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om kth

Om KTH
KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och är landets största anordnare av teknisk
utbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen
täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar
inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Förutom
den forskning som bedrivs vid KTHs skolor finns ett stort
antal såväl nationella som lokala kompetenscentra förlagda
till KTH. De olika forskningsstiftelserna finansierar dessutom ett antal forskningsprogram.
Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, master, licentiat eller
doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning. Totalt verkar vid KTH drygt 13 300 helårsstudenter på grund- och avancerad nivå, över 1 500 aktiva forskarstuderande samt 3 900 anställda.
KTH grundades 1827 och är sedan 1917 beläget i vackra och numera kulturminnesmärkta byggnader på Norra
Djurgården i centrala Stockholm. Verksamhet är också

förlagd till Roslagstull, där KTH tillsammans med Stockholms universitet bedriver utbildning och forskning inom
bioteknologi och fysik vid AlbaNova. KTH har vidare verksamhet förlagd vid campus i Kista, Skolan för informationsoch kommunikationsteknik (ICT) och i Stockholms södra
region, Skolan för teknik och hälsa (STH), med verksamhet
förlagd i Haninge och Flemingsberg. Skolan för industriell teknik och management har viss verksamhet förlagd i
Södertälje och skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
har verksamhet i Haninge. I Kista samarbetar KTH med
Stockholms universitet, forskningsinstitut och industri
inom ramen för Campus Kista, Sveriges största resurs inom
informationsteknologi. KTH har omfattande internationella forsknings- och utbildningsutbyten med universitet
och högskolor, främst i Europa, USA, Australien men också
med länder i Asien. KTH medverkar även aktivt i EUs olika
forskningsprogram. Samarbete bedrivs även med svenska
och internationella biståndsorgan.

K TH I SIFFROR 2009
ut b i l d n i n g

Forskning

•
•
•
•

Större nationella forskningsprogram

•
•
•
•
•
•

Arkitektutbildning och 15 civilingenjörsutbildningar
Civilingenjör och lärarutbildning med tre inriktningar
8 högskoleingenjörsutbildningar
51 master- och magisterutbildningar med engelska
som undervisningsspråk
4 master- och magisterutbildningar med svenska
som undervisningsspråk
3 kandidatutbildningar
Tvååriga högskoleutbildningar, vidareutbildning,
teknisk basutbildning
13 334 helårsstudenter, varav 30 procent kvinnor
10 940 helårsprestationer
1 533 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet),
varav 29 procent kvinnor

Antagna

• 3 404 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna samt kandidatutbildning och
teknisk basutbildning, varav 30 procent kvinnor
• 1 647 nybörjare på master- och magisterutbildningar,
varav 26 procent kvinnor
• 347 nyantagna till utbildning på forskarnivå, varav
32 procent kvinnor
Examina

• 955 examinerade arkitekter och civilingenjörer, varav
29 procent kvinnor
• 259 examinerade högskoleingenjörer, varav 24 procent kvinnor
• 776 teknologie master/magisterexamina, varav 28 procent av
kvinnor
• 222 doktorsexamina, varav 27 procent av kvinnor
• 128 licentiatexamina, varav 34 procent av kvinnor

Ansvar för
• Sju Vinnexellence Centra (Vinnova)
• Tre Linné-centra (Vetenskapsrådet)
• Tre SSF-centra – Stiftelsen för Strategisk forskning
• Tre av Energimyndighetens centra
• Två Mistra-centra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Eko n o m i

• 3 356 mnkr i total omsättning (varav 161 mnkr transfereringar)
Högskoleanslag

• 1 031 mnkr grundutbildning
• 748 mnkr forskning/forskarutbildning
Extern finansiering (exklusive transfereringar)

•
•
•
•
•
•

215 mnkr Vetenskapsrådet
138 mnkr Vinnova
152 mnkr EUs ramprogram
353 mnkr övriga statliga myndigheter
42 mnkr SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning)
516 mnkr övrig extern finansiering inklusive privata medel

Personal

3 900 anställda, motsvarande 2 935 heltidsekvivalenter, varav:
1 942 män
993 kvinnor
273 professorer varav 28 kvinnor (inklusive 23 gästprofessorer)
32 adjungerade professorer (personer)
206 lektorer varav 32 kvinnor (inklusive 4 biträdande professorer)
L o ka l a r e a

• 232 000 m2
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organisation

Organisation
K THs LEDNING

KTHs verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa
sorterar KTHs institutioner, avdelningar, centrumbild-

ningar och utbildningsprogram. Dessutom finns två med
skola jämställda särskilda enheter. Skolorna är direkt
underställda rektor och leds av en skolchef, benämnd
dekan, och en ställföreträdande skolchef, benämnd prodekan. För skolans verksamhet ansvarar en styrelse samt
en ledningsgrupp. Vid varje skola ska finnas ett lärarkollegium.
Rektor leder verksamheten under universitetsstyrelsen. Förutom rektor finns en prorektor som är rektors
ställföreträdare. KTHs rektorsgrupp tar upp övergripande forsknings-, utbildnings- och kvalitetsfrågor. Den är
sammansatt av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och
prodekanus, två vicerektorer för forskning, förvaltningschefen samt en studeranderepresentant. KTHs ledningsgrupp behandlar skolövergripande frågor och består av
rektor, prorektor, vicerektorer, fakultetens dekanus och
prodekanus, förvaltningschefen, samtliga skolchefer,
överbibliotekarien samt studeranderepresentanter.
Fakultetsnämnden har det akademiska ansvaret för
KTHs utbildning och forskning. Kvalitetsarbetet, vad
avser uppföljning, utvärdering och rekommendationer,

har en framskjuten plats i fakultetsnämndens arbete.
Som forum för information, diskussion och förankring
av övergripande frågor samt som rådgivande organ i forsknings- och utbildningsfrågor finns ett centralt fakultetskollegium.
Universitetsstyrelsen har inseende över KTHs alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen består av totalt 15 ledamöter – 8 externa ledamöter,
rektor, 3 lärare och 3 studeranderepresentanter.

Universitetsstyrelsen

Fakultetsnämnden

Rektor

Dekanus

Rektors ledningsgrupp

Fakultetskollegium

Skolstyrelsen
Skolchef/dekan
Ledningsgrupp

K T H s s ko l o r m e d t i l l hö r a n d e v e r k s amh e t s o m r å d e n
Skolan för arkitektur och
samhällsbyggnad (ABE)

-

arkitektur
byggvetenskap
fastigheter och byggande
filosofi och teknikhistoria
mark- och vattenteknik
samhällsplanering och miljö
transporter och samhällsekonomi

Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

- nätverk, informations- och styrsystem
- medicinska tillämpningar
- informations- och kommunikationssystem
- energi och smarta elkraftnät
- experimentell fusions- och rymdplasmafysik
- fordonsteknik och transporter

Skolan för bioteknologi (BIO)

Skolan för industriell teknik och

Skolan för datavetenskap och

-

-

industriell och miljöinriktad bioteknik
medicinsk bioteknik
protein atlas
teoretisk bioteknik

kommunikation (CSC)

-

beräkningsvetenskap
datalogi
medieteknik
människa-datorinteraktion
tal- och musikkommunikation

management (ITM)

materials egenskaper
industriell produktutveckling
industriell produktion
energiomvandling
industriell management

Skolan för informations- och

kommunikationsteknik (ICT)

-

elektroniksystem
optik och fotonik
integrerade komponenter och kretsar
kommunikation: tjänster och
infrastruktur
- materialfysik

Skolan för kemivetenskap (CHE)

- fiber- och polymerteknologi
- kemi
- kemiteknik
Skolan för teknikvetenskap (SCI)

-

farkostteknik
fysik
hållfasthetslära
matematik
matematisk statistik
mekanik spec. biomekanik
optimeringslära och systemteori
strömningsmekanik
teoretisk fysik
tillämpad fysik

Skolan för teknik och hälsa (STH)

- medicinsk teknik
- hälsa

Enheten för vetenskaplig information
och lärande (LIB)

- Biblioteket (KTHB), Learning Lab
KTH företagssamverkan (BLI)
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rektors förord

Rektors förord
KTHs utvecklingsplan slår fast att KTH ska vara ett internationellt universitet, som mäter sig med de främsta i världen. Graden av excellens är naturligtvis svår att mäta, men
vissa indikationer ges ändå av de olika rankinglistor som
publiceras. Dessa visar att KTH tillhör de främsta i Europa.
Inom utbildningen noterades under 2009 mycket glädjande en uppgång med 17 procent i antalet förstahandssökande till KTHs civilingenjörsutbildningar och 28 procent
till högskoleingenjörsutbildningarna. Det är svårt att i
detalj förklara orsakerna till uppgången. Lågkonjunkturen
kan ha medfört ett ökat intresse för utbildningar som säkert
leder till ett arbete och som ger goda möjligheter till framtida utveckling. I den meningen är ingenjörsyrket ett klokt
val. Jag vill också tro att de ansträngningar som görs och har
gjorts av bland andra KTH, för att öka intresset för teknisk
utbildning, har gett resultat. För att ytterligare sätta fokus
på utbildningens betydelse kommer 2010 att bli ”Utbildningens år” på KTH.
I KTHs intensiva rekryteringsarbete av studenter är rekrytering av kvinnor speciellt prioriterad. Det är därför glädjande
att andelen kvinnor av nybörjarna i arkitekt- och civilingenjörsutbildningen 2009 har stigit till den högsta andelen någonsin, 33 procent. Av de nyantagna till utbildning på forskarnivå
är 32 procent kvinnor, vilket också är en tydlig ökning.
Den totala utbildningsvolymen, antalet helårsstudenter,
har ökat med 9 procent under 2009. Totalt under 2009 har
KTH examinerat 955 arkitekter och civilingenjörer, 776
magistrar/mastrar, 259 högskoleingenjörer och 117 teknologie kandidater. Antalet examinerade civilingenjörer har
dock minskat under 2009, trots ansträngningar att vända
trenden. Att få upp denna kommer att ha högsta prioritet
de kommande åren.
Det internationella intresset för KTHs utbildningar fortsätter att öka. Antalet inkommande utbytesstudenter ökade
med nästan 200 individer och uppgick totalt till 1 349. Cirka
10 000 studenter, företrädesvis utländska, skickade in kompletta ansökningar till KTHs masterprogram.
Ett tecken på KTHs internationella konkurrenskraft är
det ansvar som KTH har fått i uppbyggnaden av European
Institute of Innovation and Technology (EIT). Beslut togs i
december 2009 om att KTH ska delta som partner i två av de
tre områden som EIT nu bygger upp. Inget annat universitet i Europa kan uppvisa samma framgång i detta avseende.
EIT passar KTHs profil väl genom att forskning, innovation och utbildning ingår som lika tunga delar. EITs nära
koppling till näringslivet genom industriella partners och
den internationella dimensionen stämmer också väl med
KTHs verksamhetssyn.
Under 2009 utlyste regeringen strategiska forskningssatsningar inom ett 20-tal områden. Arbetet med ansökningarna har varit intensivt och efter regeringens beslut i
4

september om vilka områden som får nya resurser har ett
omfattande planeringsarbete utförts. KTH var framgångsrikt i konkurrensen om dessa forskningsmedel, som kommer att ge rejäla förstärkningar inom sex bredare forskningsområden. Medlen kommer främst att användas för
förstärkningar av fakulteten, dvs. av antalet professorer,
lektorer och biträdande lektorer, inom dessa områden.
Speciellt intressant är den satsning som KTH gör tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms universitet
på Science for Life Laboratory på Norra Stationsområdet.
Det är den enskilt största nationella satsningen inom ramen
för de strategiska forskningssatsningarna. Under hösten har
initiativet i Stockholm på detta område koordinerats med
motsvarande satsningar vid Uppsala universitet. Ambitionen är att bygga upp en verksamhet av absolut världsklass.
KTHs forskare har under 2009 varit mycket framgångsrika i att attrahera även andra externa forskningsmedel.
Intäkterna från Vetenskapsrådet, KTHs största bidragsgivare, uppgick 2008 till 215 mnkr, den dittills högsta nivån, och
ligger för 2009 fortsatt på samma höga nivå. Samtidigt har
förskotten från Vetenskapsrådet ökat kraftigt, med 63 mnkr.
Intäkterna liksom förskotten från Vinnova har heller aldrig
varit så stora som detta år, 138 mnkr respektive 115 mnkr.
Intäkterna från EUs ramprogram har åter ökat och uppgår
nu till 152 mnkr. Till detta kommer medel från övriga EU
och nu även från ERC, Europeiska forskningsrådet. Wallenbergstiftelsernas bidrag uppgick till 92 mnkr och bidragen
från Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) till 42 mnkr.
Det ekonomiska resultatet totalt för KTH 2009, 196
mnkr, ett myndighetskapital på 301 mnkr och 921 mnkr i
oförbrukade bidrag, visar på goda förutsättningar för nya
framtida satsningar. Dessutom tillkommer under 2010 –
2012 de av regeringen initierade strategiska forskningssatsningarna, som ger KTH ett välkommet förstärkt fakultetsanslag. Sammantaget ser vi framför oss några år av mycket
stark expansion.
Under 2009 har beslut tagits om införande av ett nytt
karriärsystem för anställningar inom fakulteten. Den största skillnaden i tjänstestrukturen är att anställningen biträdande lektor ersätter forskarassistentanställningen. Detta
innebär att yngre personer som anställs som biträdande
lektor inom KTHs fakultet kan, om de är framgångsrika,
befordras till lektor och sedan till professor. Systemet är
mycket inspirerat av det amerikanska, och innebär en mer
professionell och strukturerad karriärutveckling. Jag tror
att systemet kommer att göra anställningar vid KTH mer
attraktiva, inte minst för kvinnor.
Det mesta ser mycket positivt ut just nu. Jag ser med
tillförsikt an de kommande verksamhetsåren.
Peter Gudmundson

U t b ildning

Utbildning
UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCER AD NIVÅ

Regeringens uppdrag

Regeringen styr universitet och högskolor genom att ge
utbildningsuppdrag. För fyraårsperioden 2009–2012 gäller
som mål att minst 4 700 civilingenjörsexamina ska avläggas vid KTH. Ett ytterligare mål för perioden är att antalet
helårsstudenter inom högskoleingenjörsutbildningarna ska
öka med minst tre procent per år i förhållande till föregående år.
Sökandetryck, fördelning av platser mellan utbildningar

Antalet förstahandssökande till arkitekt-, civilingenjörsoch högskoleingenjörsutbildningarna samt kandidatutbildningarna 2009 var 5 031, varav 299 inför vårterminen
samt 4 732 inför höstterminen. Detta är en ökning jämfört
med 2008 (4 405). Antalet planerade nybörjarplatser på
dessa programutbildningar var 2 090, vilket är en marginell
ökning jämfört med 2008 (2 060).
De mest eftersökta utbildningarna var, liksom tidigare,
arkitektutbildningen med 843 förstahandssökande och
civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi med 537
förstahandssökande. Det var även stort intresse för civilingenjörsprogrammen i samhällsbyggnad med 356 förstahandssökande och teknisk fysik med 250.
Flest förstahandssökande av högskoleingenjörsutbildningarna hade byggteknik och design med 222. Kandidatutbildningen i fastighet och finans, som gavs för fjärde
gången, hade också denna gång många sökande, 181 förstahandssökande. Till tekniskt basår i Kista sökte 507 personer
i första hand.
Även för KTHs master- och magisterutbildningar var
intresset stort. Till KTHs master- och magisterutbildningar med undervisning på engelska inkom drygt 20 000
webbansökningar inför höstterminen 2009, varav cirka
10 000 sökande skickade in kompletta ansökningshandlingar. Omkring hälften av dessa bedömdes vara behöriga
och drygt 2 500 av dessa antogs. Utöver detta inkom 175
ansökningar till en distansutbildning med lokal antagning.
Till vårterminen 2009 erbjöds två internationella masterprogram och dessa två program hade drygt 2000 webbansökningar, varav 215 bedömdes vara behöriga och av dessa
antogs 85. Totalt antal planerade platser på master- och
magisterutbildningarna var 1350.
Nybörjare på KTHs utbildningsprogram

Antagningen till KTHs arkitekt-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar samt kandidatutbildningar,
master- och magisterutbildningar, tvååriga högskoleutbildningar, tekniska basutbildningar och till vidareutbildningskurser sker i det nationella antagningssystemet som förvaltas av Verket för högskoleservice. Lokal antagning har

skett till de senare delarna av KTHs utbildningsprogram.
Dessutom tillsätts en del av platserna på civilingenjörs- och
högskoleingenjörsutbildningarna med studerande som
genomgått KTHs tekniska basutbildning.
Under 2009 påbörjade totalt 2 497 (2 122 under 2008)
nybörjare i årskurs 1 studier på KTHs traditionella utbildningsprogram, varav 1 872 (1 650) på arkitekt- och civilingenjörsutbildningarna och 625 (472) på högskoleingenjörsutbildningarna. Därutöver tillkom 770 (616) nybörjare på
teknisk basutbildning.
På KTHs kandidatutbildningar 2009 började 137 (156)
studerande. De tvååriga högskoleutbildningarna i byggteknik och fastighetsförmedling respektive byggproduktion
hade sammanlagt 105 (111) nybörjare.
Antalet nybörjare inom master- och magisterutbildningarna var 1 647 (1 617), varav 273 (222) påbörjade ett ettårigt magisterprogram. Majoriteten av dessa program har
undervisning på engelska.
Till vissa utbildningar, där alla platser inte blev tillsatta
i den ordinarie antagningen till höstterminen 2009, genomförde KTH efterantagning. Denna antagning berörde fyra
högskoleingenjörsutbildningar, en kandidatutbildning, en
tvåårig högskoleutbildning samt teknisk basutbildning.
Resultatet av efterantagningen var att 57 studerande påbörjade utbildning. Ett ökat söktryck i kombination med att
nuvarande antagningssystem möjliggör sen ansökan under
perioden fram till urval har minskat behovet av efterantagning jämfört med föregående år.
Utöver antagningen av nybörjare i årskurs 1 påbörjade
168 (165) nya studerande de senare delarna av KTHs civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar under 2009.
Det finns även möjlighet att påbörja de senare delarna av ett
master- eller magisterprogram eller en tvåårig högskoleutbildning, vilket 99 (85) studenter gjorde 2009.
Medianåldern för nybörjare inom grundutbildningen

Medianåldern för nybörjare på arkitekt- och civilingenjörsutbildningarna 2009 är 20 år. Det är samma nivå som 2008.
För nybörjare på teknisk basutbildning är medianåldern
21 år, vilket också är samma nivå som 2008. Däremot har
medianåldern för dem som påbörjar övriga utbildningar på
KTH sjunkit. För högskoleingenjörsutbildningar och kandidatutbildningar är medianåldern 21 år, för master- eller
magisterprogram 25 år och för program som leder till högskoleexamen 23 år.
Reell kompetens

Alla universitet och högskolor ska bedöma både grundläggande och särskild behörighet för den som genom
svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller
på grund av någon annan omständighet, har förutsättningar
5
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Figur 1
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Bioteknik
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Elektroteknik
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Datateknik
Datateknik och elektronik
Elektronik och datorteknik
Elektronik och kommunikation
Elektroteknik
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Kemiteknik
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Medicinsk teknik
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DELSUMMA
Master/magisterutbildning
Masterutbildningar 120 hp
Magisterutbildningar 90 hp
Magisterutbildningar 60 hp
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113
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41
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8%
48%
13%
18%
36%
23%
50%
19%
35%
61%
39%
10%
43%
25%
30%
33%

Totalt
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71
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132
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68%
41%
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53%
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31%
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8%
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7%

18
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30
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23%
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22%
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26%
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32%
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26%
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5
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139
50
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24%
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36%
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28%
37%
26%
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27%
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24%
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39
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45
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70
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31%
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27%
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att tillgodogöra sig en sökt högskoleutbildning, det vill
säga har reell kompetens.
KTH har en policy för bedömning och tillgodoräknande
av reell kompetens vid antagning till grundnivå och avancerad nivå. I arbetet med exempelvis undantag och motsvarandebedömningar gör KTH en bedömning om reell
kompetens kan tillgodoräknas, även utan aktiv ansökan
från den sökande.
Under 2009 fick KTH 77 ansökningar (15 till vårterminen samt 62 till höstterminen) om tillgodoräknande av reell
kompetens. Av dessa beviljades 33 (6 till vårterminen samt
27 till höstterminen).
KTH har utvecklat diagnostiska prov i svenska och engelska. Proven, som har använts i sju år, används dels som ett
led i bedömningen av reell kompetens, dels i övrig bedömning av behörigheten. Under året genomfördes 27 prov i
svenska (17 godkända) och 12 prov i engelska (8 godkända).
Urvalsgrunder för antagning

KTH tillämpade alternativt urval till tre utbildningar 2009.
För två av utbildningarna har KTH beslutat om urvalsgrunderna enligt HF 7 kap 13§. För den tredje gäller att HSV
givit tillstånd enlig HF 7 kap 15§.

Utbildningsprogrammen i byggteknik och fastighetsförmedling, 120 hp, och byggproduktion, 120 hp, lockar
sökande med arbetslivserfarenhet och KTH har beslutat att
tillämpa alternativt urval till högst 20 procent av platserna.
För att bli antagen i det alternativa urvalet krävs minst två
års yrkesverksamhet på heltid. Högst tre års yrkesverksamhet på heltid får tillgodoräknas. I redovisningen av studieresultat utgår KTH från nybörjare på respektive program, det
vill säga de studenter som påbörjade utbildningen.
På den tvååriga utbildningen i byggteknik och fastighetsförmedling kan 20 procent av platserna tillsättas med
sökande med praktisk erfarenhet från bygg- och/eller
fastighetsförvaltningsbranscherna. I det alternativa urvalet konkurrerade 7 sökande varav fyra antogs varav en
tackade nej till erbjuden plats. Totalt påbörjade 66 studerande utbildningen våren 2009. Studieresultat för de tre som
antogs i alternativt urval är 0-2 hp. Av dem som antogs i
urvalsgruppen betyg finns ett studieavbrott registrerat. Fem
studenter har presterat 0-8 hp, fem studenter har 10-30 hp,
fyra studenter har 31-50 hp och 13 studenter har 51-63 hp. I
urvalsgruppen med högskoleprovsresultat finns två studieavbrott registrerade. Två studenter har presterat 4-7,5 hp,
fyra studenter har 10-30 hp, fyra studenter har 31-50 hp och
22 studenter har 51-63 hp. En student har antagits i urvalsgrupp folkhögskola och har presterat 48 hp.
På den tvååriga utbildningen i byggproduktion kan
20 procent av platserna tillsättas med sökande med praktisk yrkeserfarenhet från bygg- och anläggningsområdet.

