
 

 Vi avser utveckla förbättrade rutiner för rekrytering av forskare och 
lärare på alla nivåer till institutionen. 
 

 Vi vill införa ett aktivt mentorskap för alla nyrekryterade forskare och 
lärare vid institutionen. 

Forskningsanslag för mer grundforskningsinriktade projekt från nationella forskningsråd 
som Vetenskapsrådet (VR) och Formas är viktiga för institutionen och institutionens 
medarbetare i flera avseenden. Dessa anslag utgör en kvalitetsstämpel för både institutionen 
och individuella forskargrupper och dessutom har dessa anslag ofta effekten att generera 
ytterligare anslag från andra anslagsgivare. Anslag från dessa forskningsråd är också 
värdefulla vid ansökan om fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) från fakulteten internt 
vid universitetet. Våra forskare har de senaste åren varit relativt framgångsrika i att erhålla 
anslag från VR och Formas, vilket också återspeglar sig i den höga andelen FFT som våra 
lektorer och professorer innehar i nuläget. Det är dock viktigt att påpeka att det inte finns 
någon långsiktig garanti i dessa rådsanslag, vilket innebär att det inte är ovanligt att forskare 
som innehaft anslag under en period inte erhåller anslag vid nästa ansökningsomgång. Det är 
också så att tröskeln att få debutanslag från dessa råd kan vara väldigt hög och innebära en 
lång process, framförallt för yngre forskare i behov av ytterligare meritering. Båda av de ovan 
nämnda problemen är relevanta för vår institution. För den förstnämnda kategorin kommer 
det från och med 2020 att finnas möjlighet att söka ett så kallat uthållighetsbidrag från 
institutionen i syfte att skapa förutsättningar och frigöra forskningstid för att på så sätt skapa 
möjligheter att återfå sitt rådsanslag. För den andra kategorin har vi idag ingen tydligt 
uttalad och konsekvent strategi för att öka möjligheterna till debutanslag. Eftersom det ligger 
i institutionens intresse att öka beviljandegraden av ansökningar hos nationella 
forskningsråd såsom VR och Formas vill vi introducera ett system där våra forskare som ska 
ansöka om anslag från dessa finansiärer ska erbjudas stöd för utveckling av de 
forskningsprogram som anslaget avser. Detta inkluderar formulering av forskningsfrågor och 
genomförande, samt budgetering men också en uppföljning av utfallet hos dessa finansiärer 
efter varje ansökningsomgång för att snabbt kunna återkoppla till de sökande och erbjuda 
stöd inför nästa ansökningsomgång. Andra prioriterade aktiviteter för att öka andelen 
forskningsanslag till institutionen är att stimulera till fler ansökningar och anslag från större 
anslagsgivare där forskare vid vår institution fungerar som huvudsökande. Detta kan 
exempelvis vara projektansökningar till Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen för 
strategisk forskning (SSF) och European research council (ERC) eller andra större EU 
utlysningar. Detta inkluderar också stöd från institutionen med att sondera och formera 
möjliga konstellationer av PI:s både internt och externt som kan bedömas vara slagkraftiga i 



Verksamhetsplan Kemisk institutionen 2020-2022 

20 

 

den rådande konkurrensen. Dessutom är ambitionen också att öka antalet ansökningar och 
anslag från nationella finansiärer där vi idag inte är aktiva. Ett sådant exempel är 
Cancerfonden, som årligen delar ut projektbidrag i samma storleksordning som VR-Medicin 
men med en betydligt högre beviljandegrad (>40% 2019). I denna ambition ingår stöd från 
institutionen via FSR i att identifiera relevanta forskningsprojekt och kliniska 
samarbetspartners samt stöd med ansökningar och ansökningsprocessen. 

 Vi avser att tydliggöra och formalisera det system där våra forskare som 
söker anslag från nationella råd (VR, Formas) erbjuds aktivt stöd från 
institutionen i planerings- ansöknings- och uppföljningsprocessen. 
 

 Vi ska stimulera till fler ansökningar och anslag från större anslagsgivare 
(till exempel KAW, SSF, ERC, EU) med våra forskare som huvudsökande. 
 

 Vi ska stimulera och ge aktivt stöd till fler ansökningar och anslag från 
nationella anslagsgivare där vi ej är aktiva, till exempel Cancerfonden. 

I vårt kommande forskningsstrategiska arbete ingår också en satsning på 
postdoktorgrupperingen. Vi ser ett tydligt värde för denna grupp att ha ett forum för 
gemensamma aktiviteter. Exempelvis i syfte att, i) tillgodogöra sig relevant information och 
kompetenser, ii) diskutera forskning och forskningsfrågor, iii) utbyta erfarenheter samt iv) 
bygga nya nätverk. Tanken med detta initiativ är också att koppla postdoktorgrupperingen 
vid institutionen med andra relevanta postdoktorsgrupperingar vid universitetet, till exempel 
vid Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). Detta initiativ kommer att ledas av den 
biträdande prefekten för forskningsfrågor. 

 Vi vill initiera ett forum för gemensamma aktiviteter för 
postdoktorsgruppen vid institutionen, i samarbete med andra relevanta 
grupperingar vid universitetet. 

 
2.5.2. Våra forskare har tillgång till relevant 
infrastruktur av högsta kvalitet 
Institutionen har identifierat hantering av infrastruktur som en 
mycket viktig fråga för att nå mål och visioner inom utbildning 
och forskning. Därför omfattar institutionens organisation ett 
infrastrukturråd som leds av en biträdande prefekt med särskilt 
ansvar för dessa frågor. Infrastrukturrådet ska verka för att 
utveckla och förbättra institutionens infrastruktur för att möta 
dagens och framtida behov inom institutionens alla 
verksamhetsområden. Infrastrukturen omfattar bl.a. medeltung 
och tung utrustning, lokaler, fast laboratorie-utrustning som 
dragskåp och gasledningar, och IT-resurser som lagringsytor, 
hemsidor, kommunikationskanaler, databaser och vetenskaplig 
litteratur. En viktig del av arbetet är samordning med existerande 
och framtida plattformar och i ett större sammanhang t.ex. över institutionsgränser inom 
KBC-miljön. Infrastrukturrådets verksamhet sker i samverkan med övriga institutionsråd 
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och arbetsgrupper. Rådet bereder remisser och ärenden som rör infrastrukturfrågor. På 
grund av att finansieringsmöjligheter från nationella aktörer för tung utrustning har minskat 
de senaste åren läggs mer ansvar på universiteten själva att bekosta utrustning och andra 
typer av infrastrukturer. Det är därför viktigt att institutionen noggrant följer utvecklingen 
inom Umeå universitet och bidrar till att ta fram gemensamma principer på fakultets och 
universitetsnivå. Detta förväntas underlättas under 2020 då biträdande prefekt med ansvar 
för infrastruktur kommer ingå i universitetets nybildade infrastrukturråd som representant 
för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.   

 Institutionen ska noggrant följa utvecklingen gällande finansiering av 
tung utrustning och andra infrastrukturer inom Umeå universitet och 
bidra till att ta fram gemensamma principer på fakultets och 
universitetsnivå. 

En utmaning är att flera infrastrukturer är beroendet av kvalificerad personal och att de är 
belastade med höga servicekostnader. För att kunna planera långsiktigt och skapa tydliga 
processer för uppstart, drift, samt avslut av infrastrukturplattformar initierades 2019 en 
treårig uppföljningscykel där institutionens infrastrukturer lämnade in rapporter som 
utvärderades enligt kriterier bestämda utifrån diskussioner i institutionens PI-grupp samt 
kriterier från universitetet centralt. Denna uppföljning ligger som underlag för arbete under 
2020 där rådet kommer arbeta för att ta fram riktnivåer för användaravgifter och 
medfinansiering för institutionens infrastrukturplattformar med syfte att skapa långsiktigt 
hållbar tillgång till nödvändiga plattformar och förbättrad arbetsmiljö för de personer som är 
anställda vid plattformarna. Biträdande prefekt kommer även arbeta för en samordning av 
rapportering och rapporteringscykler på olika universitetsnivåer när det gäller infrastruktur 
för att skapa synergier och minska administrativ belastning på plattformarna. 

 Riktnivåer för användaravgifter och medfinansiering för 
infrastrukturplattformar ska tas fram för långsiktigt hållbar tillgång till 
nödvändiga plattformar samt förbättrad arbetsmiljö för de anställda vid 
plattformarna. 

