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Beslut om utredningsdirektiv för översyn av KTH:s
resursfördelningsmodeller
Beslutet
Rektor beslutar om utredningsdirektiv för översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller enligt
bilaga 1.

Ärendet
Direktivet har utarbetats mot bakgrund av att rektor i KTH:s verksamhetsplan för 2021 gett
universitetsdirektören i uppdrag att lämna förslag på ett utredningsdirektiv för en översyn av
KTH:s resursfördelningsmodeller. Översynen omfattar både resursfördelning för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå.
KTH har under det senaste dryga decenniet genomgått flera organisatoriska förändringar. Den
totala omsättningen har vuxit från 3 674 mnkr år 2010 till 5 683 mnkr år 2020. Det kan finnas
ett behov av att bättre anpassa KTH:s resursfördelningsmodell till det lärosäte som KTH är i
dag, och till den verksamhet som bedrivs. En översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller ska
därför genomföras inklusive analys över hur befintliga modeller för resursfördelning påverkar
KTH:s verksamhet sett till dess mål, vision och möjlighet att bedriva forskning och utbildning av
hög kvalitet. KTH:s resursfördelning ska på ett effektivt sätt bidra till ett konkurrenskraftigt
KTH med omsorg för lärare, forskare och verksamhetsstöd. Alternativa modeller eller
justeringar av befintliga modeller ska vid behov föreslås.
För genomförande av översynen ska en särskild utredare utses. Beslut om utredare,
organisation och bemanning fattas genom separat beslut av rektor.
Utredningen förväntas överlämna slutrapport senast mars 2022.
Inför beslut har skolcheferna, vice rektorerna och gemensamma verksamhetsstödets
ledningsgrupp getts möjlighet att lämna synpunkter. Inför beslutet har förslaget samverkats i
centrala samverkansgruppen 2021-05-06.
Detta beslut har fattats av rektor Sigbritt Karlsson efter föredragning av utredarna Anna
Aminoff och Maria Ehnhage. Närvarande vid beslutet var prorektor Mikael Östling,
universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, studentrepresentant Charley Jönsson,
ledningssekreterare Eva Fredriksson.
Kungl. Tekniska högskolan
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Varför en översyn?

Målet med att genomföra en översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller är att se över hur befintliga
modeller påverkar KTH:s verksamhet sett till dess mål, vision och möjlighet att bedriva forskning och
utbildning av hög kvalitet. Utifrån denna analys ska vid behov alternativa modeller eller justeringar av
befintliga modeller utredas och föreslås.
KTH har under det senaste dryga decenniet genomgått flera organisatoriska förändringar. Den totala
omsättningen har vuxit från 3 674 mnkr år 2010 till 5 683 mnkr år 2020. De organisatoriska och ekonomiska förändringar som KTH har genomgått föranleder i sig en analys av om KTH:s resursfördelningsmodeller är anpassade till det lärosäte som KTH är i dag och det lärosäte KTH vill vara.
Utformning av KTH:s nuvarande resursfördelningsmodeller för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå respektive för forskning och utbildning på forskarnivå framgår av KTH:s verksamhetsplan för
2021. Modellerna knyter an till det sätt som medel fördelas från regeringen till lärosätena. Den senaste
gången beslut fattades av universitetsstyrelsen om förändring av respektive modell var 2013.

2

Utgångspunkter för översynen

Modellen för resursfördelning måste vara integrerad med övrig styrning inom planering och uppföljning och samverka med andra styrmekanismer i ett samordnat ledningssystem. I översynen ska därför
möjligheter till samordning med relaterade styrmekanismer avseende planering och uppföljning inom
KTH beaktas. KTH:s resursfördelningsmodell ska understödja föresatsen om ett KTH, i avseendet att
värden som transparens, enhetlighet, förutsägbarhet och lojalitet med KTH ges stort värde.
Översynen ska genomföras på ett transparent sätt. Av stor vikt är att eventuella förslag kommuniceras
och bereds inom hela lärosätet och når bred förankring inom KTH. Översynen bör hålla en fri och
öppen inställning till möjliga varianter av resursfördelning inom utbildning och forskning.
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor ska varje universitet
beskriva på vilket sätt jämställdhet integreras i ordinarie verksamhet, exempelvis i styrprocesser.
Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål (V-2021-0087) anger att miljö, jämställdhet
och hållbar utveckling ska vara integrerat i KTH:s styrning och uppföljningsprocesser. I enlighet med
KTH:s utvecklingsplan ska, utöver hållbar utveckling och jämställdhet, även internationalisering och
digitalisering integreras i resursfördelningen, med hänsyn tagen till områdenas olika karaktär.

