Nr 118, 7 februari 2012
Hur mår vi?
Under september 2011 genomförde KTH den andra medarbetarundersökningen (svarsfrekvens
för CHE var 66%). Det ska ses som ett sätt att få en temperaturmätning på organisationen. Det
är också ett verktyg för att kunna fokusera på övergripande frågor som är viktiga för KTH när
det gäller att utveckla organsisatioenen.
Nedan ses indexresultaten för de sex frågeområden som är jämförbara med Medarbetarundersökningen 2009.
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Resultaten visar något bättre indexvärde för tre frågeområden. Störst ökning ses för NMI (Nöjd
MedarbetarIndex) d.v.s. skattningen av den egna arbetssituationen. Helhetsbedömningen av
KTH som arbetsgivare (Internt Varumärke) har ökat tre steg.
Högst indexvärde (79) ser vi även i år inom frågeområdet Motivation. MotivationsIndex omfattar
frågor om engagemang och hur man värderar det egna arbetet. Lägst värde har även i år området
som rör Arbetsbelastning, dock ses en förbättring med två steg. Index Arbetsbelastning grundas
på frågor som rör mängden arbete, arbetstempot och möjligheten till återhämtning.
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Resultaten för de fyra nya Index som beräknats visar att DiskrimineringsIndex får lägst värde.
Området innefattar frågor som rör förebyggande arbete samt organisationens rutiner och beredskap vid diskriminering och trakasserier. Såväl KompetensIndex som Index Ledarskap-utveckling
(chefens förmåga att uppmuntra medarbetare att delta i beslut som är viktiga för arbetet och att
ge utvecklingsstöd, uppskattning och konstruktiv återkoppling i arbetet) uppnår 65 i indexvärde
vilket är något högre än KTH-snittet.
Resultaten från tre nya diskrimineringsfrågor visar att 30 % inte anser att arbetsplatsen har tydliga
rutiner för hur man rapporterar missförhållanden som rör diskriminering och trakasserier. Nära
37 % anser heller inte att det bedrivs ett förbyggande arbete eller att det finns bra rutiner för att
stötta utsatta anställda.
Vi har under hösten arbetat med CHEs värdegrund via skolans JML-grupp, men också vid ett
ledningsgruppsinternat i december. Förslaget presenterar längre fram i Kemibladet och diskuteras
på nästa skolkollegium. Vi kommer också konkretisera vilka åtgärder som behövs för varje punkt.
Vi tror att detta är en viktig del i att få en samsyn vad som är en bra arbetsplats. Vi kommer också
snart att lansera vår JML-grupp version 2.0 som kommer att arbeta mycket med att klargöra rutinerna för rapportering om missförhållanden, men också hur vi ska bedriva ett bättre förebyggande arbete.
Mycket är bra på CHE-skolan och jag tror att om vi kan arbeta konkret med JML-frågor har vi
stor möjlighet att ytterligare förstärka den positiva andan som finns på skolan.
Mikael
CHE Värdegrund – ett förslag
1. Vi ska ansvara för att information görs tillgänglig
och förmedlas till de som är berörda. Vi ska
även ansvara för att själva ta reda på tillgänglig
information nödvändig för vår verksamhet.
2. Vi ska sätta upp tydliga, konkreta och uppnåbara
mål för skolans verksamhet och alla ska vara
delaktiga i att uppnå målen.
3. Vi ska visa respekt och uppskattning genom att lyssna på varandra och uppmuntra våra
medarbetares engagemang, initiativ och självständiga tänkande.
4. Vi ska främja demokratiska värderingar på arbetsplatsen och en öppen diskussion, bl a
genom att arrangera och delta i regelbundna arbetsplatsträffar. Beslutsprocesser och
överenskommelser respekteras.
5. Vi ska stimulera samverkan och samarbete över arbetsområden och ämnesgränser.
För att kunna möta skolans vision behöver vi använda hela skolans kompetens.
6. Vi ska respektera mångfald och kulturell pluralism genom att ge alla samma möjligheter
och respektera olika kulturer.
7. Vi ska ha nolltolerans inför alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling.
8. Vi ska alla medverka till hög laboratoriesäkerhet och ordning i gemensamma utrymmen.