Institutionen har under ett flertal år haft en sökbar databas för instrumentering, 
InstrumentKeeper, med målet att samordna nyttjande av infrastruktur effektivt även för 
instrumentering som inte ingår i plattformar. Denna databas kommer under 2020 öppnas 
upp för nyttjande av andra institutioner inom KBC för att möjliggöra gemensamt nyttjande 
av instrumentering i hela KBC. Under 2020 kommer även en liknande databas byggas för 
olika typer av mjukvaror för användning internt vid institutionen för att underlätta hantering 
och uppföljning av licenser med mera.   

 Databasen InstrumentKeeper ska göras tillgänglig för att gemensamt 
nyttjande instrumentering inom KBC. 
 

 En databas för mjukvaror ska byggas vid institutionen för att underlätta 
hantering och uppföljning av licenser. 

Det är viktigt att institutionen tar ett nationellt ansvar inom de områden där vår infrastruktur 
är nationellt ledande eller har en potential att bli det. Detta är inte minst speciellt aktuellt och 
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viktigt med tanke på etableringen av Science for Life Laboratories. Kemiska institutionen är 
idag värd för noder i fyra distribuerade nationella infrastrukturer: NMR for Life, Chemical 
Biology Consortium Sweden (CBCS), Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM) 
och NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden). I NMR for Life ingår noder vid 
Umeå universitet och Göteborgs universitet. Laboratories for Chemical Biology Umeå är 
Umeå-noden som tillsammans med noder vid Karolinska institutet och Uppsala universitet 
ingår i CBCS. UCEM ingår i den nationella infrastrukturen National Microscopy 
Infrastructure, NMI med noder vid Umeå universitet, Göteborgs universitet och Stockholms 
universitet och KTH. Förutom i Umeå har NBIS verksamhet vid sex andra svenska 
universitet. Vi ser det som hög prioritet att stötta dessa för att bibehålla den nationella status 
de har idag.  

 Institutionen bör ta ett nationellt ansvar inom de områden där vår 
infrastruktur är nationellt ledande eller har potential att bli det. 

 

2.5.3. Vi har en kompetensförsörjning som ökar vår konkurrenskraft 
- Se Kompetensförsörjningsplan (Bilaga 3) 

Forskningsstrategiska rådet (FSR) och Grundutbildningsrådet har gemensamt en viktig roll i 
att följa utvecklingen på institutionen och ge förslag på åtgärder för att utveckla 
kompetensnivån på institutionen med perspektiv på både forskning och utbildning. Varje ny 
utlysning tas upp för diskussion i råden. De kan även ge förslag på nya utlysningar. 
Ambitionen är att ytterligare stärka kopplingen mellan dessa två råd för att höja kvaliteten 
och öka transparensen i rekryteringsprocessen. Vidare är tanken att Forskarutbildningsrådet 
ska ha huvudansvaret vid rekrytering av nya doktorander och i dessa arbeta tillsammans med 
FSR. Genom att stärka kontakten mellan råden i olika typer av rekryteringar skapas 
förutsättningar för bättre och mer kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser, vilket i 
förlängningen kommer att verka kompetenshöjande för institutionens kärnverksamheter. 
Detta är också ett önskemål som fångats upp från medarbetare vid den årliga 
institutionsdagen. 

 Genom en starkare koppling mellan institutionens råd vid olika typer 
rekryteringar vill vi skapa förutsättningar för transparenta och mer 
kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser. 

Ett värdefullt sätt att förstärka institutionens forskning att lägga stor möda vid att identifiera 
och nominera starka kandidater för KAW Academy Fellows. En annan möjlighet som bör 
beaktas och där en institutionsgemensam strategi kommer att tas fram är den nya satsningen 
på fakultetsfinansierade biträdande lektorat som inleds under våren 2020. Tanken är att 
använda den första utlysningsomgången under våren 2020 som en ”pilot” för att utveckla 
den institutionsgemensamma strategin för kommande utlysningar. 
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 Identifiering av starka kandidater till KAW Academy Fellows och 
fakultetsfinansierade biträdande lektorat är prioriterat för rekrytering av 
starka kandidater till institutionens forskningsverksamhet. 

En tydlig förändring inom bemanningen vid institutionen är tillväxten inom tekniska 
befattningar. Antalet förste forskningsingenjörer har ökat mycket kraftigt inom en begränsad 
tidsperiod. Till en mindre del kan denna ökning förklaras av att allt fler handledare önskat 
förlänga tvååriga postdoktorsperioder med ytterligare en period. Men även antalet 
tillsvidareanställda har ökat kraftigt. För närvarande finns här 39 tillsvidareanställda förste 
forskningsingenjörer. Denna form av tjänster ses av många gruppledare som ett sätt att 
trygga en kontinuitet i forskningen. Prioriterade aktiviteter i relation till denna gruppering är 
att, göra en översyn av arbetsuppgifter och kompetenser samt stimulera initiativ till att 
skapa/återuppta gruppen för förste forskningsingenjörer (1:e foinggruppen). Med tanke på 
den snabba tillväxten av denna grupp ser vi också ett behov av att göra en analys för att 
säkerställa att det denna ökning inte har negativ inverkan på forskningsverksamheten genom 
att konkurrera ut andra viktiga kategorier samt för den enskilda individen med avseende på 
framtida utvecklings- och karriärsmöjligheter. 

 En översyn av arbetsuppgifter och kompetenser inom gruppen för förste 
forskningsingenjörer ska genomföras. 
 

 Vi ska stimulera till initiativ till att skapa/återuppta 1:e foinggruppen. 
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2.6 Utbildning på forskarnivå 

Vid Kemiska institutionen är ca 50 doktorander aktiva inom forskarutbildningen. 
Institutionens ambition är erbjuda en forskarutbildning av mycket hög kvalitet i en 
fungerande och stimulerande miljö med engagerade och kompetenta forskarhandledare. 
Som disputerad vid kemiska institutionen vid Umeå universitet ska man ha goda 
förutsättningar att välja en karriär både inom och utanför akademin. 
Forskarutbildningsfrågor på institutionen drivs av forskarutbildningsrådet under ledning 
av den biträdande prefekten för forskarutbildning, tillika ställföreträdande prefekt. 

2.6.1. Vår forskarutbildning håller mycket hög kvalitet 
Som en del av institutionens kvalitetsarbete tillämpas ett system med årlig uppföljning av 
doktorandernas individuella studieplaner och forskningsprojekt med deltagande av två 
referenspersoner utanför forskargruppen. Institutionen har även en rutin kring 
halvtidsuppföljning. Tre månader efter doktoranden har påbörjat sina studier skall en 
reviderad version av forskningsplanen lämnas in av studenten till Forskarutbildningsrådet. 
Studenten presenterar även sitt projekt vid ett första muntligt doktorandseminarium som 
sker inom sex månader från antagningen. Muntliga presentationer sker även vid 
halvtidsuppföljningen där en rapport också skall lämnas in och godkännas. Rapporten skrivs 
i avhandlingsformat och kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med avhandlingen. För 
att underlätta uppföljning av nationella och lokala mål för examen har en matris utvecklats 
och implementeras. Dessa rutiner finns nu även implementerade i det nya web-ISP systemet 
som är Umeå universitets gemensamma system för doktoranduppföljning. I det kommande 
arbetet på institutionen vill vi vidareutveckla rutinerna kring doktoranduppföljningen. En 
aktivitet blir att utvärdera och vidareutveckla modellen för uppföljningen av doktorandernas 
progression för att säkerställa en mycket hög kvalité på uppföljningen med doktoranden i 
fokus. I denna utvärdering kommer vi bland annat titta på sammansättningen av 
referensgrupperna, tydliggöra syftet med utvärderingarna samt skapa tydliga riktlinjer för 
hantering av avvikelser från förväntad progression. Vidare är ambitionen att utreda och 
implementera någon form av förhandsgranskning av uppnådda lokala och nationella mål 
samt av avhandlingar inför disputation för ytterligare kvalitetssäkring. Handledare vid 
institutionen har en nyckelroll när det gäller att säkerställa en forskarutbildning av mycket 
hög kvalité. Under 2020 kommer vi att påbörja ett arbete för att skapa en gemensam bild 
bland våra handledare om vad som är ett gott handledareskap och vilken roll och ansvar man 
har som handledare för att utbilda nya forskare. Detta kommer inledningsvis att ske i 
workshop-format.  

 Vi ska utvärdera och vidareutveckla modellen för uppföljning av 
doktorandernas progression inom forskarutbildningen för att säkerställa 
en mycket hög kvalité på uppföljningen med doktoranden i fokus. 
 

 Vi ska arbeta för att våra forskarhandledare vid institutionen har en 
gemensam bild över vilken handledning som resulterar i en 
forskarutbildning av mycket hög kvalité. 

