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Ett ledande tekniskt och internationellt
universitet som skapar kunskap och
kompetens för en hållbar framtid
Utvecklingsplan 2018–2023

Rektors förord
Fokus, vägval och riktning. Det är avgörande ingredienser i KTH:s utvecklings
plan som ska vara vägledande för vårt arbete under de kommande sex åren.
Under 2017 har ett intensivt arbete pågått där planen har vuxit fram genom
en gedigen arbetsprocess i en rad olika såväl interna som externa fora. Med
Vision 2027 i minnet har planen har tagit form genom att reflektera över
nuläget och omvärlden samt vilka vägar som framöver är viktiga att gå för
att ytterligare stärka KTH. Genom att bryta ståndpunkter, tankar och idéer
har väsentligheter och visioner vaskats fram och gjorts tydliga. Tack för ert
stora engagemang, alla ni som deltagit på olika nivåer, i arbetet med detta
strategiska dokument.
Utvecklingsplanen, som beslutats av universitetsstyrelsen, är ett dokument
att återkomma till och luta sig mot och som svarar på frågorna vad är, vad
vill och vart ska KTH. Utifrån denna plan ska det sedan i sin tur byggas mer
konkreta planer för den dagliga operativa verksamheten på våra olika skolor
och enheter.
Fokus för KTH är att bli än mer konkurrenskraftigt internationellt och både
utveckla delvis nya områden samtidigt som områden som vi redan i dag
arbetar med, behöver ta ytterligare kliv framåt. I vår strävan mot ett ledande,
integrerat, synligt, öppet, mer digitalt, mer hållbart, mer internationellt och
mer jämställt KTH, som beskrivs mer ingående i utvecklingsplanen, kan alla
som har sin vardag på KTH vara delaktiga. Avgörande för ett KTH som forskar,
utbildar och samverkar utifrån alla dessa aspekter är att skapa samhällsnytta
och framtidstro.
Välkommen till Ett ledande KTH!
Sigbritt Karlsson
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Ett ledande KTH
Ledande utbildning

Ledande utbildning förutsätter ledande forskning.
Sambandet mellan utbildning och forskning ska vara
tätt – lärarna är forskare och forskarna är lärare.
kth:s utbildning ska vara i världsklass och attrahera
de mest lämpade och motiverade studenterna. En hög
pedagogisk medvetenhet garanterar att den mest rele
vanta metoden för varje lärandesituation väljs. Utbild
ningens digitalisering ska fortsätta med framtagandet
av en tydlig strategi där studenternas lärande sätts i
fokus. En experimentell lärandemiljö med modern
infrastruktur garanterar utbildningens yrkesrelevans.
Ett rikt och inkluderande studentliv skapar mervärden
och stärker kth som en attraktiv studiemiljö.
kth behöver införa en tydlig incitamentsstruktur
för att synliggöra pedagogikens vikt och uppmuntra
till en utmärkt utbildningsmiljö. Alla lärare ska ha
högskolepedagogisk kompetens. Kompetensutveck
ling för lärare betyder också ämnesfördjupning och
relevant arbetslivskontakt.

Ledande forskning

Forskningsgenombrotten kommer ibland där man
minst förväntar dem. Grundforskning och nyfiken
hetsdriven forskning har en självklar plats på ett
tekniskt universitet tillsammans med tillämpad och
verksamhetsnära forskning. kth har spetsforskning
i världsklass på ett antal områden, som ska lyftas fram
tydligare externt och internt.
Aktuell och ändamålsenlig infrastruktur är av
grundläggande betydelse för framstående forskning.
kth ska kontinuerligt analysera behovet av strategisk
forskningsinfrastruktur, och se till att investeringarna
används så effektivt och brett som möjligt.
Ledande forskning kräver starkt ledarskap som
vilar på kth:s värdegrund och medvetenhet om håll
barhet, jämställdhet och vetenskaplig integritet. Stora
projekt och utlysningar kräver samverkan mellan
flera aktörer. Här är det viktigt att definiera roller och
ansvar, så att kth bidrar på det mest relevanta sättet.