Nästa skolkollegium
När: Torsdagen den 16 februari, kl 12.00
Var: K1, Teknikringen 56.
Bland punkterna på dagordningen: CHEs värdegrund.
Från halv tolv serveras lunchsmörgåsar till deltagarna.
Nästkommande skolkollegier och andra möten ligger på:
http://intra.che.kth.se/cheinfo/meetings

Ny på jobbet – välkommen till oss, Ulf Arvidsson!
-Jag började som ekonomifunktionsansvarig på skolan för
Kemivetenskap på deltid i december och jobbar heltid från 1
februari. Jag har jobbat på KTH sedan -97 och hade motsvarande funktion på skolan för Bioteknologi mellan 1997 och
2004. Därefter har jag jobbat med systemutveckling på universitetsförvaltningen och bl a varit ansvarig för KTHs budgetsystem och delar av VIS-systemet. Jag har i grunden ett tekniskt
gymnasium och jobbade ca 8 år som serviceingenjör på bland
annat Eriksson men sadlade om och läste in gymnasieekonomi
och därefter studerade jag till civilekonom.
Jag bor i ett hus i Upplands Väsby med min fru och en dotter
på tre år. Jag har tidigare idrottat en hel del med kanot, löpning,
simning m m och har ett hcp på 16. Men de senaste åren har
mycket av fritiden gått åt till familjen och att renovera huset
och ta hand om trädgården.
Jag började på CHE-skolan precis när bokslutet inleddes och det har varit en hel del jobb de senaste månaderna att komma in i verksamheten. Skolan har en mycket kunnig och kompetent ekonomifunktion och bokslutet har i stort gått mycket bra. Vi kommer nu att jobba vidare och fortsätta utveckla ekonomifunktionen och ytterligare förbättra stödet till verksamheten och samtidigt
göra allt det som åläggs skolorna från förvaltningen. Just nu pågår inventeringen och därefter
kommer en genomgång och revidering av alla budgetar samt det interna fördelningssystemet. Vi
ska samtidigt se över informationsbehovet i verksamheten och göra vad vi kan för att bli ännu
bättre. Jag trivdes mycket bra på universitetsförvaltningen men det känns ändå väldigt bra att åter
vara ute i verksamheten och jag ser fram emot vårens arbete!
Ulf Arvidsson

Posters – upphandlingsinfo
Inom ramen för KTHs ramavtal för tryckeritjänster har CHE-skolan tecknat avtal med US-AB
(tryck@us-ab.com, tel 790 7400, Erika Dellmark) för tryckning av posters under tiden 1 februari
2012 till 31 januari 2013.
Priser för en poster enligt följande tabell:
Storlek (cm)
100 x 140
84 x 119
70 x 100
59 x 84
50 x 70

Typ
A0
A1

Pris (SEK)
590
420
310
240
160

För leverans (inom KTH Campus) tillkommer 70 kr.
Postern trycks antingen på halvmatt papper (150 g) eller på blankt papper (190 g), båda i fyrfärg.
Dessutom ingår renskärning och leverans i papprör. Postern ska skickas till tryckeriet som en
tryckoptimerad pdf. Leverans inom ett dygn.
Det är viktigt att ange referensen ”CHE konferensposter 2012-2013” vid beställning.
Informera Ulla Jacobsson (ullaj@kth.se) vid beställning samt uppge projektnr för sakattest.
Mer information kommer på hemsidan inom kort.
Ulla Jacobsson