Det finns idag implementerade rutiner för rekrytering av doktorander och dessa kommer att 
utvärderas och vidareutvecklas för att säkerställa att välkvalificerade kandidater antas. En 
vidareutveckling kan vara att forskare som önskar rekrytera en doktorand ska komma in med 
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en anhållan till forskarutbildningsrådet om att få anställa en doktorand. 
Forskarutbildningsrådet kommer då att få en överblick över de rekryteringar som planeras 
att genomföras och kan bättre samordna och kvalitetssäkra processen, till exempel genom att 
tillsätta en rekryteringsgrupp. Rekryteringsgruppen kan sen utföra intervjuer av 
toppkandidater innan förordande av kandidat och antagning sker. Välkvalificerade 
kandidater ska ha relevant (kemi)kompetens, personliga färdigheter lämpliga för en 
forskarutbildning och goda språkkunskaper i engelska.   

 Rutinerna kring rekrytering av doktorander kommer att vidareutvecklats 
för att säkerställa att välkvalificerade kandidater antas till 
forskarutbildningen. 

Tillgången till ett adekvat utbud av doktorandkurser i kemi är av avgörande betydelse för 
kvaliteten på forskarutbildningen. När det gäller generiska kurser för att säkerställa kvalitén 
på utbildningen har fakulteten och universitetet centralt en avgörande roll. Ett 
utvecklingsområde inom forskarutbildningen för institutionen är därför planering och 
genomförande av ett adekvat kursutbud vad avser forskarutbildningskurser i kemi med 
fastställda kursplaner, bemanning och finansieringsmodell. En prioriterad aktivitet är att 
säkerställa att institutionen erbjuder relevanta kemikurser på forskarutbildningsnivå för alla 
inriktningar av forskarutbildningen. Grundtanken är att våra forskare/lärare ska ta ansvar 
för detta utvecklingsarbete. Ambitionen är att dessa kurser ska finnas på plats under 2021.   

 Institutionen ska erbjuda relevanta kemikurser på 
forskarutbildningsnivå för alla inriktningar av forskarutbildningen. 

Våra antagna doktorander är fullfinansierade och har till största delen doktorandtjänster. 
Beslutsansvaret för forskarutbildningen är i flera frågor delegerat till biträdande prefekt, som 
bland annat följer upp och utvärderar den årliga uppföljningen av våra doktoranders 
individuella studieplaner. Till stöd för detta arbete finns även forskarutbildningsrådet. En 
ytterligare ambition är att skapa en utbildningsorganisation vid institutionen för att koppla 
ihop forskarutbildningen med utbildning på grund- och avancerad nivå. Detta innebär ett 
närmare samarbete mellan de två råden i form av ett formellt samarbete mellan de ansvariga 
biträdande prefekterna för respektive område, studierektor samt den nytillsatta funktionen 
som operativt ansvarig för forskarutbildningsrådet (vice ordförande). I denna 
omstrukturering ser vi även ett stort behov av en roll som samordnare i denna mer 
omfattande utbildningsorganisation. Vi ser i denna omstrukturering stora synergistiska 
vinster gällande utveckling, progression och kvalitetssäkring av och i våra utbildningar hela 
vägen från start av grundutbildningen till disputerad forskare.  

 Vi avser att skapa en utbildningsorganisation vid institutionen som 
kopplar ihop forskarutbildningen med utbildning på grund- och 
avancerad nivå med för att främja utveckling, progression och 
kvalitetssäkring för våra utbildningar på alla nivåer. 
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2.6.2. Våra doktorander ingår i stimulerande och väl fungerande 
forskningsmiljöer 
Det är av högsta vikt att våra antagna doktorander erbjuds stimulerande och välfungerande 
forskningsmiljöer både med avseende på fysiska, akademiska och sociala miljöer. Därför är 
det avgörande att doktoranden redan vid anställning introduceras till institutionens 
organisation, arbete och rutiner, samt till sin tänkta närmiljö. Den planerade 
vidareutvecklingen av rekryteringsprocessen där handledare kommer in med en anhållan om 
att få anställa en doktorand innebär en möjlighet att säkerställa en plan för hur den tänkta 
forskningsmiljön ska se ut och fungera. Det är viktigt att doktoranden befinner sig i en 
närmiljö av tillräcklig storlek. Detta kan exempelvis uppnås genom växelverkan mellan flera 
forskningskonstellationer både vad gäller forskningsdiskussioner och praktiskt arbete. Detta 
kommer även att följas upp kontinuerligt i och med de årliga uppföljningsmötena. För att 
säkerställa doktorandinflytande och erbjuda ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte 
finns ett doktorandråd. Detta är en viktig funktion vid institutionen vars initiativ vi har för 
avsikt att stötta och stimulera. En aktivitet för att ytterligare stärka doktorandmiljön och 
tillhörigheten är att vidareutveckla den befintliga doktorandseminarieserien. Här är tanken 
att skapa en mötesform som ger ytterligare mervärde för doktoranderna. Detta kan förutom 
doktorandernas forskningspresentationer exempelvis inkludera relevant information med 
dialog, diskussionsteman, workshops, inbjudna talare etcetera. Företagsforskarskolan är en 
värdefull tillgång vad gäller samverkan med omgivande samhälle. Andra intressanta 
återkommande möjligheter till forskarstudier i samverkan är Forskarskolan inom det 
utbildningsvetenskapliga området samt även Genusforskarskolan. Vi vill stimulera till fler 
ansökningar till dessa forskarskolor. Vi har även för avsikt att studera deras verksamheter för 
att hitta goda exempel att ta med oss till vår forskarutbildning, både gällande rutiner kring 
uppföljning och miljöer. 

 Institutionen ska erbjuda doktoranderna en stimulerande och väl 
fungerande arbetsmiljö genom riktade insatser gällande introduktion, 
inflytande och relevanta forum för information, dialog och 
kompetensutveckling. 
 

 Den befintliga doktorandseminarieserien kommer att vidareutvecklas för 
att skapa ett forum för diskussion och reflektion. 

 

2.6.3. Våra doktorander är attraktiva på arbetsmarknaden efter 
utbildningen 
Det är vår uppgift som institution att säkerställa att våra doktorander är väl förberedda för en 
kommande arbetsmarknad efter sin examen. Detta inkluderar både en karriär inom 
akademin såväl som inom näringslivet och offentlig sektor. Flera av våra doktorander 
samverkar redan idag med omgivande samhälle genom samarbetsprojekt. I och med våra 
planerade aktiviteter gällande kvalitetsuppföljning, förbättrad rekrytering, kursutbud och 
doktorandmiljö ser vi en stor potential att ytterligare stärka våra utexaminerade doktorers 
attraktivitet på arbetsmarknaden. När det gäller en karriär utanför akademin bör vi se till att 
öka kontaktytan gentemot omgivande samhälle med planerade aktiviteter exempelvis inom 
ramen för doktorandseminariet eller i aktiviteter arrangerade av doktorandrådet. Vi kan 
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också uppnå detta genom att stimulera till fler ansökningar inom företagsforskarskolan där 
interaktionen med och introduktionen till näringslivet är en del av doktorandutbildningen. Vi 
bör också ta lärdom och dra nytta av den kunskap som finns inom företagsforskarskolan och 
de projekt finansierade därifrån vid institutionerna för att stärka vår egen kontakt med 
näringslivet med fokus på forskarutbildningen. 

 Vi ska säkerställa att våra utexaminerade doktorer är attraktiva för 
fortsatta karriärer inom och utanför akademin genom en relevant och 
kvalitetssäkrad utbildning och ökade kontakter med näringslivet. 
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Aktivitetsplan Kemiska institutionen 2020-2022 

Kemiska institutionens aktivitetsplan för perioden 2020-2022. 

*Mål och aktiviteter är kopplade till Verksamhetsplanen för 2020-2022. Aktiviteter i kursiv stil är mer detaljerade aktiviteter för tydliggöraanden inom vissa 
specifika områden. 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Indikatorer Kommentarer 
måluppfyllelse 

Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

1. Vision för kemiska 
institutionen 

      

 Institutionen planerar att anordna 
en workshop för att följa upp 
utfallet av visionsarbetet baserat på 
rapporten Kemi 2021; Rapport för 
Institutionen för Kemi vid Umeå 
universitet . 

2021 Ledningsgrupp Ledningsgrupp   

2.3 Det goda och 
effektiva universitetet 

      

2.3.1 Vi bedriver ett 
systematiskt arbetsmiljö- 
och likabehandlingsarbete 
för våra studenter och 
medarbetare. 

Organisationen för arbetet med 
fysisk arbetsmiljö och miljö 
kommer att bevaras intakt (förutom 
att CBRNE kommer att adderas). 

2020-2022 Prefekt Arbetsmiljögruppen   

 Uppföljning och justeringar av 
rutinerna för den fysiska 
arbetsmiljön kommer att ske 
löpande i kvalitetssäkringssyfte. 