Ledande samverkan

Att ta ansvar för teknikens roll i samhällsutvecklingen
och skapa genomslag och samhällsnytta av utbild
ning och forskning är centralt för kth. Detta gäller
lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Samverkan
med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt
medel för att skapa genomslag och samhällsnytta och
samtidigt bidra till kvalitet och relevans i utbildning
och forskning.
kth ska vara fortsatt ledande inom samverkan och
samhällsnytta vilket kräver utmanande mål, kontinu
erligt lärande, systematik och vidareutveckling.
Samverkan och samhällsnytta är en angelägenhet
för hela kth och insatser ska göras på området för att
ytterligare öka medvetenheten och engagemanget hos
studenterna och medarbetarna.

Ett ledande KTH
• har utbildning som utgår från ledande forskning
och drivs av pedagogiskt kunniga och engagerade
lärare med motiverade och engagerade studenter
•h
 ar tillämpningsnära forskning som fördjupas
av nyfikenhetsdriven grundforskning och
tvärvetenskapligt samarbete
• präglas av digitalisering, hållbar utveckling,
internationalisering och jämställdhet
• har gemensam infrastruktur av hög klass och
drivs framåt med professionellt ledarskap
• s kapar stor samhällsnytta genom ledande
samverkan i utbildning och forskning
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Ett integrerat KTH
Det är en styrka för kth att alla ämnen och utbildnings
program är samlade under en gemensam teknisk
fakultet som utöver klassiska ingenjörsämnen rymmer
naturvetenskap, livsvetenskap, arkitektur och design
samt humaniora, samhällsvetenskap och lärande.
Utbildningen är en gemensam angelägenhet för
kth. Studenternas tillhörighet handlar i första hand
om program. Programmen är skolöverskridande och
använder tillgångar – mänskliga och materiella –
som finns över hela kth. I konsekvens med detta ska
utbildningen vara ett gemensamt ansvar och utvecklas
enligt gemensamma strategier för att upprätthålla
högsta kvalitet.
Humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekter
är nödvändiga för en hållbar teknikutveckling. Kom
plementära färdigheter som interkulturell kompetens
är nödvändiga för samtidens – och framtidens –
arbetsmarknad.
Utbildning och forskning är kth:s kärnuppdrag
och ska integreras tydligare i varandra. Fakultets
anställningar ska normalt alltid ha finansiering från
både utbildning och forskning, och utbildningsbehovet
alltid vägas in vid beslut om inrättande av nya lärar
anställningar.
Infrastruktur för såväl utbildning som forskning
är ett område där integration är nödvändig för att
finansiera investeringar. För forskningsinfrastruktu
ren krävs en gemensam inventeringsprocess följd av
övergripande satsningar med bättre utnyttjande och
tillgängliggörande som ledord. Samverkan, såväl med
strategiska partners som med andra lärosäten, skapar
starka förutsättningar för sådana satsningar.
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Centrumbildningar möjliggör fokusering under viss
tid på ett forskningsområde genom samverkan mellan
akademi och näringsliv eller offentliga aktörer. Centra
utgör också mötesplatser för forskare och lärare från
olika ämnen för bredare kunskap om komplexiteten
i problemställningarna. För att bli integrerade delar
av kth krävs att centra får en tydligare definierad plats
i organisationen.
Verksamhetsstödet ska vara professionellt och rele
vant. En koncentration av stödverksamhet till c entral
skolnivå eller kth-gemensam nivå kan ge högre
tillgänglighet och ökad professionalism. Forskningens
stödorganisation ska stärkas genom tydligare mål och
större integration för att ge forskarna en gemensam
ingång till de olika stödfunktionerna. Dessutom ska
en satsning göras på Research Intelligence med omvärlds
bevakning, analys och proaktivt stöd till forskare.