Senaste från Greenhouse Labs
I mitten av april kommer Greenhouse Labs att bjuda in
representanter från näringslivet till ett event för att presentera
verksamheten och informera om hur man kan bli delaktig i
Greenhouse Labs. Det kommer vara väldigt viktigt ur flera
aspekter att vi får ett bra samarbete med kemiindustrin.
Verksamheten i Greenhouse Labs kommer att bidra till en framtida kompentensförsörjning av
kemister, att forskningen ligger på en bibehållen nivå och även i framtiden är världsledande, att
fler innovationer genereras och kommersialiseras och att intresset och för kemi ökar hos
allmänheten. Vi är övertygade om att verksamheten i Greenhouse Labs är av intresse inte bara för
oss på CHE-skolan och de företag som hyr in sig utan även för hela kemibranschen. Torsdagens
besked om nedläggningen av AstraZeneca talar sitt tydliga språk. Om Sverige även i framtiden
ska kunna ligga i framkant och konkurrera på den internationella marknaden och om vi ska
kunna attrahera unga till våra kemiutbildningar behöver vi fler verksamheter som Greenhouse
Labs.
Mitt eget kontaktnät ute i kemiindustrin är ytterst begränsat men det kontaktnät vi tillsammans
har på hela CHE-skolan måste vara fantastiskt. Så därför vill jag be er om hjälp! Om du vet
någon i kemibranschen som kan tänkas ha ett intresse av verksamheten i Greenhouse Labs så får
du hemskt gärna kontakta mig, antingen via mail tessie@kth.se eller telefon 08-790 8246
Tessie Borg

Lite mer från lärarinternatet 11-12 januari…

I förra Kemibladet skrev GA Susanna Wold om lärarinternatet på Bergendal 11-12 januari
– här har FA Monica Ek förevigat några av deltagarna.

Målgruppsundersökning Internationella relationer - efterlysning
-Jag heter Charlotte Elfgren och arbetar vid Internationella relationer. Mitt ansvarsområde är
studentmobilitet vid KTH, vilket mest syftar till att förse KTHs studenter med möjligheter för
studier utomlands, primärt utanför EU. Denna termin företar IR en Målgruppsundersökning
angående utlandserfarenheter.
Vad jag behöver få tag i till undersökningen är administratörer/forskare/lärare som kan låta sig
intervjuas om utlandserfarenheter för både studenter och/eller lärare. Både goda och mindre
goda erfarenheter är intressanta att ta del av, allt för att veta hur vi framöver kan förbättra arbetet
kring utbud, tillvägagångssätt, stipendier etc. etc.
Är du intresserad av att bli intervjuad? Den PR-byrå, Familjen, som KTH har kontrakterat för
ändamålet, har en reporter, Calle Fleur, som företar telefonintervjuer à ca 40 minuter på kvällstid,
ca kl. 20.00. Om du har lust att vara med och tiden för det passar, vore vi glada för din medverkan. Ser fram emot ditt (positiva!) svar så snart du har möjlighet.
Tack och vänliga hälsningar,
Charlotte Elfgren
elfg@kth.se alt 790 6811

Seminarier, konferenser och utbildningar
•

Bioinspired Synthesis of Complex Molecular Systems

Virgil Percec från University of Pennsylvania, Roy & Diana Vagelos Laboratorie, Department
of Chemistry föreläser om 'Bioinspired Synthesis of Complex Molecular Systems'.
Tid: Fredag 10 februari kl 12.00
Plats: K2, Teknrikringen 28.
Smörgås serveras innan föreläsningen – som är öppen för hela KTH.
Mer om Virgil Percecs forskning i KTH-kalendariet: http://www.kth.se/aktuellt/kalender
•

Technoport 16-18 april i Trondheim - Internationell konferens om
klimatlösningar

KTH samverkar med Chalmers, DTU, NTNU och Aalto i Nordicfivetech (N5T). Nio KTH-forskare –
varav två från CHE - har skickat abstracts till Technoport.
Technoport 2012 - Sharing Possibilities - focuses on the potential offered by global cooperation.
The conference gathers some of the world's brightest minds in research, industry, and politics for
lectures, discussions and debates. The main aim is to share ideas, develop contacts, and together
find solutions to one of the greatest challenges of our time, the climate challenge.
För program, anmälan m m, se: http://2012.technoport.no/
•