2020-2022 Prefekt Arbetsmiljögruppen   

 Formerna för introduktionen av nya 
medarbetare med avseende på 
säkerhetsarbete vid laborativt 
arbete (men även generellt) 
kommer att ses över för att 
säkerställa att alla får en adekvat 
introduktion och i förlängningen 
förbättra den allmänna säkerheten 
och arbetsmiljön vid institutionen. 

2020 Prefekt, HR-
ansvarig, 
Arbetsmiljögruppen 

Arbetsmiljögruppen, 
Likabehandlingsgruppen, 
Arbetsgruppen för 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö, 
Ledningsgruppen  

  



 Arbetet med social och 
organisatorisk arbetsmiljö, 
inklusive likabehandling, kommer 
att prioriteras, och integreras med 
institutionens nuvarande 
arbetsmiljöarbete. 

2020 Prefekt, 
Likabehandlingsföret
rädare, HR-ansvarig 

Arbetsmiljögruppen, 
Likabehandlingsgruppen, 
Arbetsgruppen för 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö, 
Ledningsgruppen 

  

 Ett nytt arbetssätt med 
utgångpunkt i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid Umeå 
universitet kommer att  
implementeras som en långsiktig 
strategi för att främja god social och 
organisatorisk arbetsmiljö samt 
förebygga diskriminering. 

2020-2021 Prefekt, 
Likabehandlingsföret
rädare, HR-ansvarig 

Arbetsmiljögruppen, 
Likabehandlingsgruppen, 
Arbetsgruppen för 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö, 
Ledningsgruppen 

  

 För arbetet med den 
organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön kommer en 
arbetsgrupp att tillsättas. 

2020 Prefekt Ledningsgruppen   

 Presentation, utvärdering och 
uppföljning av analysen av den 
genomförda instititutionsinterna 
enkätundersökningen gällande 
arbetsbelastning, stress samt 
kränkande behandling. 

2020 Likabehndlingsföretr
ädare 

Likabehandlingsgruppen, 
Ledningsgruppen 

  

 Vi ska ge stöd till internationella 
medarbetare i skrivandet av 
ansökningar på svenska. 

2020-2022 Prefekt, 
Likabehandlingsföret
rädare 

Likabehandlingsgruppen, 
Ledningsgruppen 

  

 Inkludera information från 
Likabehandlingsgruppen vid varje 
APT. 

2020 Prefekt, 
Likabehandlingsföret
rädare 

Likabehandlingsgruppen, 
Ledningsgruppen 

  

 Hänsyn till underrepresenterade 
grupper ska tas vid rekrytering till 
utbildningar och anställningar samt 
vid tillsättande av uppdrag vid 
institutionen. 

2020-2022 Ledningsgrupp Prefekt, 
Likabehandlingsföreträd
are, HR-ansvarig 

  



 Strategisk satsning för att 
underlätta föräldraledighet (dvs 
ekonomisk ersättning till PIs med 
föräldralediga medarbetare, och 
PIs som är föräldralediga).  

2021 Ledningsgrupp Prefekt, 
Likabehandlingsföreträd
are, HR-ansvarig 

  

 Strategier för intern 
informationsspridning och dialog 
kommer att ses över och 
(vidare)utvecklas med syfte att öka 
effektivitet och 
medarbetarinflytande. 

2020-2021 Prefekt, Biträdande 
prefekt ISR. 

Ledningsgruppen, 
Arbetsgruppen för 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

  

 Skapa kanal för och rutiner för att 
ge tydlig information till alla 
medarbetare och studenter vart 
man ska vända sig och hur man 
går till väga om man upplevt eller 
blivit utsatt för kränkande 
behandling, diskriminering eller 
övergrepp. 

2020 Prefekt, 
Likabehandlingsföret
rädare, HR-ansvarig 

Ledningsgruppen, 
Likabehandlingsgruppen 

  

 Tydliggöra information om 
föräldraledighet till medarbetare 
och studenter. 

2020 Prefekt, 
Likabehandlingsföret
rädare, HR-ansvarig 

Ledningsgruppen, 
Likabehandlingsgruppen 

  

2.3.2. Vi har ett effektivt 
verksamhetsstöd där vi 
erbjuder en god 
arbetsmiljö och 
möjligheter till individuell 
kompetensutveckling 

En återkommande uppföljning och 
utvärdering av den adminstrativa 
organisationen och 
kompetensbehovet inom 
verksamhetsstödet ska göras för att 
säkerställa hög kvalitet och god 
arbetsmiljö. 

2020-2022 Administrativ chef, 
Prefekt 

Ledningsgrupp, 
Arbetsgruppen för 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

  

 Vi ska erbjuda våra administratörer 
relevant individuell 
kompetensutveckling. 

2020-2022 Administrativ chef Ledningsgrupp, 
Arbetsgruppen för 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

  

2.3.3. Vi har många 
välkvalificerade sökande 
till våra utbildningar och 
anställningar 

Vi ska arbeta aktivt för en breddad 
och ökad studentrekrytering till 
våra program. 

2020-2022 Bitr. prefekt GU, 
Studierektor 

Prefekt, 
Grundutbildningsrådet 

  



 Vi ska se över och utveckla 
rekryterings- och 
anställningsprocessen vid 
institutionen för att förbättra 
rekrytering, utvecklingsmöjligheter 
och integrering av nyrekryterade 
högkvalificerade medarbetare. 

2020-2021 Ledningsgrupp Ledningsgrupp, 
Arbetsgruppen för 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö, HR-ansvarig 

  

2.3.4. Hållbar utveckling 
och klimathänsyn är 
viktiga komponenter inom 
våra verksamheter 

Institutionen ska verka för att 
tydliggöra, och öka antalet 
hållbarhetsmål som möts i våra 
olika verksamheter. 

2020-2022 Ledningsgrupp Ledningsgrupp   

 En institutionsövergripande 
strategi för hållbarhetsarbete inom 
alla verksamheter ska utvecklas och 
implementeras. 

2020-2022 Ledningsgrupp Ledningsgrupp   

2.4. Utbildning på 
grund och avancerad 
nivå 

      

2.4.1 Våra 
utbildningsprogram ska 
vara attraktiva, ha hög 
genomströmning och vara 
av hög kvalitet 

Vi ska erbjuda utbildningsprogram 
som är väl sammanhållna med 
kurser som har en tydlig 
progression gällande såväl 
teoretiska, praktiska som generiska 
kunskaper. 

2020-2022 Bitr. Prefekt GU, 
Studierektor 

Grundutbildningsrådet   

 En stark forskningsanknytning i 
alla våra utbildningar är av högsta 
vikt. 

2020-2022 Bitr. prefekt (GU, 
FSR), Studierektor 

Prefekt, 
Grundutbildningsrådet, 
FSR 

  

 Utvärdering, uppföljning och 
vidareutveckling av våra kurser och 
program i samverkan inom 
lärarkollegiet samt mellan 
lärarkollegiet och våra studenter är 
av hög prioritet. 

2020-2022 Bitr. prefekt (GU, 
FSR), Studierektor 

Grundutbildningsrådet   

 Alla lärare vid institutionen ska 
delta i, känna sig delaktiga i och 
bidra till utvecklingen av 
undervisningen samt kontinuerligt 
utveckla sin pedagogiska 
kompetens. 

2020-2022 Bitr. Prefekt GU, 
Studierektor 

Grundutbildningsrådet   



 Vi ska se över och prioritera 
rekryteringsinsatserna till våra 
utbildningar i samverkan med 
fakulteten och universitetet 
centralt. 

2020 Studierektor, Bitr. 
prefekt GU 

Bitr. Prefekt GU, 
Grundutbildningsrådet 

Antal 
sökande till 
våra 
program. 

 

 Basåret och en utveckling av vår 
externwebb för institutionens 
utbildningsutbud är prioriterade 
områden för rekrytering. 

2020-2022 Studierektor, Bitr. 
prefekt GU 

Bitr. Prefekt GU, 
Grundutbildningsrådet 

Antal 
sökande till 
våra 
program 
generellt 
samt 
specifikt 
från 
Basåret.  

 

 Vi ska utvärdera förutsättningarana 
för att, utveckla och starta ett nytt 
kemifokuserat utbildningsprogram 
som ersätter 
civilingenjörsprogrammet i 
Bioresursteknik. 

2020 Bitr. prefekt GU, 
Prefekt 

Grundutbildningsrådet, 
Ledningsgrupp 

  

 Start av nytt utbildningsprogram 2021-2022 Bitr. prefekt GU, 
Prefekt 

Grundutbildningsrådet, 
Ledningsgrupp 

  

 Industrisamarbeten, hållbarhet, 
samhällsnytta, breddad rekrytering 
och livslångt lärande är parametrar 
att ta hänsyn till i arbetet med 
utvecklingen av ett nytt program. 