3

Problembeskrivning

I framtagande av detta direktiv har KTH:s nuvarande modeller för resursfördelning diskuterats på ledningsnivå. Ett antal aspekter av resursfördelningsmodellerna upplevs som mer eller mindre problematiska eller som varande av särskild vikt för att KTH:s resursfördelning ska fungera så ändamålsenligt
som möjligt. Dessa områden redogörs kortfattat för i detta avsnitt. Översynen ska inkludera analys av
såväl dessa redan kända problem och områden som identifiering av eventuella andra problematiska
aspekter med nuvarande modell.
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Föresats om ett KTH
Anställningstrygghet och basfinansiering

KTH är som lärosäte till stor del finansierat med externa medel och dess lärartjänster är inte fullt
finansierade med anslagsmedel. Det finns därmed krav på lärare och forskare att ansöka om externa
medel för att finansiera sin forskning. En hög andel visstidsanställningar, stipendiefinansierade
anställningar eller tillsvidareanställningar där forskaren sägs upp i brist på externa medel är inte unikt
för KTH som lärosäte men är icke desto mindre problematiskt. Situationen kan medföra en känsla av
låg anställningstrygghet för akademisk personal som i sin tur kan leda till att den upplevda samhörigheten med KTH minskar. En hög grad av extern finansiering kan även i sig självt innebära en lägre grad
av upplevd samhörighet med KTH, om upplevelsen är att merparten av forskarens lön betalas av
externa forskningsfinansiärer.
3.1.2

Forskarutbildningens omfattning

I dag finansieras de flesta doktorander vid KTH av externa medel. Extern finansiering av doktorander
garanteras inte alltid för hela studietiden vilket kan innebära att KTH finansierar den senare delen av
utbildningen med anslag. Ett färre antal doktorander vid KTH skulle riskera att hämma återväxten och
rekryteringen av unga lovande forskare. Å andra sidan kan ett alltför stort antal doktorander negativt
påverka det utrymme som KTH har att anställa postdoktorer.
Den forskarutbildning som bedrivs vid KTH, inklusive det kursutbud som erbjuds forskarstuderande,
ska hanteras strategiskt och syfta till hög kvalitet.
3.1.3

Att främja kvalitet genom resursfördelning

Prestationsbaserad medelstilldelning har som syfte att premiera kvalitet. Det finns dock inga enkla svar
på hur KTH genom resursfördelning kan skapa incitament för hög kvalitet. Indikatorer är lätta att
använda men ger samtidigt begränsad information. En resursfördelningsmodell som utgår från t.ex.
externa medel riskerar att öka beroendet av externa forskningsmedel. För ett lärosäte som KTH med
över 60 procent extern forskningsfinansiering behöver de ekonomiska incitamenten för kvalitet utgå
från parametrar som en ger en mer långsiktig, strategisk och stabil fördelning av resurser.
3.1.4

Forskning och utbildning: två separata resursfördelningsmodeller

KTH har två resursfördelningsmodeller, en för forskning och en för utbildning, som hanteras separat
från varandra. Utbildning och forskning behöver samtidigt relatera till och återspegla varandra. När
beslut fattas om att fördela resurser behöver de två modellerna samspela med varandra, t.ex. avseende
hur vissa gemensamma kostnader hanteras. Av vikt är även att resursfördelningsmodellernas utformning och implementering bidrar till att lika värde tillmäts forsknings- respektive utbildningsrelaterade
uppdrag, i vilka samverkan utgör en naturlig och integrerad del.
3.1.5

Livslångt lärande

I dag utgör livslångt lärande, i betydelsen uppdragsutbildning och anslagsfinansierad vidareutbildning,
en relativt liten del av KTH:s utbildningsverksamhet. Samtidigt är KTH:s mål att kraftigt öka utbildningsvolymen inom detta område, vilket bland annat är angivet i KTH:s verksamhetsplan för 2021. För
att nå detta mål behöver KTH anpassa såväl kärnverksamhet som stödverksamhet t.ex. i form av pedagogisk utveckling och resursallokering. I dag saknas dock incitament genom ordinarie resursfördelning
att utöka utbildningsutbudet inom livslångt lärande.
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Balans i den externa finansieringen och strategiska satsningar