Meet the co-creators of Skype, Spotify and Wrapp

Niklas Zennström, who co-founded Skype and is now CEO and Founding
Partner of Atomico, the international venture capital firm, will speak at
Stockholm University on the evening of February 15th. All students from
the universities and colleges of Stockholm are welcome to attend, especially
aspiring entrepreneurs and technology enthusiasts.
Niklas will be discussing his journey from company executive to entrepreneur, and from entrepreneur to venture capitalist, and the lessons he has
learnt so far. He will be joined on stage by Andreas Ehn, former CTO of
Spotify and currently Co-Founder and CTO of Wrapp, the exciting new social gifting service in which Atomico has invested. Niklas and Andreas will be
interviewed on stage and of course answer questions from the audience.
Time: Wednesday, February 15th, at 17.00
Venue: Aula Magna, Stockholm University campus
(Address: Frescativägen 6. Metro/bus/train stop: Universitetet)
Programme in short:
17.00 Seating starts – please note that the doors will close at 17.30!
17.30 Welcome address by the Stockhom University management
Warm-up: Young and senior entrepreneurs on the creation and building-up of a successful venture.
18.00 - 19.00 Niklas Zennström and Andreas Ehn on stage
19.30 - 21.00 Mingle & networking session – take the opportunity to discuss your business idea
with experienced innovation and business coaches. What kind of support and is available at your
university?

Registration: https://galaxi.attendium.com/nz/ (students) or
http://galaxi.attendium.com/nz/?opa=rtners
(invited guests)
Registration open till February 8th or until fully booked.

•

Stiftelsen BLANCELOR Boncompagni-Ludovisi, född Bildt, delar varje år
ut stipendier för forskning och studier utomlands – främst postdoktorala studier. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2012.”
The Foundation BLANCEFLOR Boncompagni-Ludovisi, born Bildt,
awards scholarships each year for advanced studies – preferably postdoctoral. Closing date is 1st of March 2012.
Läs mer: www.blanceflor.se

•

Långtidsstipendier för utresande svenskar - Svenska institutets Östersjösamarbete
erbjuder stipendier
Utlysning för individuella långtidsstipendier för året 2012/2013. Stipendierna vänder sig
till svenskar som vill förlägga en vistelse till något av samarbetsländerna för en period
mellan som lägst en månad och högst upp till ett år. Sista ansökningsdag infaller den 1
april 2012.
Mer på:

http://www.si.se/Svenska/Innehall/Samarbete-i-Ostersjoregionen/pagaende-utlysningar/Langtidsstipendier-for-utresande-svenskar/

•

Ett antal seminarier i utvecklings- och lönesamtal erbjuds för medarbetare respektive
chefer med personalansvar under perioden 18 april till 10 maj. Seminarierna hålls på
svenska eller engelska på KTH Campus. Ingen kostnad.
OBS. Det är samma seminarier som hölls i höstas, så gick du något av dem kan du bortse
från detta mejl.
Mer information, anmälan och aktuella datum:
http://intra.kth.se/anstallning/personalutbildningar/formular
Vid frågor, kontakta Helena Liljeqvist: helenal@kth.se eller 790 84 10.
On April 19, a seminar in English will be offered to managers with staff responsibility
and on April 25, to employees.
NB. It is the same type of seminar held in the Autumn of 2011, so if you have already attended one of those, please disregard this e-mail.
The seminars are free of charge.
More information, registration form and dates at:
http://intra.kth.se/anstallning/personalutbildningar/formular
If you have any questions please contact Helena Liljeqvist helenal@kth.se or 790 84 10.