Ett integrerat KTH
• har attraktiva utbildningsprogram med utrymme
för valfrihet där studenterna enkelt ges tillgång
till olika delar av KTH
• har och rekryterar lärare som kombinerar starkt
engagemang för utbildning med internationellt
ledande forskning
• har stark gemensam infrastruktur som används
både för utbildning och forskning
• har utvecklat det centrala stödet till extern
finansierad forskning
• har ett sammanhållet verksamhetsstöd som
är professionellt och tillgängligt

KTH Biblioteket7
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Ett synligt KTH
En viktig del av kth:s uppdrag är att aktivt delta i
samhällsdebatten på områden där forskarna kan bidra
med relevanta forskningsresultat. kth-forskare har ett
ansvar att förklara teknikvetenskapens roll i samhälls
utvecklingen. Universitet och högskolor är bärare
av en hög trovärdighet i allmänhetens ögon, men det
krävs att kärnvärden som integritet, god vetenskaplig
sed och oberoende respekteras för att bibehålla detta
förtroende.
kth förväntas arbeta med de stora samhällsutma
ningarna. För att skapa större möjligheter att bidra
behöver innehållet i forskningen diskuteras tidigare
och bredare med flera parter. Forskarna ska erbjudas
stöd i att systematiskt förklara hur forskningen bidrar
till teknikutveckling för att lösa samhällsutmaningar.
Samtidigt måste den akademiska friheten att välja
problem och metod alltid vara grundläggande.
kth är fysiskt synligt i regionen på campusområ
dena Valhallavägen (med AlbaNova och från 2019 även
Albano), Kista, Flemingsberg, Södertälje samt Science
for Life Laboratory i Solna i samverkan med K
 arolinska
institutet, Stockholms universitet och Uppsala univer
sitet. Styrkan med dessa campus ska lyftas fram sam
tidigt som de tydligt ska presenteras som delar av ett
samlat kth. kth:s fokus på digitalisering, hållbarhet,
internationalisering och jämställdhet ska kommunice
ras externt och synas på kth:s olika campus.
kth:s synlighet stärks också av de innovationer som
kommer ur idéer från kth:s studenter, lärare och fors
kare. kth-innovationer ska erbjudas relevant stöd för
att kunna kommersialiseras. kth:s alumnverksamhet
ska utvecklas ytterligare och bidrar till ett synligt kth
genom alla utexaminerade som är verksamma i många
delar av världen.

Omvärlden – näringsliv och myndigheter, media,
blivande studenter – ser kth som en enhet. Internt
behöver detta tydligare betonas. Det gäller i synnerhet
centra och forskarmiljöer som till stor del är externt
finansierade, eller miljöer som har en stor andel
internationella forskare. I sådana miljöer kan insatser
behöva göras för att skapa större insikter om kth:s
verksamhet i stort som universitet och myndighet.
För studenter ska kth:s forskning bli mer synlig, för
att skapa större tillhörighet och som ett sätt att mark
nadsföra utbildningen.
Kvaliteten inom utbildning och forskning utvecklas
kontinuerligt genom lärarnas och forskarnas engage
mang i pedagogisk utveckling, i internationell forskning
samt i samhällsutmaningar. Det systematiska kvalitets
arbetet inom utbildning och forskning ska utvecklas
i samklang med nationella och europeiska riktlinjer.
En egeninitierad forskningsutvärdering kommer att
genomföras med digitalisering, hållbarhet, internatio
nalisering och jämställdhet som viktiga aspekter.