Figur 2

A n d e l k v i n n o r av n y b ö r ja r e 2 0 0 0 – 2 0 0 9
i procent
35
30
25
20
15
10
5
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Arkitekt/civilingenjör
Högskoleingenjör

Till utbildningen antogs de två sökande som fanns i gruppen för alternativt urval. Totalt påbörjade 39 studerande
utbildningen hösten 2009. De två som antogs i alternativt
urval har efter en termins studier presterat 24 hp. För
dem som antogs i urvalsgruppen betyg finns två studieavbrott registrerade. Två studenter har presterat 0-3 hp, tre
studenter 10-20 hp och fyra studenter 21-27,5 hp. I urvalsgruppen med högskoleprovsresultat har tre studenter uppnått 0-5,5 hp, fem har uppnått mellan 10-20 hp och nio
har presterat 21-31,5 hp. En student har antagits i urvalsgrupp övriga sökande och har uppnått 21 hp. I urvalsgruppen sen anmälan har tre studenter presterat 0-8,5 hp och
en student 12 hp. Av de efterantagna har en student uppnått 3 hp, en student 11 hp och två studenter 27,5-30 hp.
Höstterminen 2008 antogs ingen i gruppen alternativt
urval till byggproduktion.
Även arkitekturprogrammet tillämpar alternativt urval,
enligt särskilt tillstånd från HSV, och 40 procent av platserna
tillsätts på grundval av resultat av arkitektprovet. 436 personer gjorde provet 2009.
Antagning och rekrytering av kvinnor

Andelen kvinnor av nybörjarna i arkitekt- och civilingenjörsutbildningen har 2009 stigit till den högsta andelen
någonsin, 33 procent. Antalet kvinnor som har påbörjat
dessa utbildningar har ökat från 523 föregående år till 615 i
år. Av det totala antalet nybörjare på KTH 2009 var 29 procent kvinnor. Fördelningen skiljer sig emellertid kraftigt
åt mellan KTHs olika program. På vissa av KTHs utbildningsprogram har andelen kvinnor under flera år överstigit
40 procent. Det gäller arkitektutbildningen, civilingenjörsprogrammen i bioteknik, design och produktutveckling,
kemivetenskap, medicinsk teknik, samhällsbyggnad samt
7
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civilingenjör och lärare. Det gäller även högskoleingenjörsutbildningarna i kemiteknik och medicinsk teknik samt
högskoleutbildningen i byggteknik och fastighetsförmedling. Däremot är andelen kvinnor under tio procent på
civilingenjörsprogrammet i datateknik, högskoleingenjörsutbildningarna i datateknik samt elektroteknik. Antalet program där andelen kvinnor är under tio procent har
minskat i jämförelse med föregående år. Ett av KTHs mål i
utvecklingsplanen till 2012 är att ingen utbildningsmiljö har
mindre än tio procent kvinnor. Andelen kvinnor av nybörjarna på master- och magisterprogrammen uppgick för
2009 till 26 procent. På kandidatutbildningarna var andelen
kvinnor 33 procent och på de tvååriga högskoleutbildningarna 42 procent.
Översyn av in- och utgångar till KTHs utbildningsprogram

Under 2008 påbörjades en översyn av utgångar på avancerad nivå (masternivå) efter universitetsstyrelsens beslut att
utgångarna på arkitekt- och civilingenjörsprogrammen
samtidigt ska vara masterprogram. Universitetsstyrelsen
har under 2009 beslutat om inrättande av drygt 20 masterprogram som samtidigt utgör avslutning, utgångar, för
civilingenjörsprogrammen. Totalt finns nu drygt 50 masterprogram som ersätter tidigare masterprogram samt de
drygt 100 inriktningarna inom civilingenjörsutbildningen.
Alla masterprogram ska ha en gemensam struktur och
innehålla obligatoriska moment och kurser om minst 30 hp.
Inom ett masterprogram kan det dessutom finnas olika spår.
Den nya utbildningsstrukturen för utbildning på avancerad
nivå införs under 2010.
Under 2008 påbörjades även ett arbete med att ta fram
förslag till ingångar till de femåriga programmen. Ingångarna förutsattes bli utformade så att sökande till avancerad
nivå (masterprogram) kan komma från fler utbildningsprogram på grundnivå. I detta arbete skulle hänsyn tas till framtida arbetsmarknad, konkurrerande program i omvärlden,
manifesterad efterfrågan tidigare år samt påverkan av införande av avgifter. Arbetet med översyn av ingångar pågår
fortfarande. Hittills har det resulterat i inrättande av ett nytt
civilingenjörsprogram i energi och miljö med programstart
hösten 2010.
En översyn av in- och utgångar för utbildningar på
grundnivå påbörjades under hösten 2009 och fortgår också
under 2010.
Hållbar utveckling

För samtliga KTHs utbildningar som leder till yrkesexamen
ingår bland annat krav att ta hänsyn till samhällets mål för
hållbar utveckling. Detta finns inskrivet i den nationella
examensordningen och omfattar alltså en stor del av KTHs
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.
8

KTH har, förutom den nyinrättade civilingenjörsutbildningen i energi och miljö, också 5-10 masterutbildningar
som är direkt inriktade mot hållbar utveckling. Även civilingenjörsprogrammen i samhällsbyggnad och kemivetenskap samt högskoleingenjörsutbildningen i kemiteknik har
stora inslag av miljö och hållbarhet.

REKRY TERING AV STUDENTER TILL K THs UTBILDNINGAR
SOM STARTAR PÅ GRUNDNIVÅ
Mål för rekrytering

Det övergripande målet för rekryteringsarbetet är att
intressera ungdomar för KTHs utbildningar. Målgrupper
är främst gymnasieungdomar, komvuxelever, värnpliktiga
samt personer i arbetslivet. Dessutom arbetar KTH långsiktigt med grundskoleungdomar som målgrupp. KTH har
en kommunikationsplattform för att främja och bredda
rekryteringen av studenter till KTH. Denna anger vad KTH
bör kommunicera till presumtiva studenter och uppdaterades sommaren 2009 mot bakgrund av en genomförd målgruppsundersökning.
Plattformen ligger till grund för de aktiviteter och åtgärder som planerats eller påbörjats för att bland annat åstadkomma en jämnare könsfördelning, minska social snedrekrytering samt stimulera mångfalden avseende etnisk
tillhörighet.
Universitet och högskolor ska aktivt främja och bredda rekryteringen för vidare studier. Högskolan har fått
en allt större roll i samhällsutvecklingen, vilket innebär
att den därför också bör spegla den mångfald som finns i
dagens samhälle. Breddad rekrytering är något som KTH
aktivt arbetar med inför varje nytt rekryteringsår. Arbetet
omfattar aktiviteter och möten med presumtiva studenter
med olika bakgrund, kön, bostadsort, etnisk tillhörighet,
funktionshinder etc. I juni månad redovisade KTH en ny
handlingsplan för breddad rekrytering, gällande perioden
2009-2012.
Genomförda aktiviteter

I rekryteringsarbetet prioriteras det personliga mötet mellan företrädare för KTH och presumtiva studenter. KTH har
ett intensivt samarbete med gymnasieskolor. Detta arbete
sker främst med så kallade studentambassadörer, cirka 50
till antalet. Dessa besöker varje år gymnasieskolor, komvux,
regementen och i viss mån även grundskolor i hela Sverige.
Under 2009 genomförde KTHs studentambassadörer cirka
145 skolbesök. Studentambassadörerna deltar även vid
mässor och andra aktiviteter. Vid studiebesök från grundoch gymnasieskolor är det studentambassadörer som visar
dessa grupper runt och informerar om KTH. Studentambassadörerna representerar de flesta av KTHs utbildningar samt
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KTHs olika campus och valet av dem sker med stor omsorg.
De ska dessutom spegla mångfalden på KTH. Alla studentambassadörer genomgår en utbildning som omfattar ungdomskommunikation och presentationsteknik med mera.
KTHs webbplats är tillsammans med utbildningskatalogen och personliga möten som skolbesök de viktigaste kanalerna för att nå målgruppen med information inför valet
av utbildning. För att förbättra informationen och vägledningen om utbildningsvägar och om arbetsmarknaden
för ingenjörer har KTH under de senaste tre åren tydligt
fokuserat den studentrekryterande kommunikationen
kring vad som händer efter utbildningens slut och hur
ingenjörsrollen kan se ut i arbetslivet. Det finns en relativt
utbredd okunskap om vad en ingenjör är och vad han/hon
arbetar med och intentionen har varit att försöka ge svar
på dessa frågor. Till exempel har yrkesverksamma alumner från KTH berättat om sin utbildning och sin nuvarande
yrkesroll. En koppling mellan utbildning och arbetsmarknad har på så sätt gjorts.
KTH har under åtta år genomfört en enkätundersökning bland de nyantagna om deras bakgrund, hur de fått
information om utbildningen och varför de valt KTH. I
årets enkät, liksom tidigare, svarar de flesta att de bestämde
sig för KTH efter gymnasiet. En majoritet av nybörjarna
har valt KTH eftersom KTH har ett gott rykte, de har ett
stort intresse för naturvetenskap och teknik och/eller för att
utbildningen ger stora karriärmöjligheter. De flesta hade
fått information om utbildningen från KTHs webbplats
eller från utbildningskatalogen.
2009 års upplaga av Öppet hus hade 1 400 besökare.
”Sista minuten” är en minimässa som hålls i kårhuset strax
före sista ansökningsdagen för högskolestudier. Syftet är att
informera dem som ännu inte valt utbildning. 2009 besökte
130 personer minimässan.
Gymnasieelever har också haft möjlighet att följa en
student på KTH under en vanlig dags studier. Under vårterminens första månader besökte 280 elever från gymnasieskolans årskurs tre KTH.
KTH deltar också i ett antal utbildningsmässor runt om
i landet och i Norden. Under 2009 medverkade KTH vid
mässor i bland annat Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Varberg, Karlstad och på Gotland.

erbjuds gymnasieelever projektarbeten inom områden där
KTH kan ge kunskap och stöd. Härigenom ges gymnasieeleverna möjlighet till ämnesfördjupning och närmare kontakt med högre utbildning.
Tillsammans med Tensta gymnasium startade KTH
hösten 2009 ett projekt som ska verka som en naturlig länk
till eftergymnasiala studier. Projektet syftar till att introducera KTH för dem som hyser ett särskilt intresse för
arkitektur och samhällsbyggnad och som kommer från
ett område varifrån KTH rekryterar relativt få studenter.
Kursen ”Introduktion till arkitektur” är en eftergymnasial
utbildning som ska verka som en naturlig länk till studier
och tjäna som en motkraft till den sociala snedrekryteringen
till arkitekturskolan på KTH.
Teknikåttan är en nationell tävling för elever i klass åtta.
KTH har tidigare medverkat som arrangör men sedan 2008
har Vetenskapens Hus tagit över projektledningen då målgruppen för denna tävling överensstämmer med den för
Vetenskapens Hus. Tävlingen kommer även i fortsättningen äga rum i KTHs lokaler och vara tätt knuten till KTH.
Under sommaren 2009 anordnade KTH tillsammans
med Vetenskapens Hus två veckolånga kurser för flickor
i årskurs fem till och med åtta. Dessa kurser syftar till att
främja teknik- och naturvetenskapliga studier i målgruppen unga kvinnor. Ett antal av KTHs studentambassadörer berättade om hur det är att studera på KTH samt vad
eftergymnasiala teknik- och naturvetenskapliga studier i
allmänhet kan innebära.
Under 2009 har KTH aktivt deltagit i de aktiviteter som
skett i samarbete med Stockholms Akademiska Forum
(StAF). En av dessa aktiviteter är Ung08, en av Europas
största ungdomsfestivaler. Besökarna på festivalen är barn
och ungdomar. KTHs deltagande tillsammans med StAF
syftade till att väcka intresset för vidare studier främst inom
området teknik samt ge besökarna information om KTH.
KTH deltar på Teknikdagarna på Kulturhuset i
Stockholm. Teknikdagarna är ett arrangemang för främjandet av teknikintresse hos barn och ungdomar i åldern
fyra till arton år. Under dessa dagar medverkar KTH genom
studentambassadörer som genomför experiment tillsammans med barnen.

Samarbete med grundskola och gymnasium

UTBILDNINGSRESULTAT FÖR GRUNDNIVÅ

För att få fler barn och ungdomar intresserade av teknik
genomför KTH i samverkan med ett antal grund- och gymnasieskolor en rad aktiviteter. Idag har KTH samarbeten
med 33 gymnasieskolor runt om i Stockholm. Gymnasieelever och deras lärare får på olika sätt tillgång till KTHs kompetens och utrustning, till exempel genom föreläsningar,
kurser, temaarbeten eller laborationer. Via KTHs webbplats

OCH AVANCER AD NIVÅ

Examina

Under 2009 examinerades totalt 955 arkitekter och civilingenjörer jämfört med 987 under 2008. Under 2009 fortsatte
antalet utfärdade civilingenjörsexamina som omfattar 300
högskolepoäng att öka, 111 civilingenjörsexamina var av
den nya typen. Antalet utfärdade arkitektexamina 2009
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Figur 3
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36

6%

39

8%

56

4%

60

12%

Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik

44

52%

54

54%

60

53%

70

59%

Lantmäteri

18

44%

24

29%

60

53%

83

63%

Maskinteknik

131

15%

108

18%

168

21%

204

23%

Materialdesign

29

31%

16

38%

3

33%

8

25%

16

25%

49

27%

40

23%

18

33%

37

41%

41

37%

46

43%

4

0%

Materialteknik
Medieteknik
Mikroelektronik

13

8%

10

20%

11

18%

Samhällsbyggnad

88

42%

73

51%

2

0%

Teknisk fysik

70

14%

93

23%

117

22%

121

20%

Väg- och vattenbyggnadsteknik

20

45%

24

25%

56

27%

85

21%

Högskoleingenjörsexamen 180 hp

259

24%

292

25%

339

26%

345

25%

Teknologie magisterexamen 240 hp

184

24%

425

26%

492

24%

491

25%

Teknologie masterexamen 120 hp

495

28%

108

20%

66

38%

19

58%

31

35%

67

45%

93

42%

77

35%

Teknologie kandidatexamen 180 hp

117

48%

68

66%

59

61%

65

52%

Högskoleexamen 120 hp

53

43%

46

67%

56

52%

22

50%

15

7%

27

4%

Teknologie magisterexamen 60 hp
Magisterexamen 90 hp

Yrkesteknisk examen 90 hp
1) Examina utfärdade 2006 omfattar 270 hp. Examina utfärdade 2007–2009 omfattar 270 och 300 hp.

som omfattar 300 högskolepoäng var 28, vilket är en liten
minskning i jämförelse med föregående år. I regeringens
mål anges att KTH under 2009–2012 ska utexaminera minst
4 700 civilingenjörer. Resultatet för 2009 är 879 examina,
vilket är 19 procent av uppdraget. KTH kommer sannolikt
inte att nå regeringens mål under perioden.
2009 är andra året som KTH utfärdar master- och
magisterexamina enligt den nya examensordningen. Under
året utfärdades 495 (108) masterexamina och 66 (19) magisterexamina. I enlighet med äldre bestämmelser examine10

rades 184 (425) teknologie magistrar och 31 (67) magistrar
med ämnesbredd.
Antalet teknologie kandidater har ökat väsentligt från
föregående år, KTH har examinerat 117 (68) teknologie
kandidater 2009. Det beror delvis på en tidig effekt av
utbildningens Bologna-anpassning men också att de första studenterna från KTHs kandidatprogram fastighet och
finans har examinerats under året.
Dessutom har KTH examinerat 259 (292) högskoleingenjörer och utfärdat 53 (46) högskoleexamina.
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Andelen kvinnor av examinerade

Teknisk basutbildning

Andelen kvinnor bland examinerade arkitekter och civilingenjörer uppgick till 29 (30) procent. Bland examinerade
inom kategorierna master och magister var andelen kvinnor 28 (28) procent. Av de examinerade högskoleingenjörerna var andelen kvinnor 24 (25) procent.

Tekniskt basår, som ges vid KTH sedan 1992, är en ettårig
behörighetsgivande utbildning som vänder sig till studerande som inte gått gymnasiets naturvetenskapliga program.
Basåret sträcker sig över två terminer och ger kompletterande utbildning på gymnasienivå i matematik, fysik och kemi.
Det är från 2004 även möjligt att söka till endast den andra
terminen av basåret. Detta lämpar sig speciellt för dem som
följt gymnasieskolans teknikprogram. Godkänt resultat
på basår eller bastermin garanterar en plats på någon av
KTHs civil- eller högskoleingenjörsutbildningar. Sedan
hösten 2002 ger KTH även en teknisk bastermin i kombination med högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot
medicinsk teknik respektive högskoleingenjörsutbildning i
kombination med ekonomi eller hälsa.
Av dem som började på basutbildningen höstterminen
2008 eller vårterminen 2009 har 35 procent, eller totalt 293
studerande, fortsatt på en civilingenjörsutbildning eller en
högskoleingenjörsutbildning på KTH under 2009.
Under 2009 började 770 studerande på de tekniska basutbildningarna jämfört med 616 året före. Av dessa nybörjare var 30 (29) procent kvinnor. Utfallet för 2009 är 599
helårsstudenter och 410 helårsprestationer.
Högskoleintroducerande utbildning ges inte av KTH.

Prestationer

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2009 uppgår totalt till
13 344 respektive 10 940. Av det totala antalet helårsstudenter hänför sig 89 procent till utbildningsområdena teknik
och naturvetenskap. KTH har från och med 2007 möjlighet
att avräkna högst 123 helårsstudenter mot utbildningsområdet design. Designområdet omfattar dock 357 helårsstudenter och 297 helårsprestationer. De helårsstudenter
och helårsprestationer som överstiger 123 avräknas mot
utbildningsområdet teknik. 2009 ökade antalet helårsstudenter inom högskoleingenjörsutbildningarna med drygt
3 procent, vilket innebär att KTH uppfyller regeringens
uppsatta mål. Prestationsgraden för KTHs utbildning på
grundnivå och avancerad nivå är, liksom 2007 och 2008, 82
procent. Prestationsgraden för civilingenjörs- och arkitektutbildningen är 86 (85) procent och för högskoleingenjörsutbildningarna 83 (89) procent. Prestationsgraden för master- och magisterutbildningarna är 87 procent, jämfört med
85 procent föregående år. Antalet helårsstudenter inom de
nätbaserade kurserna 2009 uppgick till 415 och antalet helårsprestationer till 196.
Överbryggande kurser mellan gymnasieskola och högskola

KTH har även under 2009 erbjudit sökande till tekniska
och naturvetenskapliga utbildningar nätbaserade överbryggningskurser, mellan gymnasieskola och högskola, i
matematik. En förberedande kurs samt en påbyggnadskurs
har givits. Kurserna ska stödja nybörjarna i högskolan och
underlätta övergången från gymnasiet till högskolan. De
förberedande kurserna i matematik har haft 1 484 deltagare. Antalet helårsstudenter på överbryggningskurserna
var 125. KTH samverkar med flera andra högskolor och
universitet i de överbryggande kurserna i matematik. De
studerande registreras och examineras på det lärosäte de
söker till.
Under 2009 har KTH också erbjudit överbryggande
kurser mellan gymnasieskola och högskola i andra ämnen.
Det gäller fysik, programmering och datalogiskt tänkande
och kemi. Omfattningen har ökat sedan 2007, men det är
en tillbakagång 2009 i jämförelse med den stora ökningen
2008. Kurserna har haft sammanlagt 482 deltagare och antalet helårsstudenter var 46.