•

Etik i förhållande till personalfrågor i stora organisationer - KTH:s etiska kommitté inbjuder till seminarium om personaletik med utgångspunkt från frågeställningen ”Har vi som arbetsgivare en personaletik?”. Syftet är att jämföra etikens roll i personalpolitiken mellan olika typer av stora organisationer. Tid och plats: den 7 mars 2012,
klockan 15.00–17.00 i E2, Lindstedtsvägen 3, entréplanet.

I panelen ingår:
• Anders Nielsen, Executive Vice President, Production and Logistics, Scania
• Maria Englund, Personaldirektör, Stockholms läns landsting
• Annica Fröberg, Personalchef KTH
• Peter Gudmundson, Rektor KTH
Kontaktperson Dilek Gür, gyr@kth.se alt 790 71 58. För mer information om KTHs
Etiska kommitté vänligen se: http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/etiska-kommitten

Midnattsloppet 2012
The School of Chemistry at KTH have decided to give its employees the opportunity to participate for free in Midnattsloppet, a 10 km running race on Södermalm in Stockholm Saturday the
18:th of august. It is a very fun race with a lot of activities happening along the way, such as live
music of different types. The start is at 10 pm, so there is always a lot of people out in the streets
cheering for you and giving you that extra strength needed. Read more about the race on the
following link: http://www.midnattsloppet.com/start/index.cfm?CFID=1755109&CFTOKEN=52590542
Due to the last year’s large increase in interest for the race, we have decided to set a much earlier
date than previous years. If you would like to run the race, please notify me, Carl Bruce, at
cbruce@kth.se before 1:st of March, i.e. not later than February 29:th. You cannot sign up
after this date! Please write “Midnattsloppet First name Surname” in the row of the subject, that
makes it a lot easier. I will then do a group registration for all of us interested. After this you will
receive a confirmation e-mail with a code that you use when you sign up for the race, which you
do at the webpage. Every runner will get a Nike shirt to run in, and no
sign ups after the dead line so be sure to sign up in time!
Best regards,
Carl Bruce
PhD Student, Vice chairman of the PhD student council

Kommande disputationer:
Ze Yu: Liquid Redox Electrolytes for Dye-Sensitized Solar Cells
(Kemi med inriktning mot oorganisk kemi)
Torsdag 16 februari kl 10.00 i F3, Lindstedtsvägen 26
Handledare: Professor Lars Kloo
Hiroyasu Mizuno: Adhesion and Nanotribology of Biofibres
(Kemi med inriktning mot Ytkemi)
Fredag 30 mars kl 10.00 i E2, Lindstedtsvägen 3
Handledare: Professor Mark Rutland

…och licentiatseminarium:
Sylvain Galland: Cellulose network materials - compression molding and magnetic functionalization
(Polymerteknologi)
Fredag 2 mars kl 10.00 i K2, Teknikringen 28
Handledare: Professor Lars Berglund

Till sist…
Rader ur Gimme Shelter av Mick Jagger & Keith Richards:

Yeah, a storm is threatening
My very life today
If I don't get some shelter
Lord, I'm gonna fade away
War, children, yeah, it's just a shot away
It's just a shot away
War, children, yeah, it's just a shot away
It's just a shot away, hey, yeah
Oh, see the fire is sweepin'
At our streets today
Burnin' like a red coal carpet
A mad bull lost its way
Rape, murder, it's just a shot away
It's just a shot away
Rape, murder, it's just a shot away
It's just a shot away
Rape, murder, it's just a shot away
It's just a shot away

[ Lyrics from: http://www.lyricsfreak.com/p/puddle+of+mudd/gimme+shelter_20916061.html ]

I tell love, sister, yeah, it's just a kiss away
I tell love, sister, yeah, it's just a kiss away
It's just a kiss away, it's just a kiss away
It's just a kiss away, it's just a kiss away
Kiss away, kiss away

Nästa nummer av Kemibladet utkommer i början av vecka 8 – bidrag mottages tacksamt!
Redaktör: hhedin@kth.se