2020-2021 Bitr. prefekt GU Grundutbildningsrådet, 
Ledningsgrupp 

  

2.4.2. Våra studenter är 
attraktiva på 
arbetsmarknaden efter 
utbildningen 

Högkvalitativa och 
samhällsrelevanta utbildningar gör 
våra studenter attraktiva att 
anställa. 

2020-2022 Studierektor  Bitr.prefekt GU, 
Grundutbildningsrådet 

  

 Vi vill stärka kontakter mellan våra 
utbildningsprogram och 
avnämarbranscher för att göra våra 
studenter ännu attraktivare att 
anställa. 

2020-2022 Grundutbildningsråd
et 

Biträdande prefekt GU   



2.4.3. Vi har en effektiv 
organisation för 
studentstöd, utveckling, 
utvärdering och 
samordning i våra 
utbildningar på alla nivåer 

Grundutbildningsorganisationen 
kommer att omstruktureras för att 
skapa en tydligare rollfördelning 
och skapa bättre förutsättningar för 
utbildningsstrategiskt arbete, 
programutveckling och bemanning. 

 

2020 Bitr. prefekt GU Prefekt, Ledningsgrupp   

 Vi avser att skapa en 
utbildningsorganisation vid 
institutionen som kopplar ihop 
utbildning på grund- och avancerad 
nivå med forskarutbildningen för 
att främja utveckling, progression 
och kvalitetssäkring för våra 
utbildningar på alla nivåer. 

2020 Bitr. prefekt (GU, 
FoU) 

Prefekt, Ledningsgrupp   

 Lärarlagens roll och funktion ska 
utvärderas.  

2020 Studierektor, Bitr. 
prefekt 

Studierektor, Bitr. 
prefekt 

  

 En funktion för samordning inom 
grund- och forskarutbildning ska 
införas. 

2020 Prefekt, Bitr prefekt, 
Studierektor 

Ledningsgrupp   

2.5. Forskning       

2.5.1. Vår forskning håller 
mycket hög kvalitet 

Institutionens ambition är att 
stimulera till forskningsprojekt som 
bygger på etablerade eller nya typer 
av samverkan för att möta och bidra 
till lösningar för såväl framtidens 
samhällsutmaningar som fördjupad 
grundforskning.  

2020-2022 Ledningsgrupp, Bitr. 
prefekt FSR 

Ledningsgrupp, Bitr. 
prefekt FSR  

Antalet nya 
projekt som 
uppfyller 
målet. 

 

 Vi ska arbeta proaktivt med 
rekrytering av excellenta forskare 
till institutionen via strategiska 
utlysningar (till exempel 
Fakultetsfinansierade biträdande 
lektorat, Wallenberg Academy 
Fellows). 

2020-2022 Ledningsgrupp, Bitr. 
prefekt FSR 

Ledningsgrupp, Bitr. 
prefekt FSR  

Antalet 
rekryteringa
r via 
strategiska 
utlysningar. 

 

 Vi avser utveckla förbättrade 
rutiner för rekrytering av forskare 
och lärare på alla nivåer till 
institutionen. 

2020 Ledningsgrupp, Bitr. 
prefekt (FSR, FoU) 

Ledningsgrupp, Bitr. 
prefekt (FSR, FoU) 

  



 Vi vill införa ett aktivt mentorskap 
för alla nyrekryterade forskare och 
lärare vid institutionen. 

2020-2021 Ledningsgrupp, Bitr. 
prefekt FSR 

Ledningsgrupp, Bitr. 
prefekt FSR  

  

 Vi avser att tydliggöra och 
formalisera det system där våra 
forskare som söker anslag från 
nationella råd (VR, Formas) erbjuds 
aktivt stöd från institutionen i 
planerings- ansöknings- och 
uppföljningsprocessen. 

2020 Bitr. prefekt, FSR FSR   

 Vi ska stimulera till fler 
ansökningar och anslag från större 
anslagsgivare (till exempel KAW, 
SSF, ERC, EU) med våra forskare 
som huvudsökande. 

2020-2022 Bitr. prefekt, FSR FSR   

 Vi ska stimulera och ge aktivt stöd 
till fler ansökningar och anslag från 
nationella anslagsgivare där vi ej är 
aktiva, till exempel Cancerfonden. 

2020-2022 Prefekt, Bitr. prefekt 
FSR, FSR 

FSR   

 Vi vill initiera ett forum för 
gemensamma aktiviteter för 
postdoktorsgruppen vid 
institutionen, i samarbete med 
andra relevanta grupperingar vid 
universitetet. 

2020 Bitr. prefekt FSR Ledningsgrupp, FSR   

2.5.2. Våra forskare har 
tillgång till relevant 
infrastruktur av högsta 
kvalitet 

Institutionen ska noggrant följa 
utvecklingen gällande finansiering 
av tung utrustning och andra 
infrastrukturer inom Umeå 
universitet och bidra till att ta fram 
gemensamma principer på fakultets 
och universitetsnivå. 

2020-2022 Bitr. prefekt ISR Ledningsgrupp   

 Riktnivåer för användaravgifter och 
medfinansiering för 
infrastrukturplattformar ska tas 
fram för långsiktigt hållbar tillgång 
till nödvändiga plattformar samt 
förbättrad arbetsmiljö för de 
anställda vid plattformarna. 

2020 Bitr. prefekt ISR Ledningsgrupp   



 Databasen InstrumentKeeper ska 
göras tillgänglig för att gemensamt 
nyttjande instrumentering inom 
KBC. 

2020 Bitr. prefekt ISR, IT-
ansvarig 

Ledningsgrupp   

 En databas för mjukvaror ska 
byggas vid institutionen för att 
underlätta hantering och 
uppföljning av licenser. 

2020-2021 Bitr. prefekt ISR, IT-
ansvarig 

Ledningsgrupp   

 Institutionen bör ta ett nationellt 
ansvar inom de områden där vår 
infrastruktur är nationellt ledande 
eller har potential att bli det. 

2020-2022 Bitr. prefekt ISR Ledningsgrupp   

 Vi ska se över framtida drift och 
utforming av skolkemiplattformen 

2020 Bitr. prefekt ISR Ledningsgrupp   

2.5.3. Vi har en 
kompetensförsörjning som 
ökar vår konkurrenskraft 

Genom en starkare koppling mellan 
institutionens råd vid olika typer 
rekryteringar vill vi skapa 
förutsättningar för transparenta och 
mer kvalitetessäkrade 
rekryteringsprocesser. 

2020-2022 Ledningsgrupp Ledningsgrupp   

 Identifiering av starka kandidater 
till KAW Academy Fellows och 
fakultetsfinansierade biträdande 
lektorat är prioriterat för 
rekrytering av starka kandidater till 
institutionens 
forskningsverksamhet. 

2020-2022 Bitr. prefekt FSR FSR   

 En översyn av arbetsuppgifter och 
kompetenser inom gruppen för 
förste forskningsingenjörer ska 
genomföras. 

2020 Ledningsgrupp Ledningsgrupp   

 Vi ska stimulera till initiativ till att 
skapa/återuppta 1:e foing gruppen. 

2020 Ledningsgrupp Ledningsgrupp   

2.6. Utbildning på 
forskarnivå. 

      



2.6.1. Vår 
forskarutbildning håller 
mycket hög kvalitet 

Vi ska utvärdera och vidareutveckla 
modellen för uppföljning av 
doktorandernas progression inom 
forskarutbildningen för att 
säkerställa en mycket hög kvalité på 
uppföljningen med doktoranden i 
fokus. 

2020 Bitr. perfekt 
forskarutbildning 

Forskarutbildningsrådet   

 Vi ska arbeta för att våra 
forskarhandledare vid institutionen 
har en gemensam bild över vilken 
handledning som resulterar i en 
forskarutbildning av mycket hög 
kvalité. 

2020-2022 Bitr. perfekt 
forskarutbildning 

Forskarutbildningsrådet   

 Rutinerna kring rekrytering av 
doktorander kommer att 
vidareutvecklats för att säkerställa 
att välkvalificerade kandidater 
antas till forskarutbildningen. 

2020-2021 Bitr. perfekt 
(forskarutbildning, 
FSR) 

Forskarutbildningsrådet, 
FSR 

  

 Institutionen ska erbjuda relevanta 
kemikurser på 
forskarutbildningsnivå för alla 
inriktningar av forskarutbildningen. 