Utbildning för yrkesverksamma

I samverkansuppgiften ingår bland annat att tillhandahålla
utbildning för redan yrkesverksamma. KTH erbjuder vidareutbildningskurser inom en rad olika områden. Kurserna
syftar till att ge en breddad eller fördjupad kompetens för
i första hand yrkesverksamma ingenjörer och arkitekter,
men vänder sig även till andra grupper med relevanta förkunskaper. KTH ger kurser och kurspaket både inom den
ordinarie anslagsfinansierade verksamheten och i form av
speciellt utformade uppdragsfinansierade kurser. Kurserna
är tänkta att kunna kombineras med yrkesverksamhet, och
en del av dem ges på distans, vilket gör det möjligt även för
personer bosatta i andra delar av landet att följa kurserna.
Vissa kurser ges på engelska.
Kursutbudet består dels av profilerade vidareutbildningskurser men även av kurser inom de reguljära programmen på grundnivå och avancerad nivå. De kurser som
har rönt stort intresse är främst kurser inom data- och ITområdena, men även kurser inom arkitektur-, bygg- och
fastighetsområdena.
Under 2009 har 331 kurser erbjudits med nationell
anmälan och antagning på studera.nu, varav 132 är på avancerad nivå. 166 kurser är inrättade som profilerade vidareutbildningskurser medan resterande också ges inom ramen
för de reguljära programmen. 77 kurser har engelska som
11
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Figur 4

H e l å r ss tu d e n t e r o ch p r e s tat i o n s g r a d 2 0 0 6 – 2 0 0 9

Civilingenjörs- och arkitektutbildning 270/300 hp 1)
Arkitekt
Bioteknik
Civilingenjör och lärare
Datateknik
Design och produktframtagning
Elektroteknik
Farkostteknik
Industriell ekonomi
Informationsteknik
Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik
Lantmäteri
Maskinteknik
Materialdesign
Materialteknik
Medicinsk teknik
Medieteknik
Mikroelektronik
Samhällsbyggnad
Teknisk fysik
Väg- och vattenbyggnadsteknik
Öppen ingång
Delsumma

2009

2008

HST
473
281
144
600
461
234
402
603
203
366
2
611
165
2
76
310
140
703
497
4
107
6 386

pr grad
86%
85%
86%
82%
90%
93%
89%
83%
81%
82%
401%
91%
86%
209%
84%
85%
71%
89%
80%
307%
93%
86%

HST
433
272
141
598
426
262
417
584
209
346
7
614
155
3
29
283
122
713
494
9
100
6 217

pr grad
84%
82%
82%
77%
87%
91%
87%
87%
70%
83%
194%
91%
83%
362%
69%
84%
74%
87%
84%
185%
89%
85%

346
0
244
24
39
7
47

92%
149%
68%
105%
60%
115%
83%

301
1
202
64
15
22
28

89%
76%
81%
105%
54%
114%
82%

2007

2006

HST
418
268
149
560
383
326
447
607
218
354
27
623
148
13

pr grad
88%
83%
74%
77%
84%
88%
87%
86%
80%
83%
152%
94%
79%
205%

HST
437
283
142
554
298
397
443
569
272
341
90
674
108
46

pr grad
89%
90%
70%
83%
89%
92%
91%
90%
85%
91%
106%
104%
86%
130%

274
121
637
488
26
109
6 196

83%
77%
85%
84%
166%
76%
85%

277
114
484
521
106
108
6 264

87%
78%
90%
84%
115%
81%
90%

291
1
224
129

81%
119%
76%
108%

260
3
237
290

87%
190%
76%
88%

84%
102%
67%
69%
103%
75%
84%
100%
77%
77%
98%
70%
81%
86%

57
15
3
11
61
9
80
280
57
129
51
25
18
1 586

90%
111%
68%
49%
98%
84%
84%
85%
60%
77%
96%
72%
84%
84%

1 483

84%

26

74%

Högskoleingenjörsutbildningar 180 hp
Byggteknik och design
Byggteknik, äldre utbildningar
Datateknik
Datateknik och elektronik
Elektronik och datorteknik
Elektronik och kommunikation
Elektroteknik
ICT-ingenjör
Informationssystem
IT-affärssystem
IT-ingenjör
Kemiteknik
Maskinteknik
Medicinsk teknik
Medieteknik
Mekatronik och industriell IT
Teknik och ekonomi
Teknik och hälsa
Delsumma

9
3

90%
96%

15
12

89%
142%

75
230
79
54
4
99
19
1 279

81%
85%
81%
94%
90%
79%
86%
83%

59
221
93
98
9
72
25
1 237

96%
94%
82%
90%
145%
78%
85%
89%

44
13
3
17
28
1
76
256
120
132
30
38
16
1 416

Magisterutbildning 60/90 hp
Masterutbildning 120 hp

244
2 273

107%
85%

284
1 792

138%
76%

741
909

101%
67%

84
133
38
20
274

78%
84%
52%
77%
77%

53
95
27
18
193

74%
89%
42%
59%
76%

19
58
9
10
96

46%
74%
51%
45%
63%

599
175
1 104
764
82
163

68%
86%
81%
52%
70%
57%

492
156
920
669
94
176

64%
87%
84%
54%
88%
56%

447
136
863
806
119
198

70%
88%
89%
53%
88%
63%

542
136
862
810
186
198

59%
90%
86%
59%
77%
63%

13 344

82%

12 230

82%

11 927

82%

12 093

84%

2)

Kandidatutbildning
Affärssystem
Fastighet och finans
Informations- och kommunikationsteknik
Medicinsk informatik
Delsumma
Tekniskt basår, teknisk bastermin
Högskoleutbildning 120 hp, YTH-utbildning
Inkommande utbytesstudenter
vidareutbildning
För andra högskolor
Sommarkurser
Totalt

Prestationsgrad definieras som antalet helårsprestationer i relation till antalet helårsstudenter						
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1) Från och med 2007-07-01 omfattar civilingenjörs- och arkitektutbildningar 300 högskolepoäng.
2) Inkluderar även äldre magisterutbildningar
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Figur 5

H e l å r ss tu d e n t e r o ch a n d e l k v i n n o r 2 0 0 6 – 2 0 0 9
2009

Civilingenjörs- och arkitektutbildning 270/300 hp
Högskoleingenjörsutbildning 180 hp
Magisterutbildning 60/90 hp
Masterutbildning 120 hp

2008

HST

varav
kvinnor

1 279

2007

32%

HST

6 217

varav
kvinnor

24%

1 237

244

28%

6 386

2006

30%

HST

6 196

varav
kvinnor

28%

6 264

24%

1 416

23%

1 586

21%

284

30%

741

32%

1 483

25%
58%

HST

varav
kvinnor

28%

2 273

27%

1 792

26%

909

24%

Kandidatutbildning 180 hp

274

41%

193

45%

96

50%

26

Tekniskt basår, teknisk bastermin

599

30%

492

29%

447

28%

542

25%

175

48%

156

48%

136

51%

136

50%

Högskoleutbildning 120 hp, YTH-utbildning
Inkommande utbytesstudenter
Vidareutbildning
För andra högskolor
Sommarkurser
Totalt
varav nätkurser

1 104

31%

920

30%

863

28%

862

27%

764

32%

669

29%

806

30%

810

30%

82

38%

94

46%

119

44%

186

45%

163

40%

176

37%

198

37%

198

63%

13 344

30%

12 230

29%

11 927

28%

12 093

27%

415

35%

546

27%

399

24%

319

22%

HST

HPR

HST

HPR
393

Figur 6

H e l å r ss tu d e n t e r o ch h e l å r s p r e s tat i o n e r p e r ut b i l d n i n g s o m r å d e 2 0 0 6 – 2 0 0 9
2009
Utbildningsområde

2008

2007

2006

HST

HPR

HST

HPR

Design

123

123

123

123

Humanistiskt

516

408

505

409

497

410

467

Juridiskt

117

105

119

111

133

117

164

145

2 464

1 949

2 463

1 848

2 331

1 867

2 483

2 048

Naturvetenskapligt

721

608

657

580

642

557

641

555

Tekniskt

Samhällsvetenskapligt

9 403

7 746

8 363

6 985

8 323 1)

6 836 1)

8 338

7 024

Totalt

13 344

10 940

12 230

10 055

11 927

9 787

12 093

10 165

415

196

546

221

399

123

319

106

varav nätkurser
1) Inklusive Design

undervisningsspråk. Drygt 14 000 sökande har anmält sig
till kurserna. Värt att notera är att hälften av dessa anmälde
sig efter anmälningstidens utgång. Av dessa 14 000 sökte
cirka 3 700 till kurser på avancerad nivå. Därutöver har
omkring 1 400 sökande anmält sig till programkurser med
lokal antagning.
Antalet helårsstudenter i KTHs vidareutbildning uppgick till 764 (669). Antalet helårsprestationer uppgick
totalt till 397. Prestationsgraden är 52 procent, vilket är
lågt i förhållande till andra typer av utbildningar på KTH.
Av de 764 helårsstudenterna hänförs 563 till de särskilda
vidareutbildningskurser som KTH har utvecklat specifikt
för yrkesverksamma. Resterande 201 helårsstudenter har
utförts i kurser som annars erbjuds inom ramen för KTHs
utbildningsprogram.
Av de 331 kurserna för fristående studerande var 171
nätbaserade. Majoriteten av dessa kurser inriktades mot
data- och IT-områdena. Områden som arkitektur, samhällsbyggnad, kemiteknik/miljöteknik, matematik och
mekanik/maskinteknik finns också representerade i utbudet. Antalet helårsstudenter inom de nätbaserade vidareut-

bildningskurserna 2009 uppgick till 182.
Uppdragsutbildningen inklusive beställd utbildning
under 2009 omslöt 32 mnkr, vilket är en ökning jämfört
med 2008, då motsvarande belopp var 30 mnkr. Ökningen
ligger på den beställda utbildningen som under 2009 omslöt
11,0 (8,6) mnkr. Den poänggivande uppdragsutbildningen
inklusive beställd utbildning 2009 omfattade totalt 181 helårsstudenter.
STUDENTINFLY TANDE PÅ K TH

KTHs studerande är representerade inom alla beslutande

organ och i så gott som alla beredande grupper och arbetsgrupper. Här kan till exempel nämnas universitetsstyrelse,
fakultetsnämnd, KTHs ledningsgrupp, utbildningsutskottet, disciplinnämnd, skolstyrelser och tjänsteförslagsnämnder samt arbetsgrupper för olika utredningar. De studeranderepresentanter som ingår i skolstyrelserna har dessutom
särskilt ansvar för var sitt utbildningsprogram. Tekniska
Högskolans Studentkår, THS, utser representanterna i
dessa olika organ och grupper. KTHs erfarenhet är att THS
väljer studerande som representerar olika delar av KTH
13
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samt även i möjligaste mån utser såväl kvinnliga som manliga studeranderepresentanter.
KTH och THS arbetar tillsammans för att kontinuerligt
utveckla den årligen återkommande mottagningen av nya
studenter. Mottagningen organiseras av äldre studenter och
ansvarig personal inom de olika utbildningsprogrammen.
Mottagningsaktiviteterna sker i samverkan med de studerande inom studentkårens sektioner.

SA M ARBETEN MED ANDR A L ÄROSÄTEN

Av årsredovisningen ska framgå av ledningen beslutade
samarbeten med andra universitet och högskolor i syfte att
uppnå ökad profilering och arbetsfördelning.
KTHs samarbeten med andra lärosäten i Sverige har
under lång tid varit en naturlig del i verksamheten. Samarbetena omfattar såväl utbildning, se nedan, som forskning,
med övervikt dock mot samarbeten inom forskning. De till
regeringen tidigare ingivna underlag om samarbeten (200605-02) gäller i stora delar fortfarande.
2009 har präglats av arbetet med ansökningar till satsningen på strategiska forskningsområden (SRA) enligt budgetpropositionen. KTH kommer att delta i 11 projekt inom
de strategiska forskningsområdena och blir värd för fem.
Inom ramen för dessa projekt kommer samarbeten att ske
med Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mälardalens högskola och Lunds universitet och omfatta ett stort
antal lärare och studerande på forskarnivå.
Figur 7

H e l å r ss tu d e n t e r o ch h e l å r s p r e s tat i o n e r
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Med helårsstudenter (HST) avses antalet studenter som har påbörjat studier
på en kurs multiplicerat med kursens högskolepoäng dividerat med 60.
Med helårsprestationer (HPR) avses antalet godkända högskolepoäng på en
kurs eller delkurs dividerat med 60.
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Inga nya samarbeten har träffats som berör studenter på
grundnivå och avancerad nivå, däremot har sedan tidigare
beslutade samarbeten förlängts (Högskolan Dalarna och
Stockholms universitet).
SA M ARBETEN INOM UTBILDNINGEN

Utbildning till civilingenjör och lärare

Hösten 2002 startade en kombinerad civilingenjörs- och
lärarutbildning som omfattar 300 högskolepoäng och har
tre inriktningar; matematik-fysik, matematik-kemi och
matematik-IT/data. KTH svarar för 210 högskolepoäng
och Stockholms universitet (SU) för 90 högskolepoäng. De
studerande erhåller examen både som civilingenjör och som
lärare med kompetens att undervisa inom inriktningens
ämneskombinationer i gymnasiet. Utbildningen avslutas
med ett examensarbete på 30 högskolepoäng som är gemensamt för de båda examina.
Höstterminen 2009 påbörjade 41 (41) studerande utbildningen, fördelade på 12 (11) inom inriktningen matematikIT/data, 21 (20) inom matematik-fysik och 8 (10) inom
matematik-kemi. Andelen kvinnor bland nybörjarna på
programmet är totalt 51 (41) procent.
Under 2009 har 8 studenter examinerats från programmet, sju inom matematik-fysik och en inom matematikkemi. Under 2008 examinerades de första 4 studenterna
från programmet.
Samarbete på Södertörn

KTH har, genom Skolan för teknik och hälsa, samarbete
med Södertörns högskola (SH) och Karolinska Institutet
(KI). Ett övergripande samarbetsavtal mellan KTH, KI och
SH gällande både utbildning och forskning i Flemingsberg
finns sedan 2002.
I och med att SH har koncentrerat all sin verksamhet
till Flemingsberg har samarbetet minskat i omfattning. I
samarbetet 2009 ingår dels 15 högskolepoäng i utbildningen
ekonomi, teknik och design i Campus Telge, dels 90 högskolepoäng i utbildningen management och IT. Södertörns
högskola har huvudansvaret för båda utbildningarna som
leder till kandidatexamen.
Högskoleingenjörsutbildningen i medicinsk teknik
genomförs i samarbete med KI. KI ger också kurser inom
civilingenjörsutbildningen i medicinsk teknik som startade
höstterminen 2008. På avancerad nivå ges en masterutbildning i Medical Imaging där KI ger kurser inom grundläggande medicin och medicinsk teknik.
I kandidatutbildningen i medicinsk informatik ges hälften av kurserna av KI. KI kommer i sin tur att erbjuda
utbildning på avancerad nivå inom medicinsk informatik,
som ska vara en påbyggnad till kandidatprogrammet.
Genom den lokalisering som både KI och KTH numera
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har vid huddingedelen av Karolinska Universitetssjukhuset
med preklinisk och klinisk forskning inom medicinsk teknik och hälsoområdet, fördjupas successivt samarbetet med
KI. Det pågår diskussioner om både nya grundutbildningar,
främst inom området arbete och hälsa, samt ett antal vidareutbildningskurser riktad mot vårdens personal.

Utbildning på forskarnivå av hög kvalitet ska erbjudas och
utbildningen ska förbereda för en karriär såväl inom som
utanför högskolan. För fyraårsperioden 2009–2012 gäller
som lägsta mål att 830 examina ska ha avlagts på forskarnivå.

Övrigt samarbete i stockholmsregionen

Mål för utbildning på forskarnivå

Stockholms universitet och KTH samarbetar sedan länge i
Kista, främst inom data- och systemvetenskap, samt inom
numerisk analys och datalogi på Campus KTH (Valhallavägen). Samarbete sker också vid AlbaNova, Stockholms
centrum för fysik, astronomi och bioteknik. I anslutning till
AlbaNova finns även Vetenskapens hus, ett modernt laboratorium bemannat av doktorander, studenter och forskare.
KTH och Stockholms universitet erbjuder där demonstrationer och laborationer inom naturvetenskap och teknik för
gymnasie- och grundskoleelever.
Samarbete med KI sker, förutom det ovan beskrivna, i
en kompetensinriktning i biomedicinsk teknik och inom
optikerutbildningen.
Inom en inriktning på civilingenjörsprogrammet i medieteknik ges kurser i journalistik av Stockholms universitet.

Syftet med KTHs utbildning på forskarnivå är att förse
samhället med kvalificerade och självständiga forskare som
kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Samarbete utanför stockholmsområdet

Med Högskolan Dalarna finns ett samarbete inom civilingenjörsprogrammet i materialdesign. Lärare från KTH
deltar regelbundet i undervisning och examination vid
Högskolan Dalarna. De studerande kan, inom inriktningen
bearbetningsteknik, genomföra hela utbildningen vid Högskolan Dalarna eller välja att avsluta utbildningen inom
någon annan inriktning på KTH. På detta sätt utnyttjas den
samlade kompetensen som finns vid de båda lärosätena.
Examen utfärdas i samtliga fall av KTH.
Sfinx

2008 startade utbildningen Svenska för ingenjörer i Stockholms län (Sfinx), som är ett samarbete mellan KTH, Järfälla
kommun, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.
Arbetet stöds av Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Utbildningen ska ge invandrade ingenjörer kunskaper i svenska, engelska, teknik och om svenskt arbetsliv.
2009 har deltagarna även fått stöd av en coach från Arbetsförmedlingen och möjlighet till praktik på företag. Intresset från invandrade ingenjörer är stort och för närvarande
deltar cirka 80 personer i utbildningen. Sammanlagt har ett
tiotal fått ingenjörsarbete och ett tjugotal praktik. Några
har fortsatt sina studier på KTH efter Sfinx.

Regeringens uppdrag

Antagning

Utbildningen på forskarnivå vid KTH är mycket attraktiv.
Långt fler sökande än vad KTH har resurser att ta emot
söker till KTHs utbildning på forskarnivå. 2009 anger fler
skolor än tidigare år att intresset för utbildning på forskarnivå har ökat. För de övriga skolorna är intresset oförändrat.
Under året antogs 347 doktorander jämfört med 391 under
2008. För dem som inte kunnat antas är brist på medel för
studiefinansiering orsaken i nästan samtliga fall. Ett par
skolor anger även brist på handledare som orsak till att inte
fler har kunnat antas. Av de nyantagna forskarstuderande
är 33 procent antagna med mål att avlägga licentiatexamen,
vilket är i nivå med föregående år (34) men väsentligt lägre
än 2007 och 2006 (43 respektive 42 procent).
Av årets nyantagna har 44 forskarstuderande sin huvudsakliga verksamhet utanför högskolan och bedriver forskarutbildningen inom ramen för sin anställning vid till exempel ett företag eller en myndighet (industridoktorander),
vilket är en ökning jämfört med föregående år.
Av dem som antogs till utbildning på forskarnivå under
2009 hade 36 procent eller 125 stycken en KTH-examen.
Bland dem som antas till forskarutbildningen och som har
KTH-examen är det vanligast med en civilingenjörsexamen. Dock fortsätter förskjutningen mot att fler än tidigare
har en master- eller magisterexamen, 39 (35) procent har
en master- eller magisterexamen och 57 (62) procent har en
civilingenjörsexamen. 2006 var motsvarande andelar 22 respektive 77 procent.
Andelen nyantagna forskarstuderade med en utländsk
utbildningsbakgrund fortsätter att öka. Av de nyantagna
under 2009 har 42 (40) procent en examen från ett annat
land än Sverige.
Rekrytering

Under året har 92 anställningar som doktorand utannonserats, vilket är färre än under 2008 (128). 2 651 (1 668)
personer, varav 18 (10) procent kvinnor, anmälde intresse
för dessa anställningar. Det är positivt att intresset för doktorandanställningar på KTH fortsätter att öka kraftigt och
15
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Nyantagna per forskarämnesområde
Matematik
Fysik
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2008

Totalt

varav
kvinnor

3

67%

11

18%

2007

Totalt

varav
kvinnor

4

25%

13

8%

2006

Totalt

varav
kvinnor

Totalt

varav
kvinnor

1

0%

4

50%
38%

10

20%

15

13%

9

44%

12

42%

17

35%

13

Informationsteknik

47

23%

52

17%

38

8%

32

0%

Teknisk fysik

16

25%

23

9%

27

22%

18

17%

Elektroteknik, elektronik och fotonik

40

20%

54

17%

43

14%

43

19%

Kemiteknik

29

48%

51

35%

20

50%

24

54%

Bioteknik

22

50%

22

36%

27

33%

22

50%

Teknisk mekanik

53

15%

52

21%

47

19%

34

15%

Teknisk materialvetenskap

40

25%

30

40%

33

24%

19

26%

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

24

46%

17

12%

1

0%

8

38%

Industriell teknik och ekonomi

35

40%

33

24%

30

37%

41

44%

Teknik och social förändring

11

64%

13

46%

9

33%

10

60%

Övrigt

7

71%

15

47%

15

20%

11

36%

347

32%

391

25%

318

24%

294

29%

1 842

28%

1 840

28%

1 744

28%

1 730

29%

Totalt antal nyantagna
Totalt antal registrerade

2009
Varav nyantagna till licentiatexamen
per forskarämnesområde
Fysik

2008

2007

Antagna
till lic

varav
kvinnor

Antagna
till lic

varav
kvinnor

3

67%

2

50%

3

Kemi

2006

Antagna
till lic

varav
kvinnor

33%

7

29%

Antagna
till lic

varav
kvinnor

4

50%

3

0%

Informationsteknik

8

25%

9

33%

6

17%

7

0%

Teknisk fysik

8

13%

9

11%

10

10%

12

17%

Elektroteknik, elektronik och fotonik

5

20%

11

27%

20

10%

13

15%

15

47%

22

23%

11

45%

14

57%

Bioteknik

17

53%

16

31%

20

35%

14

43%

Teknisk mekanik

18

11%

27

22%

22

27%

16

25%

Teknisk materialvetenskap

13

31%

7

43%

17

24%

9

11%

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

9

44%

7

29%

1

0%

4

50%

Industriell teknik och ekonomi

15

47%

13

38%

15

53%

19

47%

3

33%

1

0%

Kemiteknik

Teknik och social förändring
Övrigt
Antal nyantagna till lic

2

50%

5

80%

6

0%

8

38%

113

35%

131

30%

138

27%

124

31%

att både andelen och antalet kvinnor av de sökande i år har
ökat. Dessutom har 14 (11) utbildningsbidrag utannonserats
med 87 (21) sökande, varav 15 (33) procent kvinnor.
Rekrytering till utbildning på forskarnivå sker ofta
genom kontakter mellan forskare och studerande i de sista
årskurserna av civilingenjörsutbildningen eller i samband
med examensarbetet. Det blir också allt vanligare att rekrytera doktorander från masterutbildningarna. Många intresserade kontaktar också KTH direkt via e-post, telefon eller
brev. De flesta utländska sökande tar kontakt via e-post.
Eftersom den övervägande delen av KTHs studerande på
forskarnivå är män uppmanas, vid annonsering, särskilt
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kvinnor att söka utlysta doktorandanställningar. Andra
åtgärder är rekrytering av forskarstuderande inom ramen
för forskningsprojekt med industrin, information riktad till
särskilda grupper samt deltagande vid Tekniska Högskolans Studentkårs arbetsmarknadsdagar, ARMADA.
KTH vidtar idag en rad insatser för att bredda rekryteringen till samtliga utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. När det gäller rekrytering till utbildning på
forskarnivå är KTHs ambition att ha fler öppna nationella
och internationella utlysningar för att säkerställa att de allra
mest lämpade rekryteras.