Ett synligt KTH
• har fler lärare och forskare engagerade i samhälls
debatten
• har fler områden med världsledande forskning, och
förknippas med dessa internationellt och nationellt
• har flera campus som bidrar till synlighet och styrka
• står bakom fler ledande tekniska innovationer
• innebär att alla studenter och medarbetare känner
stark samhörighet med KTH
• har effektiva system för kontinuerlig uppföljning
och utveckling av kvaliteten i utbildning, forskning
och samverkan
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Ett öppet KTH
kth ska vara öppet och tillgängligt för omvärlden. Det
ska finnas en balans mellan mottaglighet för samhälls
utmaningar, kritiska förhållningssätt och ansvars
fullhet i agerande samt kapacitet för att utveckla nya
kunskapsfält. Inom ramen för ett KTH finns öppenhet
för en stor mångfald, av olika ämnen, traditioner
och individer. kth har en värdegrund baserad på
demokrati, människors lika värde, mänskliga frioch rättigheter samt en fri och öppen diskussion.
Studenter och personal vid kth bör vara represen
tativa för samhället i övrigt vad gäller faktorer som
kön, socioekonomisk bakgrund och etniskt ursprung.
kth:s placering på flera olika campus bidrar till
breddat deltagande.
Utbildningen ska präglas av samhällsrelevans. Sam
verkan med företag, offentlig sektor och externa organi
sationer om och i utbildningen är ett viktigt instrument
för att uppnå detta. Fortsatt utveckling bör ske kring
utmaningsdrivna kurser och projekt, ökad mobilitet
för lärare, ökat engagemang av adjungerade och affilie
rade i undervisning och systematik i examensarbeten
med extern koppling. Kreativitet, innovation och
entreprenörskap behöver finnas på alla utbildningar.
Inslagen av utmaningsdriven utbildning ska öka på
alla program. Varje student ska ha tillgång till laborativ
infrastruktur som till exempel Maker Spaces.
Alla lärare på kth behöver ha en aktuell uppfattning
om sina studenters kommande yrkesliv. Pedagogiska
verktyg ska vidareutvecklas för att integrera arbets
livsperspektivet med relevanta frågeställningar, exem
pelvis från de strategiska partnerskapen. Skicklighet i
samverkan ska utvecklas ytterligare som meriterings
grund vid anställning och befordran.
I en föränderlig arbetsmarknad med snabb utveck
ling, inte minst på grund av ökad digitalisering, är
kontinuerlig kompetensutveckling en nödvändighet.
kth ska erbjuda kurser som är aktuella och relevanta
för yrkesverksamma. kth ska också kunna erbjuda
professionell uppdragsutbildning.
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Campusmiljöerna är viktiga kontaktytor mellan
akademi och omgivande samhälle. Campusutveck
lingen ska bedrivas med större öppenhet som ledord.
kth ska bedriva nära samarbete med de forsknings
institut som finns på eller nära de olika campus. Med
fler studentbostäder ger campusmiljöerna utrymme
för studentlivet, som är mycket viktigt för att kth ska
vara ett attraktivt lärosäte.
kth ska erbjuda en utmärkt arbetsmiljö och där
igenom vara en attraktiv arbetsgivare. Alla anställda
ska ha möjlighet att utvecklas och växa. Respekt och
öppenhet för olika uppgifter och kulturer bidrar till
givande samarbeten. Transparens i rekryteringen
visar på öppenhet och ökar mångfalden. Kompetens
utveckling, särskilt internationell sådan, ska upp
muntras. Medarbetare med stort engagemang och
hög motivation behöver också en tydlig balans mellan
arbete och fritid.

Ett öppet KTH
• har kreativa och innovativa studiemiljöer
• har öppna och inbjudande campusmiljöer
som präglas av samverkan och studentliv
• har lärare och forskare som i hög grad rör sig
mellan akademi och samhälle
• bidrar till det livslånga lärandet med relevant
och aktuell utbildning
• erbjuder en god arbetsmiljö präglad av öppenhet
och kompetensutveckling

Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Digitaliseringen är en stark drivkraft för utveckling
och förändring i dagens samhälle. kth ska med sin
kompetens på området vara ledande i digitalisering
av utbildning, forskning, samverkan och verksamhets
stöd. Digitalisering innebär att kvaliteten och effektivi
teten ökar i olika processer och verksamheter.
Med digitaliseringens hjälp kan utbildningen göras
mer nyskapande, tillgänglig och resurseffektiv. Sats
ningen på e-lärande i vid mening ska fortsätta och ge
konkreta resultat i form av förändringar i pedagogik,
uppläggning och genomförande av utbildning, liksom
i den fysiska utformningen av lokaler. Digitalisering
innebär större möjligheter till breddat deltagande för
olika studentgrupper och bidrar därmed till större
mångfald.
Digitaliseringsområdet är föremål för stora
forskningssatsningar, såväl från stat och eu som
från näringsliv och offentliga aktörer. Detta gäller
inte minst hållbarhet, med transporter som tydligt
exempel. Satsningarna är tvärvetenskapliga och
behöver samordnas för att möta omvärldens behov av
utbildning, forskning och innovationer. Den digitala
infrastrukturen för forskning ska byggas ut.

Digitaliseringen ger nya möjligheter till samverkan
med aktörer inom näringsliv och offentlig sektor som
arbetar med digitalisering för att möta samhällets
utmaningar. Digitaliseringen skapar också s amverkan
genom anpassade utbildningar, verksamhetsnära
forskning och innovation.
kth:s verksamhetsstöd kan utvecklas genom att
utnyttja digitaliseringens möjligheter till effekti
visering och högre kvalitet och därigenom frigöra
resurser för att skapa mervärde i relation till kth:s
övergripande mål.

Ett mer digitaliserat KTH
• har med digitaliseringens hjälp utvecklat
sin utbildning
• har ökat sin ledande forskning inom digitalisering
på olika områden
• satsar på digitalisering som en viktig del av
samverkan med näringsliv och samhälle
• utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka
kvaliteten och effektiviteten i interna processer
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Ett KTH för en mer hållbar värld
Studenter som utexamineras från kth ska kunna
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Inom utbild
ningen ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och
en tydlig progression på området säkras. I ngenjörer,
arkitekter och lärare med tydlig hållbarhetsprofil på
sin utbildning ger ett avgörande bidrag till samhälls
förändringen.
Vid kth bedrivs forskning av avgörande betydelse
för att skapa ett hållbart samhälle på vetenskaplig
grund. En stor del av all forskning på kth kan kopplas
till ett eller flera av fn:s 17 globala hållbarhetsmål,
antingen för att forskningen direkt syftar till tek
niska framsteg, eller för att den arbetar med förut
sättningar för att nå målen. Hållbar utveckling ska
vara en drivkraft för utveckling av nya och befintliga
forskningsområden, och de 17 globala målen utgör en
tydlig referenspunkt. Målen balanserar ekologiska,
ekonomiska och sociala aspekter där jämställdhet och
mångfald innefattas.
kth har starka förutsättningar att bidra inom
ett antal forskningsområden med nära koppling till
ett eller flera av hållbarhetsmålen. Det gäller bland
annat begränsning av klimatförändringar och utsläpp,
cirkulär och biobaserad ekonomi, hållbar stadsutveck
ling, digitalisering för ett hållbart samhälle, folkhälsa
och transporter. Inom dessa områden kan särskilda
tvärvetenskapliga och skolövergripande satsningar
komma att göras.
kth har en särskild potential på hållbarhetsområdet
bland tekniska universitet eftersom det finns förutsätt
ningar för helhetsperspektiv och systemtänkande. Här
finns tillämpad och verksamhetsnära forskning inom
teknikvetenskap såväl som mer naturvetenskaplig och
grundinriktad forskning. Dessutom finns samhälls
vetenskaplig, humanistisk och konstnärlig forskning.
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Det tvärvetenskapliga samarbetet ska utvecklas, inte
minst för att skapa ytterligare dynamik i projekt med
hållbarhetsperspektiv.
De strategiska partnerskapen med företag, offentlig
sektor och internationella universitet utgör mötesplatser
för diskussioner kring långsiktiga utmaningar där de
globala hållbarhetsmålen utgör en naturlig utgångs
punkt. I Stockholmsregionen ska kth bidra till en
hållbar stadsutveckling i samverkan med kommuner,
landsting och andra lärosäten.
Campusutvecklingen ska bedrivas med hållbarhet
som ledstjärna. Ekologiska och sociala värden med
kth:s olika campusmiljöer ska lyftas fram. Campus
miljöerna ska vara skyltfönster för forskningen och
visa upp innovativa lösningar. kth:s egna direkta
och indirekta miljöpåverkan ska minska, och hållbar
utveckling integreras i styrnings- och uppföljnings
processer.

