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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

{{Dte_es_:signer2:date:format(date, "yyyy-mm-dd")          }} 

 

Diarienummer: 

V-2020-0777 1.4

Beslut om översyn av KTH:s fem campus 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Under vintern 2020/21 genomförs en översyn av KTH:s samtliga campus. Översynen ska ta sin 
utgångspunkt i nuvarande verksamhet och diskutera hur respektive campus verksamhet 
förhåller sig till ambitionen att all verksamhet inom KTH ska bedrivas i kompletta akademiska 
miljöer. Översynen ska med andra ord väga in förutsättningarna för dagens och framtidens 
utbildning, på olika nivåer, dagens och framtidens forskning samt dagens och framtidens 
samverkan med resten av samhället. Hänsyn ska även tas till KTH-övergripande satsningar som 
centrumbildningar och gemensamma infrastrukturer. Vidare bör verksamhetsstödets betydelse 
för förutsättningarna för verksamheten på respektive campus övervägas. Översynen ska 
utmynna i alternativa förslag på utvecklingen av verksamheterna vid KTH:s olika campus. 

Översynen ska för respektive campus täcka in följande aspekter: 

1. Skäl till etablering av verksamhet och campus,  
hur är relevanta är dessa skäl idag och i framtiden? 

2. Syn på kritisk massa 

3. Utveckling över tid 

4. Miljön kring campus, samverkansparter och utveckling kring detta 

5. Grad av samhörighet - Ett KTH 

Översyn kommer att genomföras av särskild utredare, fil. dr. Erik Fahlbeck. Uppdraget ska 
delrapporteras i form av ett diskussionsunderlag vid internat med KTH:s ledning och skolchefer 
den 11-12 januari 2021. Uppdraget ska slutrapporteras till rektor senast den 31 mars 2021.  

Ärendet 

KTH har under de senaste 20-årsperioden vuxit kraftigt. Tack vare många duktiga och 
framgångsrika medarbetare har KTH expanderat framförallt inom forskningsverksamheten. 
Ökade anslag, i huvudsak externa medel men också ett mycket större utbildningsuppdrag, har 
banat väg för en fördubbling av antalet anställda under denna tid. KTH har etablerat ett antal 
campusmiljöer utöver huvudcampus från 80-talet och framåt, i Kista (slutet av 80-talet), 
Flemingsberg (2002) och Södertälje (1990). I nära anslutning till KTH huvudcampus finns 
verksamheten i AlbaNova/Albano. Under samma period har även utbildningen vuxit, men där 
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skedde en viktig förändring från början av 90-talet och framåt, när KTH fick ansvar för kortare 
ingenjörsutbildningar. 

I takt med att KTH har vuxit har också balansen mellan olika verksamheter inom KTH 
förändrats, i vissa fall påtagligt. Ett av de starkaste skälen till omorganisationen av skolorna från 
tio till fem skolor 2018 var att skapa mer jämnstora enheter med balans mellan forskning, 
utbildning och samverkan samt skapa kapacitet för utveckling samt utveckla ett mer 
sammanhållet KTH, det senare har drivits under parollen ”Ett KTH”. 

KTH strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten och har som vision att vara ett av 
Europas ledande tekniska universitet. För det ständigt pågående utvecklingsarbetet inom KTH 
ingår att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kompletta akademiska miljöer. Det 
betyder att all verksamhet inom KTH bör bedrivas så att den innehåller ledande och 
framgångsrik forskning, högkvalitativ universitetsutbildning och väl fungerande samverkan. 

Som ett underlag i det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet är det därför önskvärt att titta 
närmare på hur dagens förutsättningar ser ut på KTHs fem campus, samt att diskutera framtida 
förutsättningar för verksamheten vid respektive campus. 

Den pågående pandemin, digitalisering och andra omvärldsförändringar ger ytterligare skäl att 
genomföra en genomlysning av KTH:s fysiska miljöer. Genomlysningen syftar till att ge 
underlag för diskussion och beslut om KTH:s mål och strategier för verksamhetens lokaler och 
vilken väg som på bästa sätt uppfyller KTHs ambitioner att vara ett ledande tekniskt universitet.  

Översynen genomförs genom ett antal metoder: 

 Analys av verksamhetsdata från KTH 

 Erfarenheter från andra högskoleverksamheter i Sverige med flera campus 

 Internationell utblick 

 Intervjuer med KTH:s ledning, skolledningar och andra nyckelpersoner vid skolorna  

 Intervjuer med verksamhetsföreträdare vid de respektive campusmiljöerna 

Detta beslut har fattats av rektor Sigbritt Karlsson efter föredragning av utredare Malin 
Ryttberg. Närvarande vid beslutet var prorektor Mikael Östling, universitetsdirektör Kerstin 
Jacobsson, Tekniska högskolans studentkårs ordförande Charley Jönsson samt 
ledningssekreterare Eva Fredriksson. 

Kungl. Tekniska högskola

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Sigbritt Karlsson, rektor 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Malin Ryttberg, utredare ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet 
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Sändlista 
 

För åtgärd:  

Erik Fahlbeck, särskild utredare, fil. dr 
KTH/ Gemensamma verksamhetsstödet/ Research Support Office (RSO) 
 

Kopia till:  

Skolchefer, skolchef-lista@kth.se  
Administrativa chefer på skolorna, admchef-lista@kth.se  
Fakultetsrådet, fakultetsradet@kth.se  
Avdelningschefer GVS, gvs-lg@kth.se  
THS, ordf@ths.kth.se, utbildning@ths.kth.se  
Centrala samverkansgruppen 
 
Expeditionsdatum:  

{{*Expdate_es_:signer3:isdate(format=20yy-mm-dd):default(YYYY-MM-DD)}} 
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