2020-2021 Bitr. perfekt 
forskarutbildning 

Forskarutbildningsrådet   

 Vi avser att skapa en 
utbildningsorganisation vid 
institutionen som kopplar ihop 
forskarutbildningen med utbildning 
på grund- och avancerad nivå med 
för att främja utveckling, 
progression och kvalitetssäkring för 
våra utbildningar på alla nivåer. 

2020 Bitr. prefekt (GU, 
FoU) 

Prefekt, Ledningsgrupp   

 En funktion för samordning inom 
grund- och forskarutbildning ska 
införas. 

2020 Prefekt, Bitr prefekt 
(GU, FoU), 
Studierektor 

Ledningsgrupp   

2.6.2. Våra doktorander 
ingår i stimulerande och 
väl fungerande 
forskningsmiljöer 

Institutionen ska erbjuda 
doktoranderna en stimulerande och 
väl fungerande arbetsmiljö genom 
riktade insatser gällande 
introduktion, inflytande och 
relevanta forum för information, 
dialog och kompetensutveckling. 

2020-2022 Bitr. perfekt 
forskarutbildning 

Ledningsgrupp, 
Arbetsgruppen för 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

  



 Den befintliga 
doktorandseminarieserien kommer 
att vidareutvecklas för att skapa ett 
forum för diskussion och reflektion. 

2020 Bitr. perfekt 
forskarutbildning 

Forskarutbildningsrådet   

2.6.3. Våra doktorander är 
attraktiva på 
arbetsmarknaden efter 
utbildningen 

Vi ska säkerställa att våra 
utexaminerade doktorer är 
attraktiva för fortsatta karriärer 
inom och utanför akademin genom 
en relevant och kvalitetssäkrad 
utbildning och ökade kontakter 
med näringslivet. 

2020-2022 Bitr. perfekt 
forskarutbildning 

Ledningsgrupp, 
Forskarutbildningsrådet 
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Enligt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt Diskrimineringslagen (2008:567) har 
arbetsgivaren/utbildningsanordnaren ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. 
Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig och den bör leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan 
riskerna inte åtgärdas på en gång ska det skrivas upp i en handlingsplan.  
 
SAM kan beskrivas som en process i de fyra stegen: undersöka – riskbedöma – åtgärda och kontrollera.  
 
Undersöka: Samla in information och identifiera risker. 
Riskbedöma: Värdera risken utifrån hur allvarlig den är. 
Åtgärda: Föreslå åtgärder, värdera effekten av dem, skapa en handlingsplan och genomför åtgärderna.    
Kontrollera: Kontrollera att åtgärderna har blivit gjorda och utvärdera om de har fått avsedd effekt.  
 
Både fysiska och organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas utifrån arbetsmiljöaspekter och 
diskrimineringsgrunderna. Buller, belysning, belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska 
arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och 
arbetsinnehåll.  
 
Förutom de eventuella risker som identifierats ska institutionen/motsvarande även arbeta med förebyggande åtgärder och 
identifiera mål och aktiva åtgärder som bidrar till att en god arbetsmiljö bibehålls och förbättras ytterligare i enlighet med 
arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM (AFS 2015:4).  
 
För att skapa en bra grund för SAM, inklusive arbete med aktiva åtgärder, bör följande representanter delta: 
arbetsgivare/utbildningsanordnare, anställda, studenter, arbetsmiljöombud samt företrädare för lika villkor. 
 
Handlingsplanen ska skickas in tillsammans med verksamhetsplanen till fakultetskansli/förvaltning.  

 
 
 



Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö och lika villkor 

Arbetsmiljökommittén 

 
 

2019  

 
 

Riskbedömning 
Handlingsplan 

Beskriv risker 

T
ol

er
ab

el
 r

is
k 

 
 M

åt
tl

ig
 r

is
k 

 

 O
ac

ce
p

ta
be

l r
is

k 
 Mål – vad ska 

uppnås 
Åtgärder – vad som ska göras för att 
ta bort/minska risken, främja 
arbetsmiljön och nå målen 

Ansvarig för 
åtgärd 

Klart senast 
– datum och 
utvärdera 
effekt 

Bullrande vakuumpumpar ☐ ☒ ☐ En tyst arbetsmiljö för 
all personal 

Beroende på förutsättningarna kan 
pumpar byggas in eller täckas av 
ljudabsorberande huvar alternativt att den 
personal som arbetar i det aktuella 
laboratoriet använder hörselskydd. Det 
senare ska vara undantag mer än regel. 

Områdesansva
riga i de 
områden där 
bullrande 
pumpar finns 

31 maj 2019 

Ineffektiv städning på grund av emballage 
och material på golvet 

☐ ☒ ☐ Fullgod städning i alla 
lokaler 

Hyllor monteras under labbänkar för att 
ge plats åt sådant som nu förvaras på 
golvet. Beställs via servicechefen. 

Områdesansva
riga  

31 maj 2019 

Rörelsesensorer för belysning fungerar 
dåligt (kontor) 

☐ ☒ ☐ Fullgod och oavbruten 
belysning i alla 
arbetsplatser 

Akademiska hus kontaktas för justering av 
rörelsesensorer. Beställs via 
servicechefen. 

Områdesansva
riga   

31 mars 2019 

Det saknas ett formaliserat och 
strukturerat likabehandlingsarbete vid 
institutionen. 

☐ ☒ ☐ Ett formaliserat och 
strukturerat 
likabehandlingsarbete 

En arbetsgrupp för likabehandlingsfrågor 
med bred representation ska tillsättas vid 
institutionen. 

Prefekt Januari 2019 

Universitetets medarbetarundersökning 
2018 pekade på problem kopplat till 
organisatoriska och sociala faktorer såsom 

☐ ☒ ☐ En mer detaljerad 
undersökning och 
uppföljning av 

En institutionsintern enkätundersökning 
med ska utföras med fokus på frågor 
rörande arbetsbelastning, stress samt 

Likabehandlin
gsföreträdaren 

Juni 2019 
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Arbetsmiljökommittén 

 
 

2019  

 
arbetsbelastning, stress samt kränkande 
behandling bland våra medarbetare. 

arbetsbelastning, 
stress samt kränkande 
behandling bland våra 
medarbetare vid 
institutionen 

kränkande behandling. 

Alla vet inte vart man kan/ska vända sig vid 
trakasserier och kränkande behandling. 

☐ ☐ ☒ Bättre information om 
handläggningsordning 
och vart man kan 
vända sig vid 
trakasserier och 
kränkande behandling. 

Ett väl synligt informationscenter för 
likabehandlingsfrågor skapas i 
institutionens lunchrum. 

Likabehandlin
gsföreträdaren 

Mars 2020 

 
Tolerabel risk: acceptabel tills vidare/viss tid, Måttlig risk: ej acceptabel än under kortare tid, Oacceptabel risk: omedelbara 
åtgärder. 
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1. Nulägesanalys - Verksamhet  
Kemiska institutionen är en av Umeå universitets största institutioner. Här verkar förutom  
ca 200 anställda medarbetare även många postdoktorer på stipendium. Vid Kemiska 
institutionen bedrivs en stark och fortsatt expanderande forskning liksom grundutbildning 
på flera olika program. Inom tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och 
biogeokemi och Tekniska kemi samlas institutionens forskning och utbildning. Institutionens 
forskare finns representerade i flera av fakultetens prioriterade forskningsområden och är 
också en stark partner inom KBC, Kemisk-Biologiskt Centrum.   

1.1. Grundutbildning  
Den huvudsakliga vägen in till fördjupade kemistudier vid Umeå universitet går genom 
Kandidatprogrammet i Life Science. Institutionen är även höggradigt engagerat i två 
utbildningar inom farmaciområdet: Receptarieprogrammet och Apotekarprogrammet. På 
avancerad nivå erbjuder kemiska institutionen dessutom utbildning till en masterexamen i 
kemi eller en masterexamen i farmaci. Merparten av studenterna på masterprogrammet i 
kemi är rekryterade från andra läroscenter, varav flertalet internationellt. Förutom dessa 
program ger institutionen kurser på ytterligare ett antal program: Kandidatprogrammet i 
miljö- och hälsoskydd, Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap,  
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik, Civilingenjörsprogrammet i energiteknik och 
Högskoleprogrammet till processoperatör.   

Söktrycket till flera av utbildningarna har varit lågt under ett antal år. Vi lägger stor möda på 
olika former att möta ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan för att på så sätt öka 
intresset för vårt ämne. Vi kommer under 2020 att göra en översyn av våra 
rekryteringsaktiviteter för att kunna prioritera vilka insatser som har störst potential. Redan 
nu identifierade områden som kommer att prioriteras för rekrytering är Basåret och 
utveckling av vår utbildnings-webb.   