U t b ildning

Åtgärder för jämnare könsfördelning

Under 2009 uppgick andelen kvinnor av de nyantagna på
forskarnivå till 32 procent medan andelen kvinnor av det
totala antalet studerande var 28 procent. Det är en ökning
med sju procentenheter av andelen kvinnor bland de nyantagna sedan 2008. Andelen kvinnor av det totala antalet
registrerade på forskarnivå är oförändrad.
Informationsinsatser har genomförts under 2009 för att
öka rekryteringen av kvinnliga studenter till forskarstudier.
Inom en del områden, till exempel kemi, kemiteknik och
bioteknik, där andelen kvinnliga studerande på grundoch avancerad nivå är hög, är också andelen kvinnor inom
utbildningen på forskarnivå hög. Inom vissa ämnesområden och forskargrupper är dock andelen kvinnor alltjämt
mycket låg. Ett ökat antal kvinnor bland KTHs lärare och
forskare har en avgörande inverkan på rekryteringen av
kvinnor. Det har visat sig att kvinnliga forskarstuderande,
som deltar i utbildningen främst på avancerad nivå, bidrar
till ökat intresse bland kvinnliga studenter för utbildning
på forskarnivå. De informella kontakter som skapas mellan kvinnliga forskare/lärare eller doktorander och kvinnliga studenter under utbildningen på avancerad nivå anses
vara ett av de mest effektiva sätten att rekrytera kvinnor till
utbildning på forskarnivå.
Studiefinansiering

Av samtliga 1 842 registrerade i KTHs utbildning på forskarnivå under 2009 har 1 533 doktorander haft en aktivitetsgrad på minst 50 procent och 1 821 en aktivitetsgrad på
minst 10 procent.
Under 2009 var doktorandanställning fortsatt den dominerande formen av studiefinansiering. Vid årets slut hade
949, eller 52 procent, av KTHs studerande på forskarnivå
denna form av finansiering på hel- eller deltid. Vid jämförelse av uppgifter om doktorandanställning från studiedokumentationssystemet respektive lönesystemet uppträder
vissa diskrepanser. Orsakerna till detta kommer att utredas
under det kommande året.
Under 2009 har 259 kvinnliga studerande innehaft
anställning som doktorand, vilket innebär att 27 procent av
doktorandanställningarna innehas av kvinnor.
Utbildningsbidrag är en annan typ av studiefinansiering, som används i begränsad omfattning. Vid utgången av
2009 hade 6 procent av de forskarstuderande, 105 personer,
varav 33 kvinnor, denna finansiering på hel- eller deltid.
Övriga studerande på forskarnivå vid KTH har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning som
doktorand eller utbildningsbidrag. Av de studerande på
forskarnivå försörjer sig 12 procent genom förvärvsarbete
med anknytning till utbildningen, 9 procent genom annan
tjänst inom högskolan och 19 procent genom stipendier på

hel- eller deltid. Resterande 12 procent finansierar sina studier på annat sätt.
Forskarskolor

På KTH finns för närvarande tio forskarskolor, som i de
flesta fall samarbetar med andra lärosäten och/eller med
industrin. En forskarskola definieras som ett sammanhållet
program med deltagande från KTH och partneruniversitet.
Forskarskolor har ofta extern finansiering och en bestämd
livslängd. Forskarskolor kan ha en tvärvetenskaplig bredd.
Omkring 160 doktorander på KTH har deltagit i de forskarutbildningskurser som ges inom ramen för forskarskolorna. Utöver dessa har ytterligare cirka 150 doktorander
från andra universitet deltagit i kurserna.
Doktorsprogram

Under 2009 har det omfattande översynsarbete av KTHs
forskarutbildning som pågick 2007 och 2008 fortsatt. Enligt
KTHs utvecklingsplan 2009-2012 ska KTH till 2012 ha infört
ett system med doktorsprogram för utbildning på forskarnivå. Ett doktorsprogram är ett internt KTH-program som
normalt ska bestå av ett forskarutbildningsämne med ett
kursutbud. Programmet kan vara indelat i olika inriktningar och involvera en eller flera skolor inom KTH. Målet är
att genom samordnad forskarutbildning i doktorsprogram
stärka kvaliteten i forskarutbildningen och kunna erbjuda
ett högvärdigt kursutbud, kvalitet i avhandlingsdelen likFigur 9
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Tekniskt vetenskapsområde
Finansieringsform*
Anställning som doktorand

tkr
328 735

Utbildningsbidrag

13 950

Annan anställning vid lärosätet **

29 643

Stipendier

18 885

SUMMA MEDEL

391 213

varav anslagsmedel

116 875

varav externa medel

274 338

*) Underlaget har baserats på de olika anställnings-/ersättningskategoriernas
grundkontering med dess finansiering månad för månad i det löneadministrativa
systemet.					
Uppdelningen mellan anställnings-/ersättningskategorier måste betraktas som
mycket tillförlitlig, medan vad gäller fördelningen mellan anslagsmedel och externa
medel, kan bokföringsjusteringar innebära en avvikelse mot grundkonteringen.
Avvikelsen torde dock vara marginell.				
					
**) I annan anställning vid lärosätet ingår tidsbegränsade anställningar som s k
fofu-ingenjör samt assistentanställning som kombinerats med utbildningsbidrag.
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som att skapa god sammanhållning mellan grupper av doktorander. Doktoranderna blir härigenom väl förberedda för
arbete i akademi och samhälle. De första doktorsprogrammen startar 1 juni 2010. Alla doktorander som antas efter 1
januari 2011 ska antas i ett doktorsprogram.
Examina

Under 2009 examinerades 222 (235) doktorer och 128 (109)
licentiater.
I regeringens uppdrag anges KTHs uppdrag för fyraårsperioden 2009–2012 till minst 830 avlagda examina i utbildning på forskarnivå. Antalet examina är beräknat på så sätt

att summa examina för en person aldrig överstiger 1,0. En
doktorsexamen räknas därvid som 1,0, en licentiatexamen
som 0,5 och en doktorsexamen som föregåtts av en licentiatexamen som 0,5.
För 2009 uppgick antalet examina till 233,5 (228,5). Det
innebär att 28 % av uppdraget är uppfyllt. KTH beräknar att
uppdraget för 2009-2012 kommer att uppnås.
Att avlägga en licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå, och därigenom få en naturlig
avstämning av genomförda studier, är vanligt vid KTH. Att
avlägga en licentiatexamen är ett adekvat första steg för en
doktorand, men en teknisk licentiatexamen har också hög

Figur 10
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3
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relevans för anställningar inom industrin. Av de examinerade doktorerna under 2009 har 47 procent också tidigare
avlagt en licentiatexamen.
Beräkningar av studietiden för dem som avlägger en
forskarexamen visar att bruttostudietiden för den som
avlägger en doktorsexamen är densamma 2009 som 2008,
5,5 år. Även nettostudietiden är densamma 2009 som 2008,
4,5 år. För dem som avlägger en licentiatexamen har bruttostudietiden minskat och är 3,0 år jämfört med 3,5 år de
senaste åren. Nettostudietiden har minskat från 2,6 år 2008
till 2,5 år 2009. Beräkningarna av studietiden är gjorda
enligt de rutiner som tillhandahålls genom studiedokumentationssystemet Ladok.

Figur 11
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Tekniskt
vetenskapsområde

2009

Av de examinerade doktorerna 2009 är 27 (29) procent
kvinnor och av dem som avlagt licentiatexamen är 34 (30)
procent kvinnor. Vissa forskarämnesområden har väsentligt högre andel kvinnor av de examinerade än genomsnittet. Högre andel kvinnor har kemiteknik, bioteknik och
teknisk materialvetenskap för licentiatexamen samt kemi,
kemiteknik, bioteknik, industriell teknik och ekonomi samt
teknik och hälsa för doktorsexamen.

2007

2006

Antal doktorsexamina som inte
föregåtts av lic 1)

117

113

106

93

Antal doktorsexamina som
föregåtts av lic 1)

105

122

103

123

Antal licentiatexamina 1)

128

109

152

180

233,5

228,5

233,5

244,5

Antal examina i
forskarutbildningen,
omräknade 2)

Andel kvinnor av examinerade

2008

1) Antal examina, utan omräkning
2) Doktorsexamen räknas som en examen, om den inte föregåtts av

licentiatexamen. Doktorsexamen som föregåtts av licentiatexamen
och licentiatexamen räknas som en halv examen
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F O R SK N I N G

Forskning
M ÅL FÖR FORSKNINGEN

Figur 13

KTH har som övergripande mål att tillhöra toppskiktet av
tekniska universitet i Europa. Genom prioritering av KTHs

F ORS K NING 2 0 0 6 – 2 0 0 9

forskning ska resurserna främst riktas till sådan forskning
som redan visar internationell excellens. Stöd kommer även
att ges till utveckling av nya områden och till områden som
har stor strategisk betydelse men är svagt utvecklade. Teknik- och naturvetenskaplig grundforskning är basen för
nyskapande teknikutveckling. En god balans mellan grundforskning och tillämpad forskning bör säkras för att åstadkomma bästa möjliga synergi. Målet är att frigöra resurser
för nödvändiga strategiska satsningar genom prioritering,
fokusering och effektivisering av KTHs verksamhet.
Beslut om nya forskningsanslag 2009, några exempel

Regeringens utlysning av strategiska forskningsmedel har
inneburit att ett omfattande ansökningsarbete har genomförts under 2009. Utfallet för KTH innebär från och med
2012 en välkommen förstärkning av egna medel för forskning med cirka 140 mnkr per år. Medlen börjar betalas ut
under 2010. Forskningsområdena Energi, E-vetenskap, IT
och mobil kommunikation, Molekylär biovetenskap, Produktionsteknik, Transportforskning kommer att få rejäla
tillskott. Dessutom rekommenderas ytterligare fem områden få fakultetsförstärkningar som mindre partner i större
ansökningar. Det gäller Klimatmodeller (två olika anslag),
Cancer, Neurovetenskap samt Säkerhet och krisberedskap.
De tillkommande forskningsmedlen kommer att vara
mycket betydelsefulla för dessa.
• Det största resurstillskottet för KTHs del kommer att gå
till den biovetenskapliga forskningen inom ramen för
Science for Life Laboratory. Laboratoriet är ett nationellt
resurscenter ägnat åt storskalig biovetenskaplig forskning med fokus på biomedicin, inklusive genom- och
proteom-profilering, mikroskopimetodik (bioimaging)
och bioinformatik. Projektet väver samman de tre stora
universiteten i Stockholm; KTH, Karolinska Institutet
och Stockholms universitet (SciLifeLab Stockholm) i
ett partnerskap med Uppsala universitet (SciLifeLab
Uppsala). Till SciLifeLab Stockholm kommer 35 miljoner kronor att utbetalas under 2010, 60 miljoner kronor
2011 och drygt 100 miljoner per år under de efterföljande tre åren. Drygt 150-200 personer från de tre universiteten bedöms vara verksamma inom SciLifeLab
Stockholm redan 2011. Den huvudsakliga verksamheten kommer att bedrivas i nybyggda lokaler i närheten
av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Visionen är att göra SciLifeLab till
ett centrum för storskalig biovetenskap genom multidisciplinär forskning med avancerad teknologisk infrastruktur.
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2009

2008

2007

2006

Forskarutbyte
KTH-forskare, minst 1 mån
utomlands

113

254

120

147

Konferensbidrag
Nationellt
Internationellt

518

531

436

435

1 859

1 900

1 786

1 746

Uppdrag
Sakkunnig
Nationellt

167

152

396

402

Internationellt

139

241

275

231

Nationellt

84

126

82

78

Internationellt

88

116

90

81

Opponent

Referee
Nationellt

262

226

153

139

3 344

3 074

2 767

2 857

Sökta

57

49

33

35

Beviljade

30

20

13

23

Internationellt
Patent

• Ett glädjande besked strax före jul var att båda KTHs
ansökningar om att få delta och bygga upp det framtida
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
hade beviljats. Vid EITs styrelsemöte i Budapest beslutades att initiera tre så kallade Knowledge and Innovation
Communities (KICs) inom ICT-, energi- och klimatområdena. KTH är således med i konsortierna som ska
bygga upp KICs inom ICT och hållbar energi. Satsningarna vilar på tre lika starka ben: forskning, innovation
och utbildning och är därför inte forskningssatsningar i
vanlig mening, eftersom utbildnings- och innovationsaspekterna kommer att ha samma tyngd. Inom ICT
består stockholmsnoden av KTH, Ericsson, TeliaSonera
och SICS. Motsvarande konstellation på energisidan
är KTH, Uppsala universitet, ABB och Vattenfall.
Uppskattningen är att en KIC kommer att omsätta
omkring 1,5 miljarder kronor per år fullt utbyggd. För
Stockholms del kan det bli en omsättning på omkring
200 miljoner kronor per år för varje område. Tidsperspektivet löper på 7-15 år.
• Professor Mikael Östling har fått ett så kallat ERC
Advanced Investigators Grant från utlysningen 2008
av det europeiska forskningsrådet, European Research
Council, ERC. Anslaget erhålls i hårdaste europeiska

F orskning

•

•

•

•

•

konkurrens. Därmed har totalt 5 av de 10 anslag som
har kommit till Sverige inom naturvetenskap och teknik hamnat på KTH. I den andra omgången av ERCs
utlysning, som nu pågår, har tio forskare från Sverige
inbjudits att gå vidare med sin ansökan. En av dessa
forskare är professor Ann-Christine Albertsson från
KTH.
Karl Henrik Johansson, professor vid KTH, är en av tio
svenska forskare vid svenska universitet som får tre miljoner kronor per år under en femårsperiod genom Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelses (KAW) nystartade program för att stödja och stimulera framgångsrika forskare vid svenska universitet. Avsikten är att forskarna ska
kunna arbeta med mindre belastning att söka externa
forskningsmedel.
Per Claesson och Jan Linnros, professorer vid KTH, har
från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFS) fått forskningsbidrag motsvarande 20 miljoner kronor vardera
för projekt inom materialforskning. Forskningen ska
vara av strategisk betydelse för Sverige.
Av Vinnovas satsning miljöinnovationer går närmare
10 miljoner kronor till KTH. Professor Ann-Christine
Albertsson tilldelas drygt 4 miljoner kronor för forskning kring utveckling av förpackningar från förnyelsebar råvara, universitetslektor Folke Björk tilldelas drygt
2,5 miljoner kronor för utveckling av bergvärmeväxlare
och doktoranden Tom Petersen tilldelas drygt 3 miljoner för utveckling av ett automatiserat lånecykelsystem.
Ett krav är att näringslivet bidrar med motsvarande
belopp.
Konsortiet CarboMat vid KTH under ledning av docent
Harry Brumer har tilldelats 25 miljoner kronor, fördelat
över fem år, inom Formas satsning på starka forskningsmiljöer. CarboMats forskning inriktas på forskning om
cellulosa. Det nya anslaget kommer att användas för
forskning om hur nya och avancerade kolhydratmaterial kan användas för vattenrening och sårbehandling.
KTH har under ledning av professor Lars-Åke Brodin
erhållit medel från EUs sjunde program för att
utveckla ett nytt sätt för leverans av läkemedel i kroppen. Projektet är en del av det EU-finansierade programmet 3MICRON som koordineras av Skolan för
teknik och hälsa. Sammanlagt får 10 deltagare från
industri och akademi dela på anslaget på 6,1 miljoner
euro. Pengarna fördelas över en treårsperiod.

Vetenskapsrådet har under 2009 beviljat följande sex forskare vid KTH fyraåriga rambidrag inom regeringens satsning på strategiska forskningsområden:
• Inom området strategisk energiforskning har professor
Jan Wallenius beviljats rambidrag om 36 miljoner kro-

•

•

•

•

•

nor för projektet ”GENIUS” – Generations IV-forskning
i universitets-Sverige.
Inom området strategisk energiforskning har professor
James Drake beviljats rambidrag om 14 miljoner kronor för projektet Fusionsforskning och utveckling för
ITER och framtida fusionsreaktorer.
Inom området strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik har professor Håkan
Hjalmarsson beviljats rambidrag om 10 miljoner
kronor för projektet Databaserad modellering av komplexa, nätverksbaserade och strukturerade system.
Inom området strategisk forskning inom informationsoch kommunikationsteknik har professor Peter Händel
erhållit 8 miljoner kronor för projektet Framtida positionering och navigering.
Inom området strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik har professor Danica
Kragic Jensfelt erhållit 10 miljoner kronor för projektet
Tvåhandsmanipulering.
Inom området strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik har professor Mikael
Skoglund erhållit 11 miljoner kronor för projektet Lita
på trådlöst.

Ett antal priser och utmärkelser under året

• Henrik Aspeborg, forskare inom träbioteknik på KTH,
och Joakim Jaldén, forskare inom signalbehandling,
KTH, är två av de tolv forskare som belönats i årets
Ingvar Carlsson Award, ett nyinstiftat pris som delas ut
av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Varje mottagare
får 3 miljoner kronor, varav 50 000 kronor är ett personligt stipendium. Forskningsprogrammet riktar sig till
hemvändande postdoktorer.
• Kristina Nyström, biträdande lektor vid KTH, har fått
2009 års FSF-NUTEK-pris. Priset delas årligen ut till en
ung svensk forskare för att uppmuntra svensk forskning
inom entreprenörskap. Kristina Nyström får priset för
sin forskning om näringslivsdynamik.
• Linda Rose, universitetslektor vid KTH, har fått Levipriset 2009, som delas ut av Sveriges Ingenjörer för att
stimulera utvecklingen av arbetsmiljöområdet. Linda
Rose får priset för sin enastående förmåga att intressera
teknologer för arbetsmiljö. Priset är uppkallat efter den
svenska stressforskaren, Lennart Levi, och sponsras av
bland andra Volvo, SCA och Akzo Nobel.
• Mathias Uhlén, professor vid KTH, har utsetts till ”Most
Entrepreneurial Scientist of Sweden 2009” av The
Technopolicy Network och Vinnova. The Technopolicy Network är ett nätverk av forskare, praktiska aktörer, regionala utvecklingsorganisationer och företagskuvöser i Nordamerika, Europa och Asien.
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• Peter Savolainen, forskare i biologi vid KTH, har tillsammans med svenska kollegor och en kinesisk forskargrupp kommit fram till en rad nya rön vad gäller
hundens historia. För första gången i världshistorien
går det att ge en detaljerad bild av hunden med födelseplats, tidpunkt och hur många vargar som tämjdes.
Hundens ursprung har till för några år sedan varit i
stort sett okänt. Man har vetat att tamhunden härstammar från vargen, men sådana grundläggande frågor
som var, när och vid hur många olika tillfällen och platser hunden uppstod från vargen har varit obesvarade.
KTHs forskare har genom genetiska analyser av cirka
1 500 hundar från alla delar av världen fått fram en
mycket mer detaljerad bild av hundens historia. T.ex.
har man kunnat visa att hunden uppstod en enda gång
från vargen, i Östasien för cirka 15 000 år sedan, samt
att den australiska dingon är en förvildad tamhund som
infördes till Australien för cirka 5 000 år sedan.
Hedersdoktorer vid KTH 2009

Gemensamt för KTHs hedersdoktorer är att deras kontakter med KTH på olika sätt varit av stort värde för KTHs
forskning och utbildning.
manuel castells, professor i Communication Technology
and Society vid University of Southern California, Los
Angeles, är en av de världsledande analytikerna av de sociala och politiska konsekvenserna av Internets framväxt. Han
är rankad som nummer 5 i världen bland ”Leading Scholars
in the Social Sciences”.
alberto isidori, professor i Automatic Control vid Universitetet ”La Sapienza” i Rom, är en av de främsta forskarna
inom Automatic Control (reglerteknik). Framför allt har
han gjort epokgörande insatser inom icke-linjära kontrollsystem där hans böcker Nonlinear Control Systems I och II
har blivit standardverk vid universitet runt omkring i världen och citerats mer än 4 500 gånger.
larry leifer, professor i Design Research vid Stanford
University, har under många år demonstrerat ett starkt
engagemang för att utveckla nya metoder för studenternas
inlärning och sociala utveckling.
indra kumari varma, Reliance Emeritus Professor vid
Center for Polymer Science and Engineering, Indian Institute of Technology, Delhi, är en pionjär inom polymervetenskapen i Indien och har under lång tid varit landets ledande
polymerforskare. Hon startade och var under många år
ordförande i ”The Society for Polymer Science India”.
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Figur 14

P r o f e ss o r e r 2 0 0 9
Nyanställda professorer (externt utlysta)

Medicinsk teknologi
Människa-datorinteraktion
Befordrade till professor

Arkitektur med inriktning mot kritiska studier
Beräkningsbaserad materialdesign
Biokemi med inriktning mot bioorganisk syntes
Filosofi, särskilt data- och informationsvetenskapens filosofi
Fotonik
Fysik
Grundvattenkemi
Grundvattenkemi med inriktning mot markkemisk
processmodellering
Industriella informationssystem
Kärnkemi
Matematik
Miljöstrategisk analys, med inriktning hållbar
stadsutveckling
Optik
Reglerteknik
Supramolekylär kemi, särskilt molekylär igenkänning
Nyanställda gästprofessorer

Arkitektur
Datalogi
Fastighetsjuridik
Fiber- och kompositmekanik
Hydrodynamisk stabilitet
Industriell marknadsföring och entreprenörskap
Medieteknik
Numerisk termo- och fluiddynamik
Optimeringslära och systemteori
Scenarioanalys för energisystem
Teoretisk fysik
Nyanställda adjungerade professorer

Elektricitetslära med inriktning
elektromagnetisk interferens
Energiteknik
Kemiteknik med inriktning mot termokemisk
omvandling av biomassa
Medieelektronik
Riskkapitalfinansiering av teknikintensiv verksamhet
Teknikhistoria, urbana infrastruktursystem
Tekniköverföring i industriella innovationssystem
Tillämpad geodesi
Professorer som slutat eller pensionerats

Biokemi
Datalogi med inriktning mot autonoma system.
Fysikalisk kemi, med inriktning mot NMR-spektroscopi
Kemisk apparatteknik
Kemisk teknologi
Konstruktionsteknik för elektriska anläggningar
Kärnfysik
Mark- och vattenteknik
Maskinelement
Människa-datorinteraktion
Optimeringslära och systemteori
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Kvalitetsarbete
ÖVERGRIPANDE K VALITETSARBETE

Etisk kommitté

Under 2009 har kvalitetsplanens struktur legat fast. Projekt
har påbörjats inom de områden som finns i KTHs utvecklingsplan för perioden 2009-2012.

Under våren 2009 har en etisk kommitté utsetts på KTH.
Kommittén, som är direkt underställd rektor, har som uppgift de verksamhetsetiska frågorna med utgångspunkt i
KTHs etiska policy.

KTHs kvalitetsplan

Indikatorer för forskning

KTH införde 2007 en ny modell för intern styrning och för-

delning av medel för utbildning och forskning. Grunden
i denna modell är ett verksamhetsuppdrag mellan rektor
och skolor. En kvalitetsinriktad uppföljning av resursfördelningen görs i regelbundet återkommande dialoger med
skolorna. Skoldialogerna fokuserar på en diskussion om
verksamhetens utveckling som innehåller både uppföljning
av befintliga uppdrag och formulering av nya. En särskild
indikatorrapport har därför tagits fram.
KTH har under 2009 beslutat tillämpa en ny modell för
fördelning av resurser till forskning och forskarutbildning.
Modellen anknyter till den nya statliga modellen för fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå. Komponenterna i KTHs modell består av forskarexamina, externa medel, citeringar samt vetenskaplig produktion.
För de tre förstnämnda fördelningskomponenterna kan
data tas fram med accepterade och tillförlitliga metoder.
Däremot anser KTH att sådana metoder i dagsläget inte
finns för vetenskapliga publiceringar, varför KTH valt att
utesluta vetenskapliga publiceringar som fördelningsgrund
tills vidare.
Kvalitetsseminarier

Kvalitetsseminarier har hållits som en del av det strategiska
kvalitetsarbetet. Under 2009 har tio seminarier hållits som
tematiskt följt tre huvudspår. Det viktigaste har varit hur
man avgör vad som är bra forskning. Det två övriga har
berört forsknings- och utbildningspolitikens konsekvenser – exempelvis fusionering samt vad sambanden mellan
forskning, utbildning, innovation och företagande innebär
för KTH – exempelvis för vidareutbildning.
Språkpolicy

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCER AD NIVÅ

Karriärrapport – Karriären och studierna för examinerade
2006 och 2007

För KTHs långsiktiga attraktionskraft är det av största vikt
att de studenter som examineras från KTH är anställningsbara och får bra jobb. Några relevanta frågor är: Är KTH:s
program rätt förankrade i arbetsmarknadens behov? Vilka
företag rekryterar våra studenter från olika program och
olika inriktningar? Vilka befattningar får de? Hur ser studenterna på sin utbildning några år efter examen?
I KTHs andra karriärundersökning, som gäller studerande med examen från KTH 2006 och 2007, har dessa frågeställningar följts upp. Huvudresultaten av den nya karriärundersökningen är att de studenter som examineras från
KTH får bra och utvecklande jobb – men inte alltid inom
de områden där de fördjupade sin utbildning. Ett glädjande
resultat är också att det stora flertalet är mycket nöjda med
sin utbildning. Generellt är de som examinerats 2006 och
2007 mer positiva till sin utbildning vid KTH än de som tog
examen 2004 och 2005.
En del av karriärundersökningen gäller löneutvecklingen
för examinerade från olika utbildningsprogram. Det visar sig
att lönespridningen är stor, med höga löner redan efter några
år för bland andra examinerade från informationsteknikområdet. Undersökningen visar också att medianlönen är betydligt högre 3 år efter examen jämfört med 2 år efter examen
Undersökningen genomfördes under våren 2009 och
omfattar 4 300 studerande som tagit examen från KTH
på grundnivå och avancerad nivå. Svarsfrekvensen är 47
procent för hela gruppen och 56 procent för gruppen med
yrkesexamina. Data från karriärundersökningen har även
samordnats med forskningsdatabaser inom KTH.