Ett mer hållbart KTH
• utexaminerar ingenjörer, arkitekter och lärare
som bär aktuell kunskap och drivs av engagemang
för att förändra samhället i hållbar riktning
•u
 tvecklar forskningsområden med hållbarhet
som självklar drivkraft
• utgör en unik tvärvetenskaplig forsknings- och
utbildningsmiljö, där olika perspektiv integreras
• är i samverkan med sina externa partners en ledande
aktör för omställning till ett mer hållbart samhälle
•h
 ar campusmiljöer som tydligt präglas av hållbara
lösningar och minskad miljöpåverkan

foto: Adam Af Ekenstam

13
Visualiseringsstudion, VIC

Ett KTH i en global värld
kth:s verksamhet ska i sin helhet präglas av inter
nationell integration. kth är ett internationellt lärosäte,
vars utbildning och forskning ska vara av högsta klass,
inte minst för att attrahera internationella studenter,
lärare och forskare. Rekrytering av studenter och
fakultetsanställda ska göras både nationellt och inter
nationellt. Internationell synlighet är väsentligt för
kth:s varumärke.
De strategiska partnerskapen har visat värdet av
fördjupade relationer med samhällsaktörer och inter
nationella universitet. Internationaliseringsarbetet
ska bedrivas i dialog med kth:s strategiska partners.
kth har stor möjlighet att kunna utveckla partnerskap
även med internationella företag. Praktik på lämpliga
företag kan vara en del i erbjudandet till internationella
betalande studenter.
kth har etablerat fem strategiska partnerskap
med universitet i usa, Kina och Singapore. Målsätt
ningen är att öka antalet strategiska partnerskap med
universitet som delar kth:s ambitioner och värden.
När det gäller studentrekrytering har kth framförallt
koncentrerat sina insatser till Indien och Kina. Utöver
dessa länder är möjligheten att utveckla samarbeten i
Sydostasien särskilt intressanta. Vissa prioriteringar
kommer att behöva göras mellan de befintliga sam
arbetena. Samarbetena ska bidra till kth:s utveckling
både när det gäller utbildning och forskning.
Det europeiska samarbetet behöver v
 italiseras. Ut
bytesstudier vid europeiska universitet ska underlättas,
och fler studenter behöver förstå värdet av en vistelse
vid utländskt universitet. eu:s nästa ramprogram för
forskningsfinansiering fp 9 kommer att starta 2020.
Här krävs ett proaktivt analys- och i nformationsarbete
och ökat stöd för att skapa förutsättningar för kth-
forskare att konkurrera framgångsrikt.
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Lärare och forskare ska vara internationellt aktiva.
Den internationella mobiliteten för lärare och f orskare
ska uppmuntras. Sabbatsvistelser vid utländskt
universitet är en del i kompetensutvecklingen för
fakulteten, både vad gäller utbildning och forskning.
För kth intressanta universitet kan ligga i länder
som av olika skäl är, eller kan bli, kontroversiella ur
svensk synvinkel. Här krävs öppna diskussioner ut
ifrån värdegrund och möjligheter att bidra till utveck
ling, exempelvis på jämställdhetsområdet. Ett etiskt
råd ska tillsättas för att bereda denna typ av frågor.
kth ska vara tvåspråkigt. Marknadsförings- och
informationsmaterial ska alltid finnas tillgängligt
på både svenska och engelska. På flera håll är kth:s
forskningsmiljöer helt engelskspråkiga. Insatser
behöver göras för att stärka svenska språket i dessa
miljöer och på så sätt bidra till bättre integration i
kth:s verksamhet och samhället i stort.