En av våra största utmaningar på utbildningssidan den närmsta verksamhetsperioden blir att 
starta ett nytt kemifokuserat program med syfte att ersätta civilingenjörsprogrammet i 
Bioresursteknik. Vi avser därför att under 2020 göra en grundlig utvärdering av olika 
potentiella alternativ för att under 2021 kunna presentera ett konkret förslag. 

1.2. Forskning  
Den forskning som utförs vid Kemiska institutionen berör många av de stora 
samhällsutmaningarna och arbetet mot ett hållbart samhälle. Exempelvis kan nämnas 
forskningen inom området bioresursteknik där ett av huvudsyftena är att ta fram nya 
processer för att nyttja skogen som råvara vid framställning av s.k. gröna kemikalier. Detta 
sker bl.a. inom ramen för det strategiska forskningsområdet Bio4Energy, som drivs i 
samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. En annan av de 
stora utmaningarna är framtidens hälsa. Vid institutionen bedrivs framgångsrik forskning 
med tydlig tillämpning för en ökad kunskap med ambitionen att kunna förbättra 
behandlingsmetoder av infektion-, cancer- och amyloidsjukdomar. Inom dessa områden har 
stora anslag kommit institutionen tillgodo de senaste åren. Vidare har miljökemisk forskning 
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länge varit stark vid Kemiska institutionen. Inte minst läkemedel i miljön har 
uppmärksammats på senare tid.   

En viktig framgångsfaktor är kvaliteten på den infrastruktur som står till forskarnas 
förfogande. Infrastrukturfrågor prioriteras därför vid Kemiska institutionen. I detta inryms 
lokaler, instrumentering, extern och intern hemsida, IT-frågor m m. Ett internt 
utlysningsförfarande vid institutionen möjliggör att stöd till infrastrukturer hanteras i ett 
sammanhang.   

1.3. Verksamhetsmål 

Kemiska institutionens verksamhetsplan anger att det övergripande målet för institutionen 
är att bedriva utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning av 
högsta internationella klass. Verksamheten ska kännetecknas av strävan mot högsta 
kvalitet i samtliga dess delar. Institutionen ska utöver detta ha en tydlig samverkan med 
omgivande samhälle. Detta ska omfatta interaktion med allmänhet, myndigheter och 
näringsliv. Verksamheten ska attrahera studenter och forskare såväl nationellt som 
internationellt. Forskningen kraftsamlar i större forskningsinriktningar och strävar att 
uppnå internationell excellens inom sina styrkeområden. All verksamhet ska kännetecknas 
av en hög grad av samverkan för att uppnå bästa möjliga resultat. Hög grad av flexibilitet i 
såväl organisation som i verksamhet ska ge förutsättningar att klara nuvarande och 
framtida utmaningar. 

2. Nulägesanalys – Bemanning och kompetens 

Den analys som redovisas nedan gäller per 2019-12-01. 185 personer har en anställning vid 
Kemiska institutionen. Av dessa har 108 personer en tillsvidareanställning. Lärarna inkl. 
postdoktorer utgör 34 % av all personal, doktorander 24 %, teknisk laborativ personal 32 %, 
administrativ personal 6,5 % och 6,5 % arbetar på Kemiförrådet och Servicecenter.  

Kemiska institutionen har en hög kompetensnivå inom kategorin lärare. Flertalet av 
institutionens tillsvidareanställda lärare är professorer. På institutionen arbetar  22 
professorer, två gästprofessorer och en professor senior (Tabell 1). Vidare finns här 16 
universitetslektorer, 5 forskare, 3 forskarassistenter och 1 biträdande universitetslektorer. 
Även bland övrig forskande personal är kompetensnivån hög. Bland annat kan nämnas 47 
förste forskningsingenjörer, som samtliga är disputerade. Av dessa är 35 tillsvidareanställda 
och 12 tidsbegränsat anställda. Antalet postdoktorer har, efter en kraftig ökning fram till 
2015, minskat de senaste åren. 2019-01-01 hade 13 postdoktorer anställning och 15 
postdoktorer uppbar stipendium.  

Tabell 1 Antal anställda inom olika personalkategorier vid Kemiska institutionen 191201  

Befattning Antal  
anställda 

Varav 
tillsvidare-
anställda 

Antal 
tillsvidare-
anställda 

Män/ 
Kvinnor 

 

Lärare, exklusive postdoktorer 45 37 29/8  
 varav professorer 
/gästprofessor/seniorprofessor 

18/1/1 18/0/0 15/3  

 varav universitetslektorer 16 14 10/4  
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 varav forskare  5 4 3/1  
 varav biträdande lektor  1 1 1/0  
 varav forskarassistenter  3 0 0/0  

Postdoktorer 13 0 0/0  
Doktorander 44 0 0/0  
Administrativ personal 12 10 0/10  
Teknisk/laborativ personal 59 46 26/20  
Servicefunktioner - Kemiförrådet, 
Servicecenter 

12 12 8/4  

SUMMA 185 105 63/42  

Med åren har tyngdpunkten i verksamheten vid institutionen allt mer förskjutits mot 
forskning. Med utgångspunkt från kontering utgör undervisning på grundnivå och avancerad 
nivå, inklusive stödverksamhet, endast 9% av all arbetstid vid institutionen (Tabell 2). 
Doktorandernas assistenttjänstgöring ingår dock inte den siffran.  

Tabell 2. Fördelning av arbetsuppgifter mellan grundutbildning och forskning/ 
forskarutbildning 2019-12-01.  

Verksamhet 
Antal 
personer 

Heltids-
ekvivalenter 

Stöd GU 11 1,8 
Stöd FOU 20 11,8 
GU Undervisning* 32 9,6 
FOU Forskning 162 147,8 
SUMMA  171 

*Exkl. doktoranders assistenttjänstgöring 

2.1. Bemanning inom undervisning 

Undervisningen på våra kurser genomförs i huvudsak av universitetslektorer och professorer, 
Tabell 3.  

Tabell 3 Undervisande personal inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå – 
Baserat på kontering 2019-12-01. Doktorander som handleder på laborationer och 
lektioner tillkommer. 

   

 
Antal 

personer 
Heltids-

ekvivalenter 
Professor 11 2,2 
Lektor 14 3,9 
Biträdande univ.lektor 1 0,25 
1:e  Foing 2 0,3 
Forskare 1 0,05 
Administration, tekniskt 
stöd 3 1,9 
SUMMA 32 8,6 
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2.2. Bemanning inom forskning och forskarutbildning 

Som nämnts ovan är kompetensnivån på institutionens lärare mycket hög. Inom forskningen 
är 22 professorer, 16 lektorer och 5 forskare verksamma. Vidare finns bland den tekniskt 
laborativa personalen hela 51 disputerade i form av förste forskningsingenjörer.  
 

Tabell 4. Personal inom forskning och forskarutbildning– Baserat på kontering 
 2019-12-01. Postdoktorer på stipendium tillkommer. 

   

 
Antal 

personer 
Heltids-

ekvivalenter 
Professor 22 15,9 
Lektor 15 9,9 
Forass/Bitr. Lektor 3 2,7 
Forskare 5 4,9 
Tekniskt laborativt stöd 57 55,5 
Administration, tekniskt stöd 5 2,4 
Doktorand 45 44,0 
Postdoktor 12 13 
SUMMA 164 148,3 

2.3. Bemanning inom servicefunktioner 

Förutom undervisning och forskning svarar Kemiska institutionen även för service inom tre 
områden: inköp och försäljning av kemikalier, förbrukningsmateriel och utrustning inom det 
laborativa området (Kemiförrådet), husservice inom hela KBC-huset (KBC-Service center) 
samt det tryckeri som sorterar under KBC Service center. Verksamheten leds av en 
servicechef.  

Tabell 5 Personal inom servicefunktioner; KBC Service center och Kemiförrådet – 
Baserat på kontering 2019-12-01.  

 
Antal 
personer 

Helårs-
ekvivalenter 

Kemiförrådet 7 6 
KBC Service center 5 4,8 
SUMMA 12 10,8 

2.4. Framtida läge 

Samtliga professorer och universitetslektorer har tillsvidareanställningar. Av de 16 
universitetslektorer som hade anställning vid institutionen 2019-12-01 var 14 
tillsvidareanställda. Bland de yngre med befattningen forskare finns en med tidsbegränsad 
anställning. I den gruppen finns även en person som är tjänstledig till 80% för att arbeta i 
industrin. I övrigt finns inga tjänstledigheter bland lärarna. Bland de 51 förste 
forskningsingenjörerna har 39 ett tillsvidareförordnande. 