KTH:s forskning är till över 60 procent externfinansierad. Extern forskningsfinansiering har ofta krav
på samfinansiering vilket minskar KTH:s förfoganderätt över basanslaget. Beslut finns om att KTH ska
samfinansiera med centrala medel vid EU-bidrag för forskning. I övrigt hanteras samfinansiering inte
enhetligt inom KTH. En tydlig överblick som leder till processer och rutiner behöver finnas för att KTH
ska kunna ha en god balans kring externa bidrag utifrån en sammanhållen strategi.
KTH har behov av att genomföra strategiska satsningar av olika slag. Exempel är satsningar på mångvetenskapliga forskningsmiljöer, rekryteringar eller KTH-gemensamma verksamheter inom hållbarhet,
jämställdhet, digitalisering och internationalisering eller finansiering av såväl etablerade, som satsningar på nya, centrumbildningar och KTH-forskningsinfrastrukturer. I dag är det ekonomiska utrymmet
för strategiska satsningar begränsat. Det råder även otydlighet kring processen för strategiska satsningar och hur den inkorporeras i ordinarie budget- och verksamhetsplanering. Möjligheterna att göra en
samlad bedömning och prioritering är begränsade, av såväl pågående som nya strategiska satsningar.
3.3

Interna resursfördelningsmodeller vid KTH:s fem skolor

KTH är ett decentraliserat lärosäte, vars skolor har stor frihet att utforma den interna fördelningen av
resurser inom skolan, utifrån de olika förutsättningar som råder. Det innebär att korrelationen mellan
KTH:s centrala styrmekanismer genom resursfördelning och skolornas interna styrning blir låg. Nyttan
av en decentraliserad medelsfördelning behöver övervägas i relation till möjligheter för KTH som lärosäte att genomföra strategiska satsningar och rekryteringar, liksom i relation till möjligheterna att
implementera basfinansiering för lärartjänster.
3.4

En sammanhållen och långsiktig ekonomisk planering

KTH:s skolor har behov av en viss stabilitet i resursfördelningen för att undvika alltför kraftiga svängningar. Det finns även behov av att kunna planera sin verksamhet mer långsiktigt än på årsbasis.
Vissa verksamheter har i dag stora underskott medan andra har stora överskott och stora differenser
kan finnas mellan kapital inom GRU respektive FoFU. Myndighetskapital som ackumuleras blir svårhanterligt över tid, vare sig det är ett positivt eller negativt sådant.
Efter personalkostnader utgör lokalrelaterade kostnader en av de större kostnadsposterna på KTH. I
dag finns en obalans mellan resurstilldelning och lokalrelaterade kostnader. Det råder ojämlika förutsättningar mellan skolorna i detta avseende eftersom resursfördelningen inte i tillräckligt hög grad korrelerar med faktiska lokalrelaterade kostnader i verksamheten. Samtidigt bör det finnas incitament för
att hålla ett långsiktigt, kostnadseffektivt och hållbart lokalbestånd.
Den pågående genomlysningen av verksamhetsstödet vid KTH syftar till att sätta en ordning och struktur för hur KTH ska vidareutveckla ett professionellt och relevant stöd som bidrar till att KTH:s medarbetare ska kunna optimera sin insats i sina respektive roller som lärare, forskare eller verksamhetsstöd.
En förutsättning för utformningen av ett effektivt stöd är en aktiv dialog mellan lärare, forskare och
stödpersonal kring vilket stöd som behövs och vilket stöd som kan ges. Detta utgör grunden för att
avgöra hur stödet bäst organiseras och ska finansieras.
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Uppdrag

Med utgångspunkt i ovanstående problembeskrivning ska översynen inkludera följande områden och
frågeställningar:
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Förslag på hur och i vilken omfattning KTH skulle kunna finansiera tillsvidareanställda lärares
löner genom fast basfinansiering. Fokus ska ligga på gruppnivå snarare än individnivå.



Förslag på vilka principer för medelstilldelning som är mest ändamålsenliga för KTH:s
möjligheter att främja kvalitet inom utbildning och forskning, samtidigt som hänsyn tas till att
KTH:s bredd av forsknings- och utbildningsmiljöer värnas.



Förslag på hur resursfördelning inom utbildning och forskning kan samspela i större
utsträckning än vad som görs i dag.



Förslag på hur KTH, genom resursfördelning, kan öka incitamenten att bedriva utbildning
inom livslångt lärande.



Förslag på en definition av strategiska satsningar samt på en cyklisk process för strategiska
satsningar som inbegriper en tydlig ansvarsfördelning avseende vad skolorna kan besluta om
och finansiera med egna medel och vilka typer av strategiska satsningar som kräver en KTHgemensam process. Förslag ska lämnas på ekonomiskt utrymme för rektors strategiska
satsningar, samt hur det kan skapas och bibehållas.



Kartlägga omfattningen av KTH:s samfinansiering och vilka typer av samfinansiering som
används. Förslag på principer och en process för samfinansiering inklusive riktlinjer för vad
skolorna ska besluta om och finansiera med egna medel och vad som kräver en KTHgemensam process. Föreslå om och hur samfinansiering även kan eller bör inkludera EUprojekt inom utbildning, exempelvis EIT-samarbeten.