KTH har satt upp ett antal mål i utvecklingsplanen som har

Kursvärderingar

direkt betydelse för språkanvändningen. Några av målen är
uttalat internationella, som att KTH ska vara ett internationellt universitet och att KTHs studenter ska vara attraktiva
på en internationell arbetsmarknad. Utvecklingsplanen har
därför som mål att en språkpolicy är utvecklad och implementerad. Under 2009 har förslag till en språkpolicy för
KTH utarbetats där språkfrågan utgår från utvecklingsplanens mål och ansluter till den nya språklagen.

KTH har infört ett system för enkel kursvärdering som
dock inte ersätter krav på kursanalys. Det kan användas
som en så kallad rökdetektor genom att de negativa resultaten följs upp men även som inspirationskälla för kursutveckling genom att följa upp kurser som erhåller positiva
omdömen. Frågorna som ingår ska besvaras av studenterna
på en femgradig skala.
Studenter med godkänt resultat på kursen uppmanas att
besvara enkäten. Systemet omfattar från höstterminen 2009
samtliga kurser på grundnivå och avancerad nivå.
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Projektet Ung Ingenjör

Sommaren 2008 fick KTH ett regeringsuppdrag: Hur kan
teknisk utbildning bli mer attraktiv för dagens unga och
vad kan högskolan göra så att studenter med förutsättningar också slutför utbildningen och tar examen? Uppdraget
har, under projektnamnet Ung Ingenjör, genomförts i samarbete mellan KTH, Chalmers, Lunds Tekniska högskola,
Linköpings Tekniska högskola, naturvetenskap och teknik vid Uppsala Universitet och Luleå Tekniska högskola.
Arbetet under hösten 2008 och år 2009 finns avrapporterat
på www.kth.se/unging
Projektet Ung Ingenjör har identifierat ett antal mått
som kan beskriva genomströmningen i enskilda ingenjörsprogram. Måtten bygger på de data som alla högskolor har tillgängliga i egna register (LADOK). Via den s.k.
RET-grupperingen (rektorer och dekaner vid de tekniska
högskolerna) avser de tekniska högskolorna införa projektets sätt att identifiera antalet studerande, avklarade poäng,
examina etc. På så sätt kan högskolorna lättare samarbeta
kring uppföljning av studieresultat och genomströmning.

HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTBILDNING

Utbildning för ledamöter i tjänsteförslagsnämnder

Anställningsutskottet och tjänsteförslagsnämnderna til�lämpar i sin bedömning av sökande till akademiska tjänster
anställningsordningen, dvs. KTHs regelverk för tillsättningsärenden. I detta ingår krav och kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet samt för vissa anställningar
krav på genomgången högskolepedagogisk utbildning.
KTH har under 2009 anordnat en utbildning för att de
som arbetar i tjänsteförslagsnämnderna ska utveckla sin
kompetens i bedömningen av de sökandes pedagogiska
skicklighet. Utbildningens fokus har legat på behörighetskraven högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk
skicklighet. Även den personal som administrativt handlägger anställningsärenden har deltagit i utbildningen.
Högskolepedagogisk utbildning

Den högskolepedagogiska utbildningen har utvecklats
vidare under 2009. Poänggivande kurser har hållits inom
tre olika områden:
• Inledande högskolepedagogisk utbildning för doktorander
• Högskolepedagogisk utbildning för lärare
• Utbildning för handledare i utbildning på forskarnivå
De högskolepedagogiska kurser som genomförts under
2009 har sammanlagt haft 384 deltagare (lärare och doktorander), varav 106 var kvinnor. Utbildningen omfattade
totalt nästan 22 helårsstudenter (doktorander ingår inte i
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antalet helårsstudenter). Under 2009 har följande kurser
haft flest deltagare:
Lärande och undervisning, grundkurs, där 98 personer
(varav 23 kvinnor) examinerats. Fokus ligger på att undersöka och förbättra studenternas lärande. Deltagaren vidareutvecklar en egen kurs, genom medvetna designval som
motiveras ur ett lärandeperspektiv. Deltagaren får också
påbörja arbetet med sin pedagogiska meritportfölj.
Forskarhandledning, där 97 lärare (varav 20 kvinnor)
examinerats. Under 2009 har kursen rörande handledarrollen gjorts obligatorisk för alla som ansöker om att bli oavlönad docent. Kursen har teman som: Forskarutbildningens struktur, Handledningens ”how to”, Att skapa en god
forskningsmiljö, Målet är en självständig forskare, Genus
och etnicitet, Ledarskap och relation, Stödja doktoranden
att skriva och presentera, Komma till avslut, Redovisning
av egenreflektion.
Under läsåret 2008/2009 har ett projekt genomförts för
kvalitetssäkring av examinationen, särskilt avseende plagiering. Projektet har bland annat resulterat i en publikation
för att hjälpa studenterna undvika plagiering. Seminarier
i ämnet har hållits för KTHs lärare under en vecka hösten
2009. På uppdrag av Högskoleverket genomfördes en seminarieserie på nationell nivå kring plagiering, med totalt 84
deltagare från 25 lärosäten.
Kvalitetssäkring av pedagogiskt utvecklingsarbete

Syftet med den externa utvärdering som KTH låtit genomföra under höstterminen 2009 var att ge svar på frågorna
om och i så fall hur den verksamhet som bedrivs för att ge
stöd för och stimulans till pedagogisk utveckling både innehållsligt och organisatoriskt behöver förändras för att KTH
ska kunna leva upp till ambitionen att nå en topposition
som utbildningsuniversitet. De teman som utvärderingen
berörde var:
• Organisation och ledning av pedagogiskt utvecklingsarbete
• Pedagogikens koppling till utbildningskvaliteten
• Informations- och kommunikationsteknik, stöd och
nätbaserat lärande
• Pedagogisk skicklighet och karriären
Det empiriska materialet har utgjorts av intervjuer med
ledningspersonal, forskare och lärare vid KTH samt företrädare för ett urval andra enheter för pedagogisk utveckling
i Sverige. Enkäter har skickats till två målgrupper lärare
och forskare, tre fokusgruppintervjuer har genomförts med
studenter, dokument och aktuell litteratur har studerats. I
utvärderingen har man också gjort en omvärldsanalys för
att se hur pedagogisk utveckling drivs vid andra lärosäten.
Merparten av resurserna för pedagogisk utveckling
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finns enligt utvärderingen på skolorna. Det övergripande
intrycket var att det sker många intressanta och lovvärda
saker vid KTH, men att spridning av goda exempel kunde
förbättras.
Utredningen frågade också efter relationen mellan
pedagogisk utveckling och utbildningskvalitet. De viktigaste faktorerna för en högkvalitativ utbildning angavs
studenternas motivation och engagemang vara. Pedagogisk
utveckling uppfattades som viktigt för den egna lärargärningen, men personlig mognad, erfarenhet som lärare och
ämneskunskaper placerades ännu högre av dem som svarade på enkäten.
En viktig del i analysen av pedagogisk utveckling var
kopplingen till den akademiska karriären. I styrdokument
och regleringar finns tydliga riktlinjer att forskning och
utbildning ska båda bedömas lika vid kompetensprövningar. Men det är svårt att definiera och mäta riktig hög
kvalitet, excellens, i undervisningen. De senaste åren har
det dock utvecklats instrument för att redovisa och bedöma
de pedagogiska meriterna på ett bättre sätt än tidigare. Det
behövs också tydliga incitament i form av uppmärksamhet
och belöningar som främjar utvecklingen.

UTBILDNING PÅ FORSK ARNIVÅ

Individuella studieplaner och kurser på forskarnivå

Som ett led i att förbättra och kvalitetssäkra skolornas hantering av doktorandernas individuella studieplaner har tre
uppföljningar gjorts under 2007-2009. Med anledning av
uppföljningsresultaten har en arbetsgrupp utarbetat förslag
till åtgärder för förbättrad hantering av individuella studieplaner.
En databas för kurser på forskarnivå har utvecklats
enligt samma struktur som databasen för kurser i grundläggande utbildningar. För att möjliggöra utbyte av information mellan lärosätena KI, KTH och SU har länkar utarbetats mellan de tre lärosätens kursdatabaser.
Karriärrapport avseende forskarstuderande

erfarenhet av forskarutbildningen. De variabler som samlades in via enkäten har sedan kompletterats med data från
studiedokumentationssystemet.
De som antagits till forskarutbildningen 2000-2001 är
generellt sett nöjda med KTH och med karriären efter forskarstudierna. I de öppna svaren framgår att man önskar
ökade möjligheter till akademisk karriär och i vissa fall en
större koppling till näringslivet. Den kritik som framförs i
undersökningen handlar till stor del om att de forskarstuderande fått dåligt stöd från handledare och att målet med
forskartjänsten varit otydligt. Man efterlyser också vetenskapliga forum för utbytande av erfarenhet och kunskap
över de olika ämnesområdena.

Kompetensförsör jning
Karriärsystem

Enligt KTHs utvecklingsplan ska KTH skapa ett karriärsystem liknande dem som finns vid framstående utländska
lärosäten. KTH har under året fattat beslut om att utveckla
ett sådant system. Det kännetecknas av stor omsorg vid
rekryteringen till den första nivån, biträdande lektor, kombinerat med karriärplanering med målet att befordras till
professor. I ett sådant system kan man rekrytera yngre personer med stor utvecklingspotential och erbjuda dem en
långsiktigt god karriärutveckling.
Under hösten 2009 har ett omfattande planeringsarbete
genomförts inför den stora rekryteringssatsning av lärare
och forskare som ska genomföras från 2010 med anledning
av regeringens satsning på strategiska forskningsområden.
Chefsintroduktion

Vid KTH finns en introduktionskurs som vänder sig till
nytillträdda chefer, akademiska ledare, ledamöter och
sekreterare i nämnder och utskott inom KTH. I första hand
syftar seminarieserien till att fördjupa kunskapen om hur
KTH styrs, organiseras och leds samt att belysa aktuella frågor och ge en bild av ledarskap på KTH och stimulera till
erfarenhetsutbyte.

Huvudsyftet med undersökningen, som genomförts under
2008 och 2009, var att kartlägga arbetsmarknad och karriär för dem som antagits till forskarutbildning under 2000
och 2001. Ett annat syfte var att följa upp, utvärdera och
förbättra forskarutbildningen. Undersökningen omfattade
cirka 600 personer och svarsfrekvensen var 62 procent.
Enkäten formulerades med utgångspunkt i de frågor
som används för karriäruppföljningen av de studerande
på grundnivå och avancerad nivå. Frågorna anpassades till
forskarutbildningen och inriktades huvudsakligen mot de
forskarstuderandes nuvarande arbetsmarknad och deras
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Internationalisering
M ål för internationaliseringsarbetet

Erasmus Mundus II och External Cooperation Window

I KTHs utvecklingsplan för 2009-2012 anges som övergripande mål att KTH ska vara ett internationellt universitet
och ett av Europas främsta tekniska universitet. Vidare
uttrycks följande konkreta mål för internationaliseringsarbetet:
• Antalet utresande utbytesstudenter från KTH ska fördubblas, från 338 till 675.
• Antalet europeiska studenter som registreras på masteroch magisterutbildningar ska öka från 250 till minst 450.
• Utbytet av lärare med utländska lärosäten ska öka.
• KTHs examinerade ska vara attraktiva på en internationell arbetsmarknad.
• KTH har vidareutvecklat samarbetet med internationella elituniversitet.
• KTH är en ledande partner inom European Institute of
Innovation and Technology (EIT).
Jämförelse med 2006 samt relation till propositionen ”Ny
värld – ny högskola” görs under respektive rubrik nedan.

KTH har under 2009 intensifierat arbetet med att söka

Internationell rekrytering

Under 2009 erbjöd KTH 44 master- och magisterprogram
med engelska som undervisningsspråk. Efterfrågan till
dessa utbildningar var mycket stor. Inför antagningsomgången hösten 2009 inkom drygt 20 000 webbansökningar,
av vilka cirka 10 000 sökande skickade in kompletta ansökningshandlingar. Omkring hälften av de sökande bedömdes
vara behöriga och drygt 2 500 antogs. Totalt påbörjade 1 511
nybörjare master- eller magisterprogram med undervisning
på engelska. Därutöver har KTH deltagit i sex masterprogram inom Erasmus Mundus samt ett masterprogram i ett
nordiskt samarbete.
Rekryteringsarbetet har fokuserat på att utveckla samarbeten i utvalda nätverk och med välrenommerade universitet världen. Syftet är att göra KTH mer känt men också
att exempelvis gemensamt kunna ansöka om externa medel
för utbildningsprogram och projekt. Vidare prioriteras en
informativ webbplats och direktkontakt med intresserade
studenter.
Under året deltog KTH på ett tiotal mässor anordnade
av europeiska partneruniversitet samt vid National University of Singapore och fem universitet i Australien. Det
främsta syftet var att rekrytera utbytesstudenter och att
fördjupa kontakten med värduniversiteten, men också att
sprida information om KTHs masterprogram. KTH deltog
under 2009 på fler rekryteringsmässor än tidigare år, med
syftet att rekrytera masterstudenter från prioriterade länder: en EHEF-mässa (European Higher Education Fair) i
Bangkok samt tre mässor arrangerade av QS Grad School i
Paris, Aten respektive Warszawa, samt en mässa i Istanbul
organiserad av Exportrådet.
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medel till stipendier för inkommande studenter, då det är
en viktig faktor i rekryteringsarbetet inför framtida avgiftsinförande för studenter utanför EU/EES-området. EU-programmen Erasmus Mundus (EM) och External Cooperation
Window (ECW) har prioriterats.
KTH beviljades koordinatorskap för fem nya Erasmus
Mundus masterprogram, deltagande i ett nytt masterprogram samt deltagande i ett program på doktorandnivå.
Programmen startar 2010. KTH är nu bland de största
aktörerna i Europa inom Erasmusprogrammet. Sammantaget deltar KTH i tolv EM masterprogram och två EM doktorandprogram Totalt var 196 EM-studenter inskrivna på
KTH under 2009.
KTH beviljades i juni 2009 koordinatorskap för ett
ECW-projekt riktat mot Indien med tio europeiska och
elva indiska partner. KTH samordnar därmed omkring 200
stipendier för mobilitet av studenter och akademiker mellan Europa och Indien. Vidare deltar KTH i ytterligare tre
nya ECW-projekt, riktade mot Brasilien, Kina samt Indien.
Sedan tidigare deltar KTH i ett projekt riktat mot Jordanien, Libanon, Syrien samt ett mot Brasilien. Under 2009
studerade 40 studenter med ECW-stipendium på KTH.
Samarbete med utländska universitet

I KTHs utvecklingsplan för 2009-2012 anges att KTH ska
vidareutveckla samarbeten med internationella elituniversitet.
KTH har under 2009 satsat på att utveckla eller fördjupa samarbetet med framstående universitet i länder
som är populära för utresande studenter, främst USA, Australien, Japan och Singapore. Nya avtal har tecknats med
bland andra Royal Melbourne Institute of Technology och
University of Technology Sidney i Australien samt Toyota
Technological Institute i Japan.
Samarbetet med två Singaporianska partneruniversitet: National University of Singapore, NUS, och Nanyang
Technological University, har utvecklats till att omfatta
fler studenter och utgör nu två av KTHs främsta partner
för både in- och utresande studenter. Förutom ett omfattande studentutbyte fortskrider verksamheten tillsammans
med NUS på KTH. Samarbetet inleddes 2006 och innebär
att studenter från NUS kombinerar ett års praktik på tillväxtföretag med kurser inom främst entreprenörskap vid
Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).
Nätverkssamarbete – CLUSTER

CLUSTER – ett nätverk bestående av tolv framstående tek-

niska universitet i Europa, är det enskilt viktigaste internationella universitetsnätverket för KTH. KTH innehar
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för fjärde året ordförandeskapet i Cluster. KTHs rektor är
ordförande och ett sekretariat är förlagt till KTH. Under
KTHs ordförandeskap har nätverket blivit en plattform och
kompetensbas för att utveckla gemensamma masterprogram bland annat inom Erasmus Mundus, ansökningar om
medel inom olika EU-program samt för att knyta kontakter
med EU-kommissionen. Under året har Cluster utvecklat
en ny webbplats med bättre gränssnitt mot såväl studenter
som partnerföretag. Lansering beräknas ske i februari 2010.
Vidare har nätverket och dess medlemmar deltagit på mäs�sor och konferenser.
Under året beviljades nätverket ett projekt inom programmet Lifelong Learning med benämningen ATTRACT,
som syftar till att öka europeiska ungdomars intresse för
utbildning inom naturvetenskap och teknik. Inom ramen
för CLUSTER-samarbetet ordnade KTH en workshop
med syfte att diskutera best practice inför ansökningar
inom Erasmus Mundus, samt projektledning för beviljade
EU-projekt. Personer från medlemsuniversiteten inom
CLUSTER samt andra svenska lärosäten deltog i denna
workshop. Arbetet med att utveckla Dual Degree Master’s
Programmes har fortsatt och i dagsläget erbjuder nätverket
35 sådana, varav KTH deltar i åtta.
Som ett led i satsningen på samarbete med näringslivet
har Cluster utvecklat relationer med lämpliga industriföretag, som samlas under namnet Advisory Board. I dagsläget
inkluderar Advisory Board 15 företag som är delaktiga vid
ansökningar inom olika EU-program, uppslag till examensarbeten, praktik och jobberbjudanden till studenter, med
mera.
European Institute of Innovation and Technology (EIT)

En av KTHs målsättningar i utvecklingsplanen är kopplad
till att KTH ska bli en ledande partner inom EIT. Det prestigefyllda EU-samarbetet EIT bildade under året tre nya så
kallade Knowledge and Innovation Communities (KIC). I
december 2009 stod det klart att KTH finns med som ledande part i två av de KIC som ska arbeta för en djupare integration mellan forskning, utbildning och innovation, EIT
ICT Labs och KIC InnoEnergy.