2.5. Åldersaspekter 
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Personalen vid Kemiska institutionen är överlag ung. Medelåldern räknad på samtliga 
anställda är ca 40,5 år. Figur 1 visar åldersfördelningen redovisad i femårsklasser och 
fördelat på olika personalkategorier. Det är i huvudsak inom lärarkategorin som vi återfinner 
anställda födda 1960 och tidigare. Som framgår av Figur 3 är två professorer och två lektorer 
födda 1956 eller tidigare.  

 

 

Figur 2. Åldersfördelning för olika kategorier av personal inom Kemiska institutionen 
per 2019-12-01.  Lärare omfattar professor, universitetslektor och forskare. 
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Figur 3. Antal professorer, forskare och universitetslektorer födda 1960 eller tidigare 
redovisade per årsklass. Uppgifterna gäller 2019-12-01. 

 

2.6. Verksamhetsaspekter 
Kemiska institutionens verksamhet har allt mer förskjutits mot en ökande forskning och en 
minskande undervisning. Den negativa trenden vad gäller tillströmning till 
grundutbildningen har avtagit. De allra senaste åren har vi kunnat notera en viss, om än 
blygsam, ökning av studenter på kandidatprogrammet Life Science. Vi kan även notera en 
liten uppgång inom masterutbildningen.   

På forskningssidan kan vi se en stark utveckling med ökade externa anslag som resultat. 
Detta hindrar dock inte att enstaka forskargrupper kan erfara bristande finansiering. Inom 
Kemiska institutionen finns idag ett ekonomiskt uppföljningssystem som underlättar tidig 
identifikation av grupper där finansieringsbilden förändras i negativ riktning. Ett sådant 
system är viktigt även för att vi ska våga göra framtidssatsningar. Med anledning av detta 
kommer det från och med 2020 att finnas möjlighet att söka ett så kallat uthållighetsbidrag 
från institutionen i syfte att skapa förutsättningar och frigöra forskningstid för att snabbt 
återfå sin förlorade finansiering med fokus på nationella rådsanslag från exempelvis 
Vetenskapsrådet och Formas.    

Som framgår av beskrivningen nedan under Kompetensanalys har bemanningsstrukturen 
inom forskning förändrats de senaste åren med allt färre doktorander och fler postdoktorer 
och förste forskningsingenjörer. Särskilt den senare gruppen har vuxit kraftigt under de 
senaste åren. Dock ser vi nu att trenden gällande andelen doktorander ser ut att ha vänt till i 
år, vilket vi ser positivt på. 

Institutionens forskningsstrategiska råd (FSR) liksom grundutbildningsrådet har båda en 
viktig funktion att följa utvecklingen och initiera nya anställningar och satsningar där behov 

0
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3
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finns och där förutsättningarna är goda. Forskarutbildningsrådet har också en nyckelroll när 
det gäller anställning och antagning av doktorander. 

3. Kompetensanalys  
Inom administration och teknisk service har en generationsväxling skett. Åldersstrukturen 
indikerar mycket få pensionsavgångar bland den teknisk laborativa personalen under 
överskådlig tid; en pensionsavgång förutses inom fem år. Av de 59 anställda (2019-12-01) 
inom kategorierna laboratorieingenjör, forskningsingenjör och förste forskningsingenjör är 
en stor andel (46 personer) tillsvidareanställda. I stort sett samtliga  har sina anställningar 
finansierade genom medel från externa finansiärer såsom forskningsråd och stiftelser eller på 
uppdragsmedel. Trots den långsiktiga osäkerheten i denna typ av finansiering har det visat 
sig möjligt att minimera uppsägningar inom denna personalkategori. Det har varit möjligt 
inte minst tack vare flexibilitet hos den teknisk laborativa personalen och hos gruppledarna. 
Vi har noterat den stora ökningen av anställda inom kategorin förste forskningsingenjör och 
har med anledning av detta identifierat ett antal prioriterade aktiviteter riktade mot denna 
gruppering. Dessa aktiviteter inkluderar en översyn av arbetsuppgifter och kompetenser hos 
de enkilda individerna samt att stimulera grupperingen till att starta/återuppta 
gemensamma aktiviteter och diskussioner inom gruppen. Dessa aktiviteter är av vikt för att 
främja gruppens möjligheter till kompetensutveckling och inflytande. Vidare ser vi ett behov 
av att göra en analys av den tydliga ökningen av anställda inom denna kategori på 
institutionen för att säkerställa att det inte har negativ inverkan på forskningsverksamheten 
genom att konkurera ut andra viktiga kategorier samt för den enskilda individen med 
avseende på framtida utvecklings- och karriärsmöjligheter. 

Inom grund- och forskarutbildningen kommer en ny utbildningsorganisation att formas för 
att koppla ihop utbildning på grund- och avancerad nivå med forskarutbildningen. Detta 
innebär ett närmare samarbete mellan de två råden i form av ett formellt samarbete mellan 
de ansvariga biträdande prefekterna för respektive område, studirektor samt den nytillsatta 
funktionen som operativt ansvarig för forskarutbildningsrådet. I denna omstrukturering ser 
vi även ett stort kompetensbehov för en roll som samordnare i denna mer omfattande 
utbildningsorganisation. Vi ser också ett behov av översyn av befattningar i förhållande till 
arbets- och ansvarsuppgifter inom administrationen (utbildning, personal och ekonomi) som 
helhet.  

Tidigare analys gjorde gällande att flera pensioneringar inom några få års sikt var att vänta 
inom organisk kemi förutses. Till följd av detta är nu ett lektorat utlyst och det identifierade 
komptensbehovet kommer att tillgodoses under 2020. 

Detsamma gällde för inom oorganisk kemi, där ett lektorat är nu utlyst och det identifierade 
komptensbehovet kommer att tillgodoses under 2020. 

Efter en lång period med endast ett fåtal pensionsavgångar inom lärarkategorin har ett antal 
pensioneringar skett under 2019 och ett antal förutses under den närmaste treårsperioden. 
Två pensioneringar har skett under våren 2019 gällande två professorer inom området 
fysikalisk kemi. För att möta dessa pensioneringar valde institutionen att utlysa ett lektorat i 
fysikalisk kemi som tillsattes i mars 2018. Dock kan vi se att ett ytterligare behov inom 
området, främst inom beräkningskemi, kan bli aktuellt. Ytterligare områden där behov av 
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forskningskompetens kan förutses är kemometri, en idag liten miljö där den seniora 
forskningsaktiviteten för närvarande är låg på grund av bland annat tjänstledighet och andra 
uppdrag, samt möjligen också teknisk kemi. På lite längre sikt kan vi också se behov av av att 
stärka områdena strukturbiologi, miljökemi och analytisk kemi, pga kommande 
pensioneringar.  

Vi ser nomineringar till Wallenberg Academy Fellows (WAF) samt den nya satsningen på 
fakultetsfinansierade biträdande lektorat som unika och viktiga möjligheter för rekrytering av 
excellenta forskare som dessutom kan bidra till att stärka vår grundutbildning. Vår avsikt är 
arbeta proaktivt med denna typ av utlysningar och forma en tydlig institutionsgemensam 
strategi för denna typ av rekryteringsarbete. Tanken är att använda den första 
utlysningsomgången under våren 2020 som en pilot för att utveckla den 
institutionsgemensamma strategin för kommande utlysningar.  

Det är av högsta prioritet att våra mest framgångsrika lektorer ska ges möjlighet att söka 
befordran till professor. Institutionens tidigare identifierade behov av en ytterligare professor 
inom området miljöanalytisk kemi är nu tillgodosedd och gällande behovet inom organisk 
kemi med läkemedelskemisk inriktning är ansökan om befodran under 
sakkunniggranskning. De behov som ses för framtida professorsbefodran är främst inom 
områdena miljöteknik och ytkemi. 

Det är angeläget för institutionen att genomföra en ordentlig genomlysning av behov och 
förutsättningar inom området ytkarakterisering med hjälp av XPS (X-ray Photoelectron 
Spectroscopy). Till att arbeta med XPS är kopplat en befattning som forskare. Förutom denne 
är en professor och en universitetslektor delaktiga i att sin forskning utföra metodutveckling 
analys med avseende på XPS- analyser. Ett flertal forskargrupper använder även 
instrumenteringen som en basutrustning för ytkaraktärisering och nyttjar plattformen i stor 
utsträckning. Nuvarande instrument är mer än 20 år gammalt och lär komma att behöva 
ersättas inom en femårsperiod. Vidare kommer den forskare som primärt är knuten till 
instrumentet att gå i pension inom ytterligare något eller några år. Beslut om ett eventuellt 
inköp av nytt instrument är således kopplat till ett ställningstagande kring framtida 
kompetens. Med tanke på att såväl inköpsprocessen som nyrekrytering av personal tar tid är 
det angeläget att den påbörjade analysen fortsätter och ges högsta prioritet under 2020.  
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