Kartlägga skolornas interna resursfördelningsmodeller och föreslå ett KTH-gemensamt
resursfördelningssystem som möjliggör en sammanhållen styrning och som tillämpas vid hela
KTH. Förslaget ska beakta KTH:s hela bredd och de olika förutsättningar som råder vid olika
institutioner och avdelningar samt beakta möjligheter att stimulera organisationsövergripande
samarbeten.



Föreslå en resursfördelningsmodell som är mer långsiktig än nuvarande modell.
o

I denna aspekt är det av särskild vikt att samverkan sker med genomlysningen av
verksamhetsstödet och att förslaget utgör en integrerad del av en sammanhållen
verksamhetsplanering och budgetering.

o

I samråd med programmet för genomlysning av verksamhetsstöd ska former och
ramar för finansiering av verksamhetsstödet utredas.

o

Beakta hantering av medel som ej förbrukas under ett verksamhetsår och verksamheter som går med underskott samt föreslå principer för myndighetskapital.

o

Beakta den fördelning av lokalrelaterade kostnader som sker via KTH:s nuvarande
modeller. I denna aspekt ska samverkan ske med pågående utredning av förutsättningar för en KTH-gemensam internprismodell för lokaler.

Genomförande
Koppling till pågående utvecklingsarbeten inom KTH

Översynen av resursfördelning inom KTH utgör en del av ett flertal pågående utvecklingsarbeten inom
verksamhetsstödet, vilka översynen aktivt ska förhålla sig till. Huvudsakligen berörs program för genomlysning av verksamhetsstöd och utredning av förutsättningar för en KTH-gemensam internprismodell för lokaler. Vidare berörs verksamhetsöversyn av KTH:s campus, liksom pågående revidering av
arbetsordning och delegationsordning vid KTH. Sammantaget syftar de olika utvecklingsarbetena, där
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översyn av resursfördelningsmodeller är en del, till att uppnå en mer strategisk och sammanhållen
verksamhetsplanering.
5.2

Omfattning och avgränsning

Översynen omfattar resursfördelning inom både utbildning och forskning och dess ekonomiska
styrning. En viktig faktor i sammanhanget är att resursfördelning är en av många styrmekanismer
inom KTH och kan inte användas för att styra alla angelägna frågor inom lärosätet. Relaterade
styrmekanismer utgörs av exempelvis ledarskaps- och organisationsfrågor, arbets- och
delegationsordning, budget- och verksamhetsplanering m.m.
5.3

Organisation och bemanning

För genomförande av översynen ska en särskild utredare utses av rektor. Beslut om utredare,
organisation och bemanning fattas genom separat beslut.
I arbetet med översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller är det av yttersta vikt att en stor mångfald
av KTH:s olika medarbetarkategorier inkluderas. Frågan om resursfördelning är komplex och har flera
komponenter att ta hänsyn till, vilket kommer att kräva olika kompetenser i arbetet.
5.4

Kostnader, resurser och tid

Den särskilda utredare som tillsätts för uppdraget kommer att vara extern från KTH. Övriga involverade personer har sin huvudsakliga anställning vid KTH:s skolor eller gemensamma verksamhetsstöd.
KTH:s skolor såväl som gemensamma verksamhetsstödet behöver möjliggöra för sina medarbetare att
delta i detta arbete. Då många processer spänner över organisatoriska gränser är en förutsättning för
framgång att få tillgång till medarbetare med mandat att företräda olika verksamhetsdelar.
5.5

Projektplan

Den särskilda utredaren ska ta fram en projektplan för översynen. Projektplanen ska inkludera en
konsekvensanalys, en riskanalys och en plan för simuleringar av alternativa modeller. Projektplanen
ska även innehålla en plan för omvärldsanalys som ska inkludera en analys av ett urval andra svenska
lärosätens resursfördelningsmodeller.
Projektplanen ska innehålla en tidplan som möjliggör att universitetsstyrelsen fattar beslut om en ny
resursfördelningsmodell under 2022, med implementering från 2023. Projektplanen ska presenteras
för rektor i augusti 2021, en delrapport ska presenteras i december 2021 och en slutrapport i mars
2022.
5.6

Övergångsregel

I det fall en ny resursfördelningsmodell innebär en stor förändring i tilldelade medel ska åtgärder vidtas för att inledningsvis dämpa eventuellt negativa effekter. Denna övergångsperiod måste anpassas
utifrån effekterna på verksamheten och bör maximalt sträcka sig över tre år.

Signatur:
E-post: aaminoff@kth.se
Signatur:
E-post: sigbritt@kth.se
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