Ett mer internationellt KTH
• har fördjupat och utvidgat sina internationella
partnerskap och insatser för studentutbyten
och rekrytering
• har en stor andel studenter som förlagt minst
en termin av sina studier utomlands
• har ökat sina forskningsanslag från EU
• har ett program som möjliggör regelbundna
utlandsvistelser för lärare och forskare
• har en tydlig strategi för internationell samverkan
med etiskt ansvarstagande

Ett jämställt KTH
För att kth ska nå ännu längre som framstående tek
niskt universitet behövs de bästa studenterna och med
arbetarna. Mångfalden är en tillgång, och kth måste
uppfattas som öppet och välkomnande för framstående
individer, oavsett deras kön, könsuttryck, etnicitet,
religion, funktionsvariation, sexualitet eller ålder.
Jämställdhet mellan kvinnor och män samt
avståndstagande från alla former av diskriminering
är både en kvalitetsfråga och en självklar del av kth:s
värdegrund. Det krävs ett djupgående arbete med
medvetandegörande och kompetensutveckling när det
gäller jämställdhet och värdegrund för att nå målet om
ett öppet och välkomnande kth. Ledare på alla nivåer
behöver känna till sitt ansvar och veta hur de ska agera
för att främja arbetet. Kunskap och medvetenhet om
genus och jämställdhet ska integreras i utbildningen
för att studenter efter examen ska kunna bidra till ett
mer jämställt samhälle. Genusperspektiv ska i ökad
utsträckning integreras i forskning.
Den låga andelen kvinnor i flera miljöer och på flera
utbildningsprogram visar att rekryteringspotentialen
inte utnyttjas. Här behövs särskilda insatser för att ta
tillvara de möjligheter till excellens som går kth förbi.
Fakultetsförnyelsen måste präglas av jämställdhet.
Utlysningar av fakultetsanställningar ska vara breda
och öppna, och föregås av ett inventeringsarbete för att
identifiera de bästa kandidaterna. Varje utlysning ska
vara en del av en övergripande rekryteringsstrategi
för långsiktig fakultetsförnyelse i enlighet med kth:s
övergripande mål.
Medvetenheten om hur jämställdhet kan relateras
till social hållbarhet på ett mer generellt sätt behöver
öka. Jämställdhetsarbetet ska samordnas på central
nivå så att det blir transparent och inspirerande.
Arbetet ska utgå från forskning inom området. Det ska
identifiera hinder för jämställdhetsintegreringen och
bidra till lösningar på hur dessa övervinns. I vissa fall
kan det vara fråga om kulturer som behöver förändras
och därför kräva mer omfattande insatser.

kth ska också utåt arbeta för större jämställdhet i
akademi och omgivande samhälle, tillsammans med
strategiska partners och internationella kontakter.
Exempelvis bör kth kunna verka för att jämställdhet
premieras i ranking. kth ska bidra till att förbättra
förutsättningarna för kvinnliga forskare att söka och
erhålla stora forskningsanslag.
Fördelning av resurser är en central fråga för att
uppnå bättre jämställdhet. Den interna resursfördel
ningen ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.
På ett mer övergripande plan behöver basfinansieringen
till fakulteten säkras för att skapa mer jämlika förutsätt
ningar mellan fakultet på olika skolor och avdelningar.

Ett mer jämställt KTH
• har jämnare fördelning mellan män och kvinnor
i verksamhet och beslutande organ
• har genusmedvetet ledarskap
• har integrerat genusperspektiv i utbildning
och forskning
• verkar för jämställdhet även utanför KTH
•h
 ar resursfördelning med jämställdhetsperspektiv
och jämlika förutsättningar för personal inom olika
delar av KTH
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