Figur 15
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Studentutbyte på grundnivå och avancerad nivå

Studier vid ett utländskt universitet är en värdefull erfarenhet inför studenternas kommande yrkesliv. Ett mål i KTHs
utvecklingsplan är att antalet utresande utbytesstudenter
ska fördubblas under perioden 2009-2012, från 338 2007
till 675 2012. Det är en ambitiös målsättning som bland
annat kräver nya utbytesformer, information om värdet av
utlandsstudier och tydlig information om hur utlandsstu-
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dierna kan tillgodoräknas.
För att inspirera fler studenter till utlandsstudier har
KTH under året initierat eller utökat utbytet med för studenterna attraktiva partneruniversitet världen över, till
exempel i USA, Australien och Singapore. För tredje året
i rad arrangerades en internationell mässa, Exchange Day,
med representanter från omkring 15 partneruniversitet.
Cirka 250 KTH-studenter besökte mässan för att informera
sig om olika utbytesalternativ.
Under 2009 har 376 (359) KTH-studenter påbörjat utbytesstudier utomlands. Det innebär att antalet utresande
studenter ökar för andra året i rad. Av de examinerade
civilingenjörerna och arkitekterna 2009 har 26 procent studerat utomlands under minst en termin. Totalt har 524 (511)
KTH-studenter studerat minst en termin utomlands under
2009.
Ett sätt att utöka möjligheterna till utlandserfarenhet är att uppmuntra studenterna att göra examensarbete
utomlands. KTH fördelar stipendier med detta syfte inom
programmen för Livslångt lärande/Erasmuspraktik samt
Minor Field Studies, MFS, där 26 stipendier tilldelats studenter vid KTH under 2009.
Antalet utbytesstudenter som påbörjade studier på KTH
under 2009 var 1 349 (1 153), vilket återigen är en ökning
jämfört med föregående år. Tendensen har varit stadigt
uppåtgående under en lång period, vilket visar att partneruniversiteten uppskattar den utbildning och studiemiljö
som erbjuds vid KTH. Då KTH samarbetar med framstående universitet är utbytesstudenterna överlag av mycket
god klass. Bostadssituationen i Stockholm gör dock att KTH
inte kan ta emot fler studenter än avtalat.
Internationellt utbyte av studerande på forskarnivå

Av de uppgifter som inkommit från KTHs skolor framgår
att av de under året examinerade på forskarnivå hade 16
procent av doktorerna och 9 procent av licentiaterna tillbringat minst tre månader utomlands. Betydligt fler, 80
procent av de examinerade doktorerna och 75 procent av de
examinerade licentiaterna, har deltagit i och redovisat egna
forskningsrön vid någon internationell konferens.
Enligt uppgifter från skolorna framgår att KTH under
2009 tog emot 45 utländska studerande på forskarnivå som
stannade minst en månad och att lika många KTH-doktorander tillbringade minst en månad utomlands.
Det internationella inslaget i KTHs utbildning på forskarnivå är stort. Av de uppgifter som finns tillgängliga i
KTHs studiedokumentationssystem framgår att en stor del
av KTHs studerande på forskarnivå har en tidigare examen
från ett annat land än Sverige. Av de nyantagna 2009 gäller
detta för 42 procent av studenterna. För 2008 var andelen
40 procent.
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Personalmobilitet

KTHs personal, främst lärare och forskare, deltar i hög grad

i internationella samarbeten med universitet världen över. I
vissa fall sker samarbetena inom program som finansieras
av bland andra Sida, Svenska Institutet eller EU.
Flera av KTHs lärare och professorer är också gästprofessorer vid andra universitet. Av uppgifter som inhämtats
från KTHs skolor har närmare 400 av KTHs lärare forskat
eller undervisat utomlands under en sammanhängande
period, i de flesta fall kortare än en månad. Omvänt har
nästan 40 forskare tillbringat en tid som post-doc vid KTH
och drygt 200 utländska lärare har varit här för att under
en period undervisa eller bedriva forskning. Egeninitierade
utbyten är dock den vanligaste formen och omfattar betydligt fler lärare och forskare.
Av uppgifter som inhämtats från KTHs skolor framgår
även att KTHs lärare och forskare i betydande omfattning
har uppdrag internationellt som sakkunniga vid tjänstetillsättningar, opponenter vid disputationer och som referees
för internationella tidskrifter. Se vidare avsnittet Forskning,
figur 13. Lärare och forskare deltar också i internationella
konferenser för att redovisa egna forskningsrön. Omkring
1 900 artiklar, föredrag etc. har accepterats till internationella konferenser under 2009. Vid KTH anordnas också varje
år ett stort antal nationella och internationella konferenser.
Under 2009 var KTH värd för cirka 90 konferenser/workshops med sammanlagt cirka 6 400 deltagare, varav knappt
hälften kom från andra länder än Sverige.
I maj 2009 arrangerade KTH en ”staff exchange week”
för personal från europeiska partneruniversitet med 15 deltagare. Programmet inbegrep presentationer av olika internationella verksamheter vid KTH och seminarier om aktuella frågor, såsom integration av internationella studenter.
Under året har sex anställda deltagit i administratörsutbyte
vid olika europeiska partneruniversitet inom programmet
för Livslångt lärande/Erasmus. Sex lärare har företagit
utbyte inom samma program.
Internationalisering på hemmaplan

KTHs civilingenjörsutbildningar övergår från 2010 till en

mer bolognaanpassad struktur där de sista två åren är helt
integrerade med KTHs masterprogram. Det innebär att
civilingenjörsstudenter och masterstudenter kommer att
delta i samma utbildning, vilket är positivt för integrationen
av svenska och utländska studenter.
KTH har under året arbetat med att bygga upp ett
”transition programme” för studenter som börjar på något
av KTHs masterprogram. Syftet är att underlätta övergången mellan studier på grundnivå och avancerad nivå.
Programmet består av en seminarieserie om bland annat
studieteknik, plagiering, kritiskt tänkande/skrivande och
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interkulturell kommunikation. Programmet har främst
erbjudits internationella studenter vid skolorna för informations- och kommunikationsteknik, kemikvetenskap
och bioteknik. Framöver kommer det även att inkludera
civilingenjörerna i övergången mellan grundnivå och avancerad nivå och ytterligare ett syfte med programmet blir då
integreringen av dessa båda studentgrupper.
Ett antal aktiviteter med syfte att uppmärksamma andra
kulturer och erbjuda forum för utländska och inhemska
studenter att mötas har ägt rum, exempelvis kinesiskt nyår
samt indisk Diwali, ljusets högtid. Intresset var stort bland
såväl studenter som anställda. Vidare har seminarier riktade
till studenter och/eller personal hållits på olika internationella teman, såsom införande av studieavgifter, rekrytering
av betalande studenter, information om olika utbytesprogram, m. m.
Jämförelse med 2006 samt relation till propositionen
Ny värld – ny högskola

Såväl antalet master- och magisterprogram med engelska
som undervisningsspråk (30 2006 jämfört med 51 2009)
som antalet sökande (4 400 kompletta ansökningar 2006, 10
000 2009) och registrerade studenter på programmen (2 394
under 2006, 4 327 under 2009) har ökat sedan 2006. KTHs
deltagande i Erasmus Mundus har ökat från sex masterprogram 2006 till tolv 2009 samt två doktorandprogram 2009.
Det ligger också i linje med Mål 1 i Ny värld – ny högskola;
Sverige skall vara ett attraktivt studieland för utländska
studenter.
Fokus under 2009 ligger i högre grad än 2006 på samarbeten med partneruniversitet som är attraktiva för utresande studenter. Samarbetet med kinesiska universitet är
numera en etablerad del av verksamheten vid KTH, såväl
inom utbildning som inom forskning.
Antalet utresande utbytesstudenter är något fler än 2006.
Målsättningen i utvecklingsplanen avseende en fördubbling
av antalet utresande studenter har initierat olika informationsinsatser och översyn av eventuella hinder för utlandsstudier, exempelvis avseende finansiering eller tillgodoräknande. KTHs arbete med att utöka antalet utresande
studenter ligger i linje med Ny värld – ny högskola, delmål
2.2 Svenska studenters internationella rörlighet skall öka.
Antalet inresande utbytesstudenter har ökat med ett hundratal studenter per år sedan 2006, vilket också ligger i linje
med Mål 1 i propositionen; Sverige skall vara ett attraktivt
studieland för utländska studenter.
I såväl KTHs utvecklingsplan för 2009-2012 som i propositionen Ny värld – ny högskola anges att utbytet av lärare
med utländska lärosäten ska öka. De tillgängliga uppgifterna från KTHs skolor visar att lärarutbytet verkar vara relativt konstant de senaste åren. Satsningar bör därför göras

på KTH för att dels informera personalen i högre grad om
de möjligheter som finns och undanröja eventuella hinder
för utbyte, dels hitta vägar att bättre kartlägga de utbyten
som sker, i de fall de inte sker inom något etablerat utbytesprogram.
Hur påverkar studenter från andra länder verksamheten och
de ekonomiska förutsättningarna inom lärosätet?

Utvecklingen mot allt fler utländska studenter har bidragit
till att KTH numera erbjuder en internationell studiemiljö med omkring 20 procent utländska studenter totalt på
grundnivå och avancerad nivå. KTHs studenter möter och
samarbetar med personer med annan kulturell och språklig
bakgrund, vilket är en viktig del av internationaliseringen
på hemmaplan och gör studenterna bättre rustade för en
internationell arbetsmarknad. Vidare har tillströmningen
av internationella studenter varit ett viktigt inslag i perioder då rekryteringen av nationella studenter varit vikande
inom vissa ämnesområden. Studenter från tredje land har
utgjort en majoritet inom KTHs masterutbildningar, där i
många fall intresset från inhemska studenter varit lågt. Det
har gjort att lärarkompetens och andra resurser har kunnat
bibehållas.
Även rekryteringen av doktorander har gynnats av den
stora andelen utländska studenter En stor andel av doktoranderna på KTH utgörs av studenter med sin tidigare
utbildning från något annat land än Sverige eller som följt
något av de engelskspråkiga masterprogrammen på KTH.
Med ett förväntat införande av studieavgifter från juli
2011 antas tillskottet av studenter från tredje land bli betydligt mindre än nu. Detta kan betyda uteblivna intäkter på
cirka 100 miljoner kronor. Möjliga konsekvenser är att ett
antal kurser och masterprogram inte längre kan ges samt
att lärarresurser m. m. som allokerats till dessa inte längre
kan finansieras.
KTHs campus med en stor andel utländska studenter
och det faktum att civilingenjörerna och mastersstudenterna i högre grad kommer att integreras i samma utbildningsprogram framöver ligger i linje med målsättningarna i
såväl KTH:s utvecklingsplan som i propositionen ”Ny värld
– ny högskola”: som anger att studenterna ska förberedas
för en internationell arbetsmarknad. Detta i kombination
med olika former av utbyten ger KTHs studenter mycket
goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet inom
sin utbildning.
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Personal
KTH är ett universitet där människor med olika bakgrund och erfarenheter verkar med gemensamt syfte att
förvalta, förnya och förmedla kunskap.
På KTH tillämpas ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö
och studiemiljö. Vi utgör alla delar av varandras miljö.
KTHs personalpolicy består av sju teman. Nedan presenteras dessa teman och ett urval av de aktiviteter inom varje
tema, som genomförts under 2009.
KTH har tillsammans med företrädare för arbetstagarorganisationerna arbetat med utvecklingsprojekt inom psykosocial arbetsmiljö. Projektet finansieras av Partsrådets särskilda Satsa Friskt-medel och spänner över åren 2007, 2008
och 2009. Även andra projekt nedan har delfinansierats av
Partsrådet.
Personalpolicy

Medarbetarskap och ledarskap

Ett gott ledarskap gynnar förutsättningarna att få motiverade medarbetare och skapa en inspirerande arbetsmiljö.
För att uppnå detta genomför KTH ledarskapsutbildning, där helhetssyn och dialog är ledstjärnor. Under 2009
har KTH genomfört ett flertal olika utbildningsinsatser för
akademiska och administrativa ledare. Här presenteras
några av de genomförda insatserna:
• Chefsintroduktion för nytillträdda chefer och akademiska ledare med syfte att förmedla kunskap om KTHs
verksamhet, organisation, beslutsvägar samt att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och inspirera till fortsatt lärande.
• Ledarskapsutbildning med särskild träning i samtalsmetodik och konflikthantering samt hur man ger konstruktiv återkoppling.
• KTH-medarbetare har också deltagit i längre externa
program för kompetens- och chefsförsörjning.
• Handledarutbildning på svenska och engelska för lärare
som handleder doktorander.
• Utbildning i löne- och utvecklingssamtal för chefer.
• En introduktion för nya professorer och ledare har
genomförts på både svenska och engelska.
• Mentorprogram för chefer har genomförts under året.
• KTH genomförde under året för första gången en medarbetarundersökning som omfattade alla anställda.
Undersökningen ingår som en del i kvalitetsarbetet
inom personal- och arbetsmiljöområdet.
Jämställdhet och mångfald

Att främja jämställdhet och mångfald och därmed motverka
diskriminering är en fråga om kvalitet.
Utbildning för studenter om JML-frågor (jämställdhet,
mångfald och likabehandling) sker bland annat för nybörjare och ansvariga såsom studerandeskyddsombud etc. Mentorprogrammet för kvinnliga doktorander ”Technologia”
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Figur 17

D e ka n e r

Fördelade på ålderskategorier vid utgången av 2009
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och nätverket för dem som deltagit i mentorprogrammet
och doktorandhandledarutbildning med genusfrågor är
också exempel på sådana satsningar. Bland övriga aktiviteter under året för att främja jämställdhet, mångfald och
likabehandling (JML) kan nämnas:
• Ett antal seminarier inom interkulturell kommunikation
har genomförts för anställda och studenter. KTHs ledningsgrupp har utbildats i jämställdhet och genusfrågor.
• Nya chefer har fått utbildning i JML-frågor.
• Utbildning gemensamt med Uppsala universitet har
genomförts på temat ”Kvinna och ledare i akademin”.
• Utbildning har genomförts för skolornas personalansvariga med flera om hur frågor rörande diskriminering
och trakasserier etc. ska hanteras.
• KTH har under året tagit fram en tillgänglighetspolicy
samt en tillgänglighetsplan för 2009-2011. Ambitionen är att skapa en miljö som möjliggör för studenter,
anställda och besökare med funktionsnedsättning att
kunna delta i KTHs verksamhet.
Hösten 2009 beviljades KTH medel av delegationen för
jämställdhet i högskolan, cirka 1,7 mnkr, till projektet ”Ett
mer jämställt KTH”. Projektet inventerar koppling mellan
kön och faktisk arbetssituation för kvinnor och män inom
KTHs fakultet. Projektet pågår till 2011.
För att uppmuntra jämställdhets- och mångfaldsarbetet har KTH instiftat ett årligt pris, att tilldelas anställd respektive teknolog, som medverkat till att främja JML-frågor
inom arbetsmiljö, utbildning och forskning på KTH. Årets
pris till anställd tilldelades professor Katja Tollmar Grillner,
skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Priset tilldelades för god förmåga att kombinera akademiskt ledarskap
och strategiskt tänkande med uppmärksamhet på jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Teknolog Linus Ericsson,
civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, tilldelades priset
för stort engagemang i Gaytek samt för arbetet med att visa
upp att THS och KTH är till för alla oavsett sexuell läggning.
Rekrytering och kompetens

Rekrytering syftar till att KTHs befattningar på alla nivåer finner innehavare med högsta möjliga kompetens och
potential för arbetsuppgifterna. KTH erbjuder anställda
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möjlighet till kompetensutveckling. Individens behov
inventeras i utvecklingssamtalen. Nedan presenteras några
av de insatser som genomförts på KTH:
• KTH har under året fattat beslut om att utveckla ett karriärsystem för lärare och forskare. Karriärsystemet har
också som mål att stimulera fler kvinnor att göra akademisk karriär. (se vidare under avsnitt Kvalitet)
• Utbildning i rekrytering och urval av personal. Syftet
är att kunna genomföra urvalsintervjuer med hjälp av
beteendefrågor vid rekrytering.
• Program för livs- och karriärplanering, som syftar till
att öka den interna och externa rörligheten. Att arbeta
på KTH ska vara ett aktivt val av alla anställda. Under
2009 har programmet för livs- och karriärplanering speciellt riktats mot forskande och undervisande personal.
• Flera akademiskt meriterande kurser i högskolepedagogik för doktorander och lärare har genomförts.
• KTHs personalavdelning samarbetar med andra universitet och högskolor i stockholmsområdet. Fokus är
metodutveckling genom erfarenhetsutbyte.
• Akademisk ERFA (Erfarenhetsutbyte för lärare/forskare vid KTH) för yngre lärare och forskare har genomförts. Syftet är att erbjuda personlig utveckling och
reflektion i lärar- respektive forskarrollen samt att fördjupa kunskapen om forskningens villkor vid KTH.
Lönebildning

Lönebildning och belöningssystem ska säkerställa en långsiktig personalförsörjning och stimulera till goda arbetsinsatser.
• I chefsutbildningen ingår kunskap om KTHs lönepolicy
liksom hur man genomför lönesamtal.
• I ett särskilt projekt har utbildning i löne- och utvecklingssamtal för chefer genomförts. KTH har arbetat med
att införa en metod för lönekartläggning utifrån kön.
Organisation

På KTH ska ansvar och befogenheter föras ut så långt det är
möjligt i organisationen för att skapa största möjliga delaktighet, motivation och kreativitet.
• Som en del av KTHs kvalitetsarbete med ständiga förbättringar har KTH utvecklat verktyg som stöd för systematiskt arbete med personal och arbetsmiljö.
Delaktighet och inflytande

På KTH utvecklas verksamheten genom samverkan.
• KTH har genomfört en seminarieserie med besök i olika
forskningsmiljöer. Syftet har varit att sprida och höja
kunskapen om KTHs forskning till de anställda.
• Projekten ”Kvalitetssäkra arbetsplatsträffarna” och
”Utveckla samverkansgrupper” syftar till att öka samverkan.

Arbetsmiljö och hållbar utveckling

KTH tar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön. Begreppet

arbetsmiljö omfattar både det som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och det som aktivt bidrar till samhällets hållbara utveckling.
Arbetsmiljö:
• KTH har genomfört arbetsmiljöutbildning för chefer
med personalansvar. Utbildningen behandlar de skyldigheter och rättigheter som chefsrollen innebär, och ger
en översikt över arbetsmiljölagstiftningen.
• En skola har, tillsammans med företagshälsovården,
genomfört hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning. Resultaten används i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Utbildning i studiemiljö, jämställdhet och mångfald har
genomförts för studerandeskyddsombud.
• Utbildningsprogram för studentkårens funktionsansvariga för mottagandet av nya studenter har genomförts.
• För att stärka helhetsperspektivet när det gäller arbetsmiljö har KTH en gemensam leverantör av företagshälsa och studenthälsa.
Säkerhet:
• Utbildning för studentkårens festansvariga i ansvarsfull
alkoholservering i samverkan med lokala myndigheter
genomförs årligen.
• Anställda och studenter har under året deltagit i förebyggande brandskyddsutbildning.
• Utbildning i krishantering har genomförts för anställda
och förtroendevalda studenter.
Miljö:
• Skolornas miljöombud har tillsammans med upphandlingsansvariga haft en gemensam utbildning i miljöhänsyn vid upphandling.
• Som ett första steg i KTHs miljömål, att minska sin
avfallsmängd och öka återvinningsgraden, har en utredning om pappersförbrukningen genomförts.
• KTH arbetar för att öka användningen av t.ex. nätbaserade möten eller videokonferensutrustning och därigenom minska resandet.
• KTH har genomfört ett arbete för att medvetandegöra
anställda om vikten av att följa handlingsplanen för
hållbar utveckling när det gäller tjänsteresor.
• KTH har startat ett pilotprojekt när det gäller att
utveckla ett system för arbetsnära källsortering.
• KTH har under året intensifierat samarbetet med hyresvärden Akademiska Hus med fokus att minska energiförbrukningen och öka källsorteringen.
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Friskvård:
• KTH har utbildat friskvårdsinspiratörer för att främja
en god arbetsmiljö samt för att sprida kunskap om friskvård, hälsa och livsstil inom den egna arbetsplatsen.

Figur 18
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Antalet lärare (professorer, gästprofessorer, adjungerade
professorer, biträdande professorer, lektorer, biträdande
lektorer, forskarassistenter, adjunkter samt gästlärare) har
sedan föregående år ökat med 21 heltidsekvivalenter till 777
jämfört med 756 under 2008. Ökningen ligger inom kategorierna professor, lektor och biträdande lektor. Andelen
kvinnor av lärarna utgör 17 procent, vilket är samma andel
som gällde för 2008.
Antalet forskare, forskningsingenjörer och postdoktorer, det vill säga personal som främst arbetar med forskning
och forskningsstödjande verksamhet har ökat, till 462 heltidsekvivalenter (132 kvinnor och 330 män) under 2009 från
445 (118 kvinnor och 327 män) under 2008. Postdoktor är
en ny typ av tidsbegränsad (längst två år) anställning som
under 2009 börjat användas inom KTH. Antalet postdoktorer på KTH uppgår till 22 heltidsekvivalenter under 2009
och står således för ökningen av antal heltidsekvivalenter i
denna grupp.
Professorer

85+32=117

65–

Antalet anställda redovisas som medelantalet anställda från
mätningar varje månad under 2009, om inte annat anges.
Medelantalet anställda under 2009 är 3 900 personer,
jämfört med 3 730 under 2008 och 3 721 under 2007. Vid
omvandling till helårsarbeten, heltidsekvivalenter, blir det
en ökning med drygt 100 till 2 935 för 2009 jämfört med
2 833 heltidsekvivalenter för 2008. Andelen kvinnor uppgår
till 34 procent.

Hela ökningen av antal heltidsekvivalenter inom professorsgruppen (professor, gästprofessor och KTH-avlönade
adjungerad professor) är inom kategorin professor som har
ökat med 5 heltidsekvivalenter till 250 år 2009 (20 kvinnor
och 230 män), 8 procent var kvinnor, från 245 2008 (20 kvinnor och 225 män) .
Det totala antalet gästprofessorer har inte förändras
under 2009; 23 heltidsekvivalenter (8 kvinnor och 15 män).
2008 var det också 23 heltidsekvivalenter (6 kvinnor och 17
män). Andelen kvinnor har således ökat och är 35 procent
2009 jämfört med 26 procent 2008.
Antalet personer som är adjungerade professorer, det
vill säga professorer med huvudsaklig verksamhet förlagd
utanför KTH, har under 2009 ökat till 32 personer (varav 1

P ersonal

Figur 20
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kvinna) från 26 (alla män) 2008. Under året har 9 personer
(varav 1 kvinna), rekryterats som adjungerad professor, att
jämföra med 2008 då 7 personer (alla män) rekryterades.
Alla adjungerade professorer är anställda av KTH. Anställningen omfattar lägst 20 procent och högst 50 procent av
heltid. Vissa av dem uppbär dock ingen lön från KTH utan
erhåller hela lönen från sin huvudarbetsgivare. Detta gäller
för 15 av de adjungerade professorerna (motsvarar cirka 2,5
heltidsekvivalenter) och dessa ingår inte i redovisningen av
antal heltidsekvivalenter i årsredovisningen.
Under året har 7 personer utsetts till affilierad professor
(alla män) samtidigt som affilieringar för 6 personer (alla
män) har upphört. Detta innebär att KTH vid utgången av
2009 har 19 affilierade professorer (alla män). Avsikten med
titeln affilierad professor är främst att stärka KTHs internationella kontaktnät genom att i första hand anknyta välrenommerade utländska forskarkollegor till lärosätet. En affiliering innebär inget ekonomiskt åtagande från KTHs sida
och något anställningsförhållande finns inte. De affilierade
professorerna ingår således inte i redovisningen av antalet
anställda och antal heltidsekvivalenter i årsredovisningen.
Lektorer, biträdande professorer, biträdande lektorer, forskarassistenter och adjunkter

Antalet lektorer och biträdande professorer har ökat något
till 202 heltidsekvivalenter (31 kvinnor och 171 män) under
2009 från 194 heltidsekvivalenter (28 kvinnor och 166 män)
2008. Andelen kvinnor uppgår till 15 procent under 2009,
vilket är en liten ökning från 2008.
Antalet forskarassistenter har under 2009 minskat till
46 heltidsekvivalenter (10 kvinnor och 36 män från 47 (10
kvinnor och 37 män) under 2008. Andelen kvinnor i denna
kategori har förändrats marginellt och uppgår till 22 procent. Under året har 15 nya forskarassistenter rekryterats (5
kvinnor och 10 män). Antalet biträdande lektorer har ökat
till 43 (14 kvinnor och 29 män) under 2009 från 35 heltidsekvivalenter (11 kvinnor och 24 män) 2008. Under året har

11 biträdande lektorer rekryterats (2 kvinnor och 9 män).
Andelen kvinnor uppgår till 32 procent under 2009 vilket
är samma andel som 2008.
Antalet adjunkter inklusive gästlärare har marginellt ökat
till 205 heltidsekvivalenter (49 kvinnor och 156 män under
2009 från 204 heltidsekvivalenter (49 kvinnor och 155 män)
2008. Andelen kvinnor är densamma som 2008, 24 procent.
Forskarstuderande

Forskarstuderande med anställning eller utbildningsbidrag
har sedan föregående år ökat till 771 heltidsekvivalenter
(199 kvinnor och 572 män) från 721 heltidsekvivalenter (189
kvinnor och 532 män) 2008. Av de 771 har 67 utbildningsbidrag. Andelen kvinnor uppgår 2009 till 26 procent.
Teknisk och administrativ personal

Den tekniska och administrativa personalen, inklusive bibliotekspersonalen uppgår nu till 817 heltidsekvivalenter
(483 kvinnor och 334 män) jämfört med 807 (474 kvinnor
och 333 män) 2008.
Andel kvinnor bland nyrekryterade lärare

I KTHs utvecklingsplan för 2009-2012 anges att andelen
kvinnor inom KTHs fakultet (professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter) ska ha ökat från 15 procent 2008 till 20 procent 2012. För 2009 är denna andel fortfarande 15 procent.
Antalet nyrekryterade kvinnliga professorer är färre
under 2009 än under 2008. Under 2007 och 2008 gjordes
särskilda satsningar för att rekrytera kvinnliga professorer, vilket resulterade i att ett tiotal kvinnliga gästprofessorer anställdes. Någon sådan satsning har inte gjorts under
2009, men planeras dock för 2010. Antalet nyrekryterade
kvinnliga lektorer är däremot fler 2009 än 2008. Även antalet nyrekryterade kvinnor i gruppen forskarassistenter och
biträdande lektorer är fler 2009, dock endast marginellt.
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Figur 21
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Figur 23

S JUKFR ÅNVARO

Sjukf r å n va r o 2 0 0 7 – 2 0 0 9
beräknad enligt ESVs riktlinjer
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Anställda t o m 29 år

0,5%

0,7%

Anställda 30 – 49 år

1,6%

1,8%

2,1%

Anställda fr o m 50 år

3,1%

3,8%
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Den totala sjukfrånvaron, som anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, har minskat till 1,9
procent 2009 från 2,3 procent 2008. Andelen långtidssjuka
(60 dagar eller mer) har minskat till 57,3 procent av den
totala sjukfrånvaron för 2009 jämfört med 65,3 procent för
2008. Antalet långtidssjuka, mätt i heltidsekvivalenter, har
minskat till 30,5 2009 från 41,0 2008.

lokaler

Lokaler
Kontinuerliga lokalför ändringar

KTH disponerar vid utgången av 2009 232 000 m2, en

minskning med totalt 8 000 m2 jämfört med föregående
årsskifte. Lokalerna fördelas på KTH Campus 172 000 m2
(inklusive Arkitekturskolan på Östermalmsgatan), Kista
23 000 m2, Haninge, Flemingsberg och Södertälje i södra
storstockholm 16 000 m2 samt AlbaNova 21 000 m2 (Stockholms universitets lokalandel i AlbaNova ej medräknad).
KTH frånträdde närmare 30 procent av lokalytan i Kista
vid förra årsskiftet medan smärre ökningar av disponerad
lokalyta har skett vid KTH Campus och i Flemingsberg.
Andelen outnyttjade lokaler har fortsatt att minska, från
5 procent vid 2009 års början till 3,5 procent vid årets slut.
Lokalkostnaderna har, trots minskning av lokalytan
och därigenom lägre hyreskostnad, ökat med 10 mnkr till
544 mnkr för 2009. Hänsyn har då tagits till ändrade redovisningsprinciper för fastigheten AlbaNova (sid. 36). Den
främsta anledningen till ökningen av lokalkostnaderna är
att mediakostnaderna – el, värme och vatten – har ökat med
28 procent till totalt 47 mnkr. Mediakostnaderna utgör således nära 9 procent av de totala lokalkostnaderna. Hälften
av denna kostnadsökning under 2009, 5 mnkr, är direkt
hänförlig till två mycket energikrävande forskningsverksamheter, Electrumlaboratoriet och Parallelldatorcentrum.

Övriga Campus

Sedan några år pågår en översyn av lokalbehovet för
KTHs verksamhet utanför KTH Campus, dvs. Södertälje,
Haninge, Flemingsberg och Kista.
Ett nytt hyresavtal har tecknats för verksamheten på
Campus Telge, som innebär ett fördjupat samarbete med
Södertälje kommun kring såväl campusfrågor som FoUfrågor.
Den översyn av det framtida lokalbehovet för verksamheten i Haninge och Flemingsberg, som initierades 2008
fortskrider, främst med anledning av KTHs satsning på
medicinsk teknik, vilket på sikt innebär en överflyttning
av verksamhet från Haninge. Det arbete för etablering av
egna lokaler i Flemingsberg som påbörjades 2008 fortsätter
i nära samarbete med Karolinska Sjukhuset och Karolinska
Institutet.

KTH Campus utvecklingsplan 2009

KTHs tidigare campusplaner från 2000-talet har framhållit

två visioner, levande campus och Akademiska landsvägen.
Begreppen förstärks i KTH Campus utvecklingsplan 2009,
som KTH tagit fram tillsammans med övriga cirka 15 verksamheter på Campus vid Valhallavägen och i samarbete
med hyresvärden Akademiska Hus.
I planen uppmärksammas KTHs läge i innerstaden,
närheten till naturen och den tillgång som arkitekturen och
stadsstrukturen utgör – en potential med stora utvecklingsmöjligheter.
Inflyttning av nya verksamheter har varit ett påtagligt
inslag på Campus under 2000-talet, levande campus. Under
2009 har KTH arbetat för att få mera boende till stånd på
Campus och för en förstärkt förbindelse med det nya Albano, Akademiska landsvägen.
Utvecklingen av KTH Campus drivs med förvissning
om värdet av möten med andra universitet och högskolor,
med samhället och med näringslivet.
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Ekonomi – resultat, resursanvändning och finansiering
Ekonomiskt resultat och kapitalför ändring

Intäkter

De första sex åren på 2000-talet hade KTH årligen ett negativt ekonomiskt resultat medan under de senaste fyra åren
har det ekonomiska resultatet varit positivt. Årets ekonomiska resultat, + 196,5 miljoner kronor (mnkr) är av samma
storleksordning som resultaten i mitten av 1990-talet. KTH
hade vid den tidpunkten byggt upp ett stort myndighetskapital som kunde användas för att göra strategiska satsningar under åren därefter. KTH har nu ett likartat läge och
planerar under kommande år för strategiska investeringar
– nya akademiska tjänster och doktorandanställningar. Det
ekonomiska resultatet samt det utgående myndighetskapitalet och förskott och fordringar framgår av figur 24. KTH
Holding AB ingår i denna redovisning och sedan 2008 ingår
även dess helägda dotterbolag.
Det goda ekonomiska resultatet har ökat myndighetskapitalet avsevärt. KTHs ekonomiska mål är alltjämt att myndighetskapitalet ska uppgå till minst fem procent av årets
intäkter. Syftet är att jämna ut enskilda års ekonomiska
variationer och att få ett handlingsutrymme för önskvärda,
strategiska insatser. För KTH som har mycket stor och växande externfinansierad verksamhet är detta särskilt viktigt.
Den övervägande delen av myndighetskapitalet ligger
på verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning
med stora externa anslag och förskott. Den främsta anledningen till det positiva ekonomiska resultatet och att myndighetskapitalet har ökat är att både grundutbildningsanslaget och bidragsintäkterna har ökat med mer än 100 mnkr
vardera i förhållande till budget. Ökningen av grundutbildningsanslaget beror på den glädjande ökningen av ingenjörsstudenter och masterstudenter samt därmed sammanhängande ökade prestationer under hösten 2009.

Verksamhetens intäkter uppgick till 3 195 mnkr mot 2 992
mnkr för 2008, en ökning med knappt 7 procent.
KTHs verksamhetsgrenar – grundläggande högskoleutbildning och forskning/forskarutbildning – visar i ekonomiskt hänseende stabil relation mellan åren, således utgör
utbildningsintäkterna normalt cirka 35 procent av de totala
intäkterna.
Intäkterna i grundutbildningen, grundnivå och avancerad nivå, har ökat med 91 mnkr till 1 130 mnkr och i forskning och forskarutbildning med 113 mnkr till 1 933 mnkr.
Intäkterna från grundutbildningsanslaget har totalt
(inklusive transfereringar) ökat med drygt 11 procent, 104
mnkr, och uppgår till 1 037 mnkr. Den stora ökningen beror
på att antalet helårsstudenter har ökat med 9 procent, 1 114
helårsstudenter, till 13 344. Prestationsgraden kvarstår oförändrad och antalet helårsprestationer har ökat med 885 till
totalt 10 940 helårsprestationer. KTH har därmed överskridit takbeloppet med 54,9 mnkr men har anslagssparande
sedan tidigare som nu har tagits i anspråk.
Verksamhetens intäkter från anslaget till forskning
och forskarutbildning ökade med endast 1 procent, 8,5
mnkr till sammanlagt 748 mnkr. De externa bidragsintäkterna till forskning har däremot ökat med 12 procent, 121
mnkr, och uppgår till 1 100 mnkr. Närmare 47 mnkr av
de ökade bidragsintäkterna avser medel som KTH erhöll
i forskningspropositionen, prop. 2008/09:50. Från 2010 har
anslaget till forskning och forskarutbildning ökat med dessa
medel. Intäkter från avgifter och andra ersättningar är av
samma omfattning som 2008, 178 mnkr.
Intäkterna från den beställda utbildningen har ökat med
2,4 mnkr till 11 mnkr medan uppdragsutbildningen i likhet
med de senaste åren omsätter cirka 21 mnkr. Uppdragsforskningen har minskat med 2,8 mnkr till knappt 101 mnkr.
Ändrade redovisningsprinciper för fastigheten AlbaNova, som KTH disponerar tillsammans med Stockholms
universitet, innebär minskade avgifts- och bidragsintäkter
för KTH med tillsammans 45 mnkr. Samtidigt har en motsvarande kostnadsreduktion på lokalkostnader skett.
De tre största bidragsgivarna, Vetenskapsrådet (VR), EU
och Verket för Innovationssystem (Vinnova), ger alla långt
över 100 mnkr årligen. Intäkterna från VR, som är den
störste bidragsgivaren, har för andra gången gått över 200
mnkr till 215 mnkr, samma som för 2008, medan intäkterna
från EUs ramprogram har fortsatt att öka, med 8 mnkr till
152 mnkr. Bidragen från Vinnova har ökat med 21 mnkr till
138 mnkr. En annan stor offentlig bidragsgivare är Statens
energimyndighet (STEM), som har ökat sitt bidrag med 10
mnkr till knappt 76 mnkr.
Wallenbergstiftelsernas bidrag har ökat med 8 mnkr till
92 mnkr och därmed är dessa KTHs fjärde största bidragsgi-
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vare. Bidragen från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)
till KTHs forskning har fortsatt att minska, i år med 5 mnkr
till 42 mnkr.
Totala intäkter från privata företag och organisationer
har ökat med 22 procent, 35 mnkr, till 193 mnkr. Dessa
medel kan avse både intäkter av bidrag (forskningsstöd) och
intäkter av avgifter och andra ersättningar (forskningsköp).
Branschorganisationerna står för 31 mnkr av dessa intäkter
varav hälften avser bidragsintäkter och resten avser intäkter
av avgifter och andra ersättningar.

Avskrivningarna har ökat med 8 procent, 10 mnkr, till
135 mnkr, vilket beror på att investeringarna i materiella
anläggningstillgångar nu har börjat öka, från att tidigare
minskat under en följd av år.
Kostnaden per prestationstyp

Enligt ESVs föreskrifter till 3 kap 1 § förordningen (2000:
605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten, i årsredovisningen, översiktligt beskriva sin verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädesvis de viktigaste prestationerna, deras volym och kostnader. Enligt de

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 2 998 mnkr, en ökning
med endast 2 procent, 61 mnkr jämfört med föregående år.
Som beskrivits ovan har ändrade redovisningsprinciper för
fastigheten AlbaNova givit minskade lokalkostnader vilket
påverkar totalkostnaderna.
Personalkostnaderna har ökat med 65 mnkr. Antalet
anställda, mätt som helårsarbeten, heltidsekvivalenter, i
enlighet med Ekonomistyrningsverkets anvisningar, har
ökat med 102 till 2 935. Halva ökningen av antalet anställda
avser forskarstuderande med doktorandanställning – dessa
har ökat med 50 heltidsekvivalenter till 771 medan de högsta läraranställningarna – professorer och lektorer – endast
har ökat med totalt 13 heltidsekvivalenter till 452. Dessa
tar förhållandevis lång tid att rekrytera. KTH har under
2009 påbörjat en anställningsprocess för ett stort antal lärartjänster, vilket kommer att påverka personalkostnaden
först under 2010. Personalstrukturen är fortsatt sådan att
anställningar med genomsnittligt lägre löner har ökat mer
än befattningar med högre löner. Totalt har kostnaderna för
personal därför endast ökat med cirka 2,2 procent, till 1 831
mnkr. Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna
för verksamheten är fortsatt över 60 procent.
Lokalkostnaderna har minskat med 35 mnkr, till 544
mnkr, beroende av det som ovan nämnts om de ändrade
redovisningsprinciperna för fastigheten AlbaNova där
lokalkostnader på 45 mnkr bortfallit. Trots detta och minskade lokalytor med 8 000 m2 till 232 000 m2 jämfört med
föregående årsskifte visar lokalkostnaderna en nettoökning
med 10 mnkr. Huvudorsaken till detta är att de s.k. mediakostnaderna (kostnaderna för el, värme, kyla och vatten) har
ökat kraftigt. Mediakostnaderna utgör nu cirka 9 procent av
de totala lokalkostnaderna, vilket främst är hänförligt till
viss forskningsinfrastruktur såsom Electrumlaboratoriet
och Parallelldatorcentrum som är mycket energikrävande.
Det låga ränteläget under 2009 har medfört att de finansiella intäkterna har minskat med 72 procent till 9 mnkr,
trots bl.a. stora förskott. De finansiella kostnaderna har
minskat av samma skäl med 74 procent till 4 mnkr.

Figur 25
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Figur 27
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allmänna råden kan kostnad per prestation avse såväl kostnad per prestationstyp och år som enskild prestations totala
kostnad. Verksamheten ska också i förekommande fall
redovisas i förhållande till vad regeringen angett i regleringsbrev eller i något annat beslut.
I årsredovisningen redovisas en rad olika uppgifter om
verksamhetens volymer, såsom helårsstudenter och forskarexamina, samt de totala kostnaderna med uppdelning på
utbildning på grund och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. En sammanställning av
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detta finns bland annat under väsentliga uppgifter (se sid
50) samt i den finansiella redovisningen (se bl. a resultaträkningen sid 44).
Att beräkna kostnaden per prestationstyp är komplext
och kräver klara definitioner för att uppgifterna ska vara
meningsfulla. Ett utvecklingsarbete om detta har därför
initierats mellan lärosätena och i avvaktan på resultatet av
detta redovisas i denna årsredovisning inte någon specifik
kostnad per prestation.
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Figur 28
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samarbetspartner. I KTHs totala omsättning inräknas även
transfereringar. KTHs omsättning är därmed verksamhetens intäkter inklusive bidrag för finansiering av transfereringar. Dessa uppgick till 3 356 mnkr vilket är en ökning
med 6,6 procent, 208 mnkr, sedan föregående år. Transfereringarna har totalt ökat med 3 procent, 4,5 mnkr, till
knappt 161 mnkr. Det har dock skett en förändring mellan verksamhetsgrenarna så att transfereringar som går till
forskningsändamål har ökat med närmare 8 procent, eller
10 mnkr, och uppgår totalt till 138 mnkr medan transfereringar för grundutbildningsändamål minskat med 23 procent, eller 5 mnkr, till drygt 23 mnkr 2009. Av transfereringarna till forskningsändamål går 45 procent till andra statliga
myndigheter, främst andra universitet och högskolor, vilket
är uttryck för forskningssamarbete mellan KTH och dessa
och 20 procent går till företag/forskningsinstitut, vilket till
stor del avser vidareförmedling av medel till samarbetspartner. För stipendieändamål och resebidrag till privatpersoner
har transfererats 33 mnkr. Den externa finansieringen av
transfereringar framgår av fig. 27.
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Holdings resultat

KTH Holding AB och dess helägda dotterbolag, Holding,
fastställer sin årsredovisning först i maj månad. I KTHs

ekonomiska resultat och myndighetskapital ingår värdet av
och koncernresultatet för Holding. Holding har vid januari
månads utgång redovisat ett prognostiserat negativt resultat
om cirka 50 tkr. KTH redovisar i denna årsredovisning ett
totalt resultat för Holding för 2009 på sammanlagt -515 tkr.

Förskott, inbetalda men inte upparbetade medel (i balansräkningen benämnda ”Oförbrukade bidrag”), fortsätter att
öka och motsvarar nu mer än en fjärdedel i förhållande till
årets totala intäkter. Dessa har ökat med 34 procent, 235
mnkr, och uppgår till 921 mnkr.
I likhet med föregående år kommer hälften av förskotten dels från de två forskningsråden, VR och Formas, dels
från Vinnova och STEM. Det ojämförligt största förskottet kommer liksom tidigare från VR som har ökat sina förskott med nästan 40 procent, 63 mnkr, till drygt 223 mnkr.
Förskotten från Vinnova har ökat med 15 procent till 115
mnkr. Förskotten från Formas och STEM har båda ökat
med 20 mnkr till 50 mnkr respektive 58 mnkr. Förskotten
från Wallenbergstiftelserna har ökat kraftigt med 35 mnkr
till 89 mnkr. Däremot har förskotten från EUs ramprogram
minskat med 11 mnkr till 62 mnkr medan intäkterna därifrån istället ökat.
Fordringar på externa finansiärer (upparbetade kontrakt och kostnader där betalning ännu inte skett, i balansräkningen benämnda ”Upplupna bidragsintäkter”) uppgår
till närmare 214 mnkr, en ökning med 13 mnkr eller 6,5
procent sedan föregående år. De största fordringarna finns
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i likhet med tidigare på EUs institutioner och då främst
avseende ramprogrammen, 64 mnkr (drygt 73 mnkr för
2008). Fordringarna på Wallenbergstiftelserna kommer
därefter med 23 mnkr (ökning med 10 mnkr). Fordringarna på Strålsäkerhetsmyndigheten har ökat med 7 mnkr
till 15 mnkr. Fordringarna på SSF och Vinnova har minskat
och uppgår till närmare 20 mnkr respektive 11 mnkr. På
VR finns inga fordringarna alls. Utöver dessa fordringar
tillkommer kundfordringar på 36 mnkr, en ökning på 10
mnkr.
Tillgodohavandet i Riksgälden uppgår till 1 026 mnkr,
en ökning med 47 procent. Ökningen beror framförallt på
den likvidmässiga effekten av de ökade förskotten och det
ekonomiskt positiva resultatet.
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KTH Holding AB
Ägardirektiv

dess helägda dotterbolag. Dessa direktiv fastställdes därefter
vid Holdings årsstämma den 26 juni 2009 och gäller i tre år
framåt. Ägardirektiven reglerar övergripande hur KTH ska
utöva sin roll som ägare i, och beakta statens ägarpolicy i sin
förvaltning av, Holding och dess helägda dotterbolag.

I enlighet med ägardirektiven ska bolagsstämman efter
förslag från styrelsen fastställa mål för avkastning på det
egna kapitalet för verksamheten. Målet bör avse avkastningen över en längre period, minst 5 år. Holdings årsstämma i juni 2009 beslutade, p.g.a. stora förändringar i koncernens dotterbolag, att sätta avkastningsmålet till 1 procent.
Styrelsen fick i uppdrag att till nästkommande årsstämma ta
fram ett nytt förslag till långsiktigt avkastningsmål.

Resultat

Samverkan med KTH och andra lärosäten

Holdings årsredovisning fastställs tidigast under maj
månad. Holding redovisar vid januari månads utgång ett
preliminärt negativt resultat om cirka 50 tkr och en nettoomsättning på drygt 17 mnkr för 2009. Underskottet beror,
enligt uppgift från Holding, framförallt på omstrukturering i två dotterbolag vars verksamhet flyttats från bolagen
till KTH under året.
KTH har i årsredovisningen redovisat det fastställda
positiva resultatet för 2008 (702 tkr). Holding kommer att
redovisa sitt fastställda resultat för 2009 innan KTH avlämnar sin delårsrapport 2010.

Holding och dess dotterbolag är nära sammankopplade
med de verksamheter som finns inom KTH Företagssamverkan. I enlighet med ägardirektiven ska Holding agera
affärsmässigt både i relation till KTH och externt. Under
2009 har fyra personalunioner funnits mellan Holding och
dess dotterbolag och KTH. Samtliga personalunioner ska i
enlighet med ägardirektiven skriftligen redovisas för KTHs
universitetsstyrelse.
KTH och Holding har tillsammans med Uppsala universitet och dess holdingbolag under 2009 initierat ett strategiskt samarbete benämnt ”Innovationscentrum Mälardalen – ICM”. Samarbetet ska vara en plattform för KTHs
och Uppsala universitets båda innovationskontor och ska
omsluta samtliga universitet och högskolor i mälardalsregionen.
Holding har också omfattande samarbeten med Chalmers
och Innovationsbron Sverige AB som tillsammans är komplementärer i riskkapitalfonden KTH-Chalmers Capital KB.
Holding är medlemmar i föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige och VD i Holding är en av fem styrelseledamöter i föreningen som bland annat har till ändamål att
verka för ökad samverkan mellan medlemmarna. Ändamålet ska främjas genom gemensamma aktiviteter, möten och
att i övrigt utgöra en plattform i gemensamma frågor.

KTHs universitetsstyrelse antog i juni 2009 nya ägardirektiv för KTH Holding AB, i det följande kallat Holding, och

Verksamhet

Enligt bolagsordningen ska Holding förvärva, förvalta och
sälja aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och
tjänstebolag som har till syfte att bedriva forsknings- och
utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av
projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom
ramen för verksamheten vid KTH samt att bedriva annan
därmed förenlig verksamhet. Projekt- och tjänstebolagen
får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt
sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid lärosätet. I enlighet med ägardirektiven ska Holding inom ramen för vad bolagsordningen til�låter utveckla och genomföra utbildning och konsultation
som inte konkurrerar med KTHs verksamhet.
Under 2009 har verksamhet bedrivits av Holding och i
fyra helägda dotterbolag: KTH Executive School AB, KTH
Education AB, KTH Advisory Services AB och KTH Applied Finance Institute AB. Under 2009 fattade KTH och
Holding beslut om att flytta över verksamheten i två av Holdings dotterbolag − KTH Education AB och KTH Advisory
Services AB − till KTH. Beslutet grundade sig på att de båda
verksamheterna är mer lämpade att drivas inom KTH.
Holding är part i flera av forskningsfinansiären Vinnovas
olika Vinnexcellence center. Holdings uppgift i dessa center
är att äga och kommersiellt exploatera den immaterialrätt
(IPR) som till KTH anknutna forskare producerar inom
ramen för centret. Under året har flera intressanta resultat
anmälts till Holding, som nu håller på att utvärdera dessa.

Investeringar m m

Holding har investeringar i tre olika riskkapitalfonder,
KTH Seed Capital, KTH-Chalmers Capital och STING
Capital. Under 2009 tog Holding beslut om att genomföra
en följdinvestering i fonden KTH-Chalmers Capital enligt
samma omfattning som tidigare investering. En avyttring
genom försäljning av hela Holdings innehav i Actar AB har
gjorts under året.
Holding har en relativt låg riskexponering och har i
samråd med revisorerna gjort bedömningen att det inte är
relevant att för närvarande genomföra en riskanalys. I samband med sammanställande av Holdings årsredovisning
kommer en analys av bolagets väsentliga risker att göras.
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stiftelseförvaltning

Stiftelseförvaltning
KTH förvaltar för närvarande 113 privaträttsliga stiftelser
med så kallad anknuten förvaltning till KTH. Dessa stiftelser har bildats genom olika donationer till KTH under
årens lopp. De enskilda stiftelsernas kapital varierar stort.
Universitetsstyrelsen utgör styrelse för varje enskild stiftelse
men har för detta ändamål inrättat en särskild förvaltningsstyrelse. Förvaltningsstyrelsen ansvarar för att stiftelsernas
tillgångar används som föreskrivits och för att KTHs placeringspolicy efterlevs. Under förvaltningsstyrelsen finns
ett stipendieråd med uppgift att fördela anslag ur kapitalets
disponibla avkastning.
ÄNDAMÅLSFÖRVALTNINGEN

Varje stiftelses ändamål är angivet i dess donationshandling.
Den största gruppen av KTHs anknutna stiftelser, cirka 50
stycken, har till ändamål att ge stipendier till studerande på
grundnivå och avancerad nivå.
Från de stiftelser som är avsedda för studerande beslutades under 2009 att dela ut nästan 300 stipendier om sammanlagt 4,5 mnkr. Av dessa utgör 1,7 mnkr medel från den
största av de stiftelser som KTH förvaltar, Henrik Göranssons Sandviken Stipendiefond, med ett kapital på 114 mnkr.
Denna stiftelses kapital ska huvudsakligen vara placerat i
till Sandvik AB relaterade värdepapper.
Ett 20-tal stiftelser ger resebidrag till lärare, forskare och
forskarstuderande oberoende av ämnesområde. Övriga stiftelser bidrar till forskningsverksamhet inom en viss gren av
KTHs forskning. Under 2009 beslöts att utdela bidrag om
totalt cirka 10,4 mnkr till sådan verksamhet vid KTH.
Den näst största stiftelsen som KTH förvaltar är stiftelsen KTHs stora pris ur 1944 års donation. Priset var 2009
på 1 miljon kronor. Donator, som önskat förbli anonym,
föreskrev att priset skulle gå till svensk medborgare som
bland annat genom epokgörande upptäckter, sinnrika til�lämpningar eller konstnärlig insats haft stor betydelse för
Sverige. 2009 års Stora Pris tilldelades entreprenören Niklas
Zennström, känd bland annat som en av nättjänsten Skypes
grundare.
K APITALFÖRVALTNINGEN

Kapitalet förvaltas diskretionärt av en extern kapitalförvaltare. Detta innebär att de har rätt att genomföra omplaceringar i portföljen inom de ramar som anges i placeringspolicyn för KTHs anknutna stiftelser.
Den totala stiftelseförmögenheten uppgick vid 2009 års
utgång till 542 mnkr (446 mnkr 2008), fördelat på grupper
av stiftelser enligt figur 30.
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Figur 30

St i ft e l s e kap i ta l

Totalt 542 mnkr per 2009-12-31
Stiftelser upp till 1 mnkr
Stiftelser
1– 5 mnkr

Stiftelser
15– 114 mnkr

Stiftelser
5– 15 mnkr

	S T I F T ELSERN A S O M FAT T NING 2 0 0 9
värden per 2009-12-31

Stiftelser upp till 1 mnkr

Stiftelser över 1 till 5 mnkr

Stiftelser över 5 till 15 mnkr

Stiftelser över 15 till 114 mnkr

	Summa

Antal

47

40
17
9

113

Kapital, mnkr
23

86

139

294

542
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Finansiell redovisning
Redovisnings - och värderingsprinciper
Allmänt

Redovisningen för KTH är upprättad utifrån de föreskrifter
och regler som gäller för statliga universitet och högskolor.
Dessa är främst:
• Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
• Anslagsförordningen (1996:1189)
• Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
KTH använder "Baskontoplan 1999 för statliga myndigheter" (BAS-S 99) som utvecklats av Ekonomistyrningsverket. Den bygger på samma grundprinciper som baskontoplanen för företag, EU BAS 97.
Brytdag för den löpande redovisningen avseende räkenskapsåret har varit 2010-01-11. Om inget annat anges nedan
redovisas beloppen i tusental kronor (tkr).
Ekonomimodell och redovisningens uppläggning

KTHs ekonomimodell har utgångspunkten att tillgodose
såväl de interna enheternas, myndighetens som statsmakternas behov av information och är uppbyggd enligt principen att varje skola ansvarar för sitt eget bokslut och sammanställer en fullständig balans- och resultaträkning. För
KTH som helhet är interna transaktioner eliminerade.
Den modell för redovisning av indirekta kostnader, som
föreslagits av Sveriges universitets- och högskoleförbund
(SUHF) hade, om den tillämpats redan 2009, endast i obetydlig utsträckning påverkat resultat, kostnader, intäkter
eller myndighetens ekonomiska ställning. (Se vidare: http://
intra.kth.se/regelverk)
Förändrad redovisningsprincip

KTH och Stockholms universitet (SU) disponerar sedan

2000 gemensamt fastigheten Kattrumpstullen 1 (AlbaNova)
och har överenskommit att KTH har den samlade hyresrelationen gentemot fastighetsägaren.
Fram till och med 2008 har KTH redovisat den totala
lokalkostnaden för AlbaNova samt redovisat intäkter av
avgifter och bidrag från SU för deras andel. Efter överenskommelse med Riksrevisionen redovisar KTH från 2009
dessa ”intäkter” som en kostnadsreduktion på lokalkostnader. Se vidare under Resultaträkning.
Verksamhetsgrenar

KTHs verksamhet redovisas under följande verksamhets-

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och
utbildning på forskarnivå:
• Forskning och forskarutbildning (inkl kapitalandelsförändringar i KTH Holding AB)
• Uppdragsforskning
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, utrustning med mera med minst tre års ekonomisk livslängd och ett anskaffningsvärde på minst 10 tkr
bokförs som materiella anläggningstillgångar. De redovisas
till sitt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar enligt plan.
Med anskaffningsvärde avses kostnader för förvärv eller
tillverkning inklusive de åtgärder som krävts för att göra
tillgången brukbar för det ändamål den anskaffats. För
anläggningstillgångar anskaffade i utländsk valuta omräknas anskaffningskostnaden till den vid leveranstidpunkten
gällande valutakursen.
Avskrivningstiden för inventarier, maskiner och utrustning är fem år. För vissa större investeringar tillämpas
avskrivningstider på upp till tio år. Avskrivningar räknas
från den kalendermånad då tillgången tas i bruk. För persondatorer tillämpas som regel direktavskrivning.
Förbättringsutgifter på annans fastighet, i huvudsak
verksamhetsrelaterade reparationer och ombyggnader,
aktiveras när beloppet överstiger 500 tkr om den ekonomiska livslängden beräknas vara mer än tre år. Före 2008
var motsvarande belopp 100 tkr.
Immateriella tillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet. För dessa ska tillämpas en avskrivningstid på
minst tre år. Huvudregeln är annars fem års avskrivning.
Avskrivningar räknas från den kalendermånad då tillgången tas i bruk.
Kostnader för framförallt utveckling av administrativa
system redovisas som Utgifter för utveckling om de har en
beräknad livslängd på fem år. Detta innebär att kostnaderna
avräknas resultatet successivt under systemets hela livslängd
och inte direkt vid leveransgodkännandet.
Övriga fordringar och skulder

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta samt skulder till det värde de hade vid tillfället de
uppstod.

grenar
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå:
• Grundutbildning
• Beställd utbildning
• Uppdragsutbildning
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Resultaträkning

För att ge en helhetsbild som motsvarar karaktären på KTHs verksamhet redovisas resultaträkningen inte bara för verksamhetsåret och året dessförinnan
utan för en femårsperiod.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

Not

2009

2008

2007

2006

2005

1)

1 779 215

1 665 792

1 572 851

1 537 312

1 525 869

1 129 804

1 008 837

951 738

908 344

891 608

3 195 464

2 992 273

2 818 980

2 722 401

2 681 661

1 831 350

1 766 429

1 716 617

1 619 673

1 601 393

483 326

450 619

400 712

399 932

406 528

135 288

124 881

126 952

137 515

143 147

2 998 497

2 937 044

2 807 069

2 709 378

2 688 946

196 967

55 229

11 911

13 023

-7 285

-515

2 429

12

14

-132

160 752

156 245

118 700

107 166

110 301

0

0

0

0

0

196 452

57 658

11 923

13 037

-7 417

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2)

Finansiella intäkter

3)

Intäkter av bidrag

277 319

9 126

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler

Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader

Avskrivningar och nedskrivningar

4)

3)

579 594

4 060

Verksamhetsutfall
5)

Transfereringar

Erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

15 521

160 752

Saldo
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

32 503

544 473

Summa verksamhetens kostnader

Resultat från andelar i dotterföretag
och intresseföretag

285 141

6)

156 245

279 647

267 300

14 744

256 481

9 445

549 189

7 703

543 105

13 599

529 398

9 153

118 700

8 480

107 166

110 301

Justering har ej gjorts avseende tidigare år för förändrad redovisningsprincip vad avser lokalkostnader hänförliga till Stockholms universitets del av AlbaNova
samt ersättningen för detta under Intäkter av avgifter och andra ersättningar och Intäkter av bidrag. Den förändrade redovisningsprincipen skulle för åren
2005 till 2008 ha inneburit följande justeringar.
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag

2008

2007

2006

2005

-24 086

-24 845

-23 096

-19 468

-43 128

-43 742

-41 843

-42 113

-19 042

Kostnader för lokaler

Resultaträkning per verksamhetsgren
Totalt

Grundutbildning

Intäkter av anslag

1)

1 779 215

1 031 438

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2)

277 319

68 023

1 129 804

29 715

9 126

1 050

3 195 464

1 130 226

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

-18 747

Grundläggande högskoleutbildning
Not

Verksamhetens intäkter

-18 897

3)

Summa verksamhetens intäkter

Beställd
utbildning

-22 645

Forskn/forskarutbildning

Uppdragsutbildning

Forskn och
forskarutb

Uppdragsforskning

0

0

747 777

0

11 046

20 718

76 872

100 660

0

0

1 100 089

0

0

4

7 927

145

11 046

20 722

1 932 665

100 805

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

1 831 350

634 048

3 990

11 587

1 127 785

53 940

Kostnader för lokaler

544 473

262 887

1 832

1 764

256 904

21 086

Övriga driftkostnader

483 326

153 914

4 110

8 390

294 251

22 661

4 060

1 550

1

4

2 367

138

135 288

32 226

228

247

99 749

2 838

2 998 497

1 084 625

10 161

21 992

1 781 056

100 663

196 967

45 601

885

-1 270

151 609

142

-515

0

0

0

-515

0

Finansiella kostnader

4)

3)

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsutfall
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag
Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag

5)
1)

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING
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6)

20 362

5 874

0

0

14 488

0

94 507

12 610

0

0

81 897

0

45 883

4 196

0

0

41 687

0

160 752

22 680

0

0

138 072

0

0

0

0

0

0

0

196 452

45 601

885

-1 270

151 094

142
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
I. Immateriella anläggningstillgångar

Not

2009-12-31

2008-12-31

1)

14 919

19 189

Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar

2)

1 551

2 790

13 368

16 399

455 307

438 502

Förbättringsutgifter på annans fastighet

173 097

209 779

Maskiner, inventarier, installationer m m

256 332

217 645

24 778
1 100

8 600
2 478

Pågående nyanläggningar
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångar

3)

Andelar i dotterföretag och intresseföretag
VI. Fordringar

4)

9 257

9 773

9 257

9 773

98 777

113 155

Kundfordringar

35 730

46 384

Fordringar hos andra myndigheter

60 251

63 564

Övriga fordringar
VII. Periodavgränsningsposter

5)

2 796

3 207

337 149

322 916

Förutbetalda kostnader

115 226

112 398

Upplupna bidragsintäkter

214 373

201 553

Övriga upplupna intäkter

7 550

8 965

6)

-42 034

-131 898

-42 034

-131 898

7)

1 116 709

769 070

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

1 026 056

697 279

Summa tillgångar

1 990 084

1 540 707

VIII. Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
X. Kassa och bank
Kassa och bank

90 653

71 791

KAPITAL OCH SKULDER
I. Myndighetskapital

301 250

104 798

Statskapital

8)

6 850

6 850

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

2 923

494

95 025

39 796

196 452

57 658

11 086

13 199

Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkning
III. Avsättningar

9)

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
IV. Skulder m m
Lån i Riksgäldskontoret

10)

Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder

11)

11 086

13 199

637 956

609 224

343 001

319 824

57 487

61 626

80 038

70 782

149 167

130 717

Depositioner

3 116

2 772

Förskott från uppdragsgivare och kunder

5 147

23 503

1 039 792

813 486

V. Periodavgränsningsposter

12)

Upplupna kostnader

109 474

121 533

Oförbrukade bidrag

920 611

685 007

1 990 084

1 540 707

Statliga garantier för lån och krediter

inga

inga

Övriga ansvarsförbindelser

inga

inga

Övriga förutbetalda intäkter
Summa kapital och skulder

9 707

6 946

Ansvarsförbindelser

45

F I N A N SI EL L R ED O V I SN I N G

Anslagsredovisning
Litt

Anslag
(tkr)

Ingående
överföringsbelopp

16 2:17

KTH: Grundutbildning (ramanslag)

131 898

982 424

-34 975

1 079 346

1 037 312

42 034

16 2:17:1

Takbelopp (ram)

131 898

982 424

-34 975

1 079 346

1 037 312

42 034

16 2:18

KTH:Forskn och
forskarutbildn
(ramanslag)

0

762 265

0

762 265

762 265

0

16 2:18:2

Basresurs (ram)

0

762 265

0

762 265

762 265

0

131 898

1 744 689

-34 975

1 841 611

1 799 577

42 034

SUMMA

Årets
tilldelning
enligt
Regleringsbrev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter som
avräknats
mot
anslagen

Utgående
överföringsbelopp

Not
nr

1)

1) Indraget anslagsbelopp har återbetalats till Riksgäldskontoret 2009-02-20
KTH har inget att redovisa mot inkomsttitel 2394.

Specifikation av ersättningar till grundutbildning
Helårsstudenter
Teknik-natur
16 2:17:1
Grundutbildning

Helårsstudenter
Design

Helårsstudenter
Övrigt

Helårsprestationer
Teknik-natur

Helårsprestationer
Övrigt

11 867,54

123,00

1 353,46

9 695,49

123,00

1 121,21

Summa antal

11 867,54

123,00

1 353,46

9 695,49

123,00

1 121,21

”Prislapp”

47 926 kr

135 810 kr

20 866 kr

40 417 kr

82 745 kr

18 315 kr

Anslagskonsekvenser (tkr)
Anslag som
prestationerna
motsvarar

46

Helårsprestationer
Design

Utnyttjade
sparade helårsprestationer

Avräknade
anslag

Takbelopp
(Grundutbildning)
anslag

16 2:17:1
Grundutbildning

1 036 285

1 036 285

982 424

Summa

1 036 285

1 036 285

982 424
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Noter
Noter till resultaträkningen
Not 1: Intäkter från anslag

Bilaga 43: Anvisningar för redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå i årsredovisningen för 2009
Tabell 1 Intäkter för grundutbildning (tkr)
År 2009
Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning
982 424

1.a. Under 2009 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2009 års takbelopp enligt Tabell 2

1 027

1.b. Eventuella decemberprestationer från 2008 som ryms inom takbeloppet.

53 861

2.a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller
2.b. Eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer.
Summa

1 037 312

Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden
Summa intäkter för grundutbildning

1 037 312

Ersättning för helårsprestationer för december 2008 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie takbelopp eller ej) som
tidigare ej ersatts inom takbeloppet 1 027 tkr

Bilaga 43: Tabell 2 Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget.
Utfall avseende perioden 2009-01-01 - 2009-12-31
		

Utb.omr.

A

B

C

D

E

F

Utfall HST 1)

Utfall HPR 1)

HST Ersättn. (tkr)

HPR Ersättn. (tkr)

Utfall total
ersättning C+D

Takbelopp enl RB
(tkr)

18 242

Humaniora

516

408

10 766

7 476

Juridik

117

105

2 431

1 930

4 362

Samhällsvetenskap

721

608

15 044

11 128

26 172

Naturvetenskap

2 464

1 949

118 104

78 778

196 882

Teknik

9 403

7 746

450 660

313 085

763 744

Design

123

123

16 705

10 178

26 882

Summa
13 344
10 940
613 710
422 575
1 036 285
982 424
		
Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande 96 922 tkr.
ning för lärare i yrkesämnen, övriga särskilda lärarutbildningar, speciallärare och
Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 0 tkr.
projekt för invandrade akademiker.
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 54 889 tkr.
Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.
(53 861 tkr + 1 027 tkr från december 2008)
Totalt antal utbildade helårsstudenter 357 inom design. Högst får 123 avräknas
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 0 tkr
inom det aktuella utbildningsområdet.
Kommentarer till tabellen
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet
1. Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildteknik.

Bilaga 43: Tabell 3 Redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr)

+ Ev. ingående anslagssparande (tkr)
Summa (A)

B. Utfall totalt för grundutbildningen

Ersättning för HPR från december föregående budgetår
Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr)

+ Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr)
Summa (B) 1)
Summa (A-B) 2)

982 424
96 922

1 079 346

1 027

1 036 285

1 037 312
42 034

1) Summan ska avse den totala ersättning som lärosätet genomför produktion
för, dvs. oberoende av om den ryms eller inte inom tilldelade medel (A).
2) Om summan blir positiv, ska det föras in i tabell över anslagssparandet
nedan. Blir summan i stället negativ, ska beloppet föras till tabell över sparade
helårsprestationer nedan.

Not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter av avgifter och andra ersättningar uppgår till 277 319 tkr. Från Beställd
utbildning, Uppdragsutbildning och Uppdragsforskning erhålls 130 920 tkr (varav
från statlig finansiär 30 285 tkr) samt andra ersättningar med 1 504 tkr (varav
från statlig finansiär 0 tkr). Beställd utbildning avser högskoleutbildning enligt
avtal med annat lärosäte samt högskoleutbildning enligt avtal med annan statlig finansiär.

Tabell. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande på anslaget för grund
utbildning (A-B)

42 034

- Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet
Summa

42 034

3)

3) Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla
utan regeringens godkännande.
Tabell. Sparade helårsprestationer

4)

Ingående värde av sparande HPR (tkr)
- Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR under 2009 (tkr)
+ Ev. sparade HPR under 2009 (tkr)
Summa

- Ev. belopp överstigande 10 % av takbeloppet 2009 (tkr)
Utgående värde av sparade HPR (tkr)

5)

0
0

4) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2008.
5) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2009.
Avgiftsförordningens 4§ såsom rapport- och kompendieförsäljning, uthyrning
mm, uppgår till 135 372 tkr (varav från statlig finansiär 21 017 tkr).
Intäkter enligt Kapitalförsörjningsförordningens 15a§ (sponsorintäkter) har
erhållits med total 1 974 (varav från statlig finansiär 6 tkr) samt andra ersättningar 7 549 tkr (varav från statlig finansiär 0 tkr).
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Not 3. Finansiella intäkter och kostnader

Not 6. Årets kapitalförändring. Se även not 8 i balansräkningen.
2009

2008

5 771

30 671

Summa

9 126

32 503

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret

2 189

13 757

4 060

15 521

Finansiella intäkter

Ränta på räntekontot hos Riksgäldskontoret

Övriga finansiella intäkter

3 355

Finansiella kostnader

Övriga finansiella kostnader

1 832

1 871

Summa

Kapitalförändring per område
Balanserad
kapitalförändring (A) *)

Indelning av
verksamheten

Årets kapitalförändring (B)

Summa (A+ B)

Utbildning på
grundnivå och
avancerad nivå

1 764

Not 4. Kostnader för personal
Löner, arvoden, kostnadsersättningar etc. exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal uppgick under året till 1 203 167
tkr (1 133 146 tkr 2008).

Not 5. Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag.
I KTHs årsredovisning för 2008 redovisades för första gången en prognos på
1 000 tkr för koncernresultatet avseende 2008 för KTH Holding AB (Holding).
Samtidigt redovisades även koncernresultatet för 2007 på 1 429 tkr. Sammanlagt redovisas således ett resultat i KTHs årsredovisning avseende Holding på
totalt 2 429 tkr. Eftersom Holdings koncernbokslut fastställes först efter det att
KTH avlämnat sin årsredovisning görs i samband med KTHs delårsrapporter en
avstämning där de slutliga årsresultaten för Holding redovisas. I delårsrapporten
för 2009 har därför en reducering av det prognostiserade resultatet, 1 000 tkr
enligt ovan, gjorts med 298 tkr för att uppnå 2008 års slutliga årsresultat på 702
tkr. Därutöver gjordes en justering (reducering) av värdet på Andel i dotterföretag och intresseföretag avseende Holding med 167 tkr, dvs en total justering på
465 tkr.
Inför KTHs årsredovisning för 2009, har Holding på motsvarande sett lämnat
en prognos för koncernresultatet 2009 med ett underskott på 50 tkr. Resultat
från andelar i dotterföretag redovisas därför med -515 tkr (-465, -50). Justering
mot Holdings slutliga resultat för 2009 kommer att göras i samband med KTHs
delårsrapport för 2010.

Utbildning
enligt uppdrag i
regleringsbrev

2 530

45 601

48 131

Uppdragsverksamhet

3 893

-385

3 508

Utbildning på
forskarnivå och
forskning

83 750

151 094

234 844

Uppdragsforskning

7 281

142

7 423

97 454

196 452

293 906

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/
utbildning på
forskarnivå

Summa

*) I Balanserad kapitalförändring ingår inte anskaffningsvärdet eller resultatandelar i KTH Holding AB

Noter till balansräkningen
Not 1. Immateriella tillgångar
Posten innehåller dels balanserade Utgifter för utvecklingsarbetet (huvudsakligen administrativt utvecklingsarbete), dels Immateriella rättigheter (huvudsakligen datorprogram).

Ingående restvärde
Utgifter för utveckling

Utgifter för immateriella rättigheter

Tillkommande och
avgående tillgångar

2 790

670

1 909

19 189

975

5 245

16 399

Summa

Årets värdeminskning

305

Utgående restvärde
1 551

3 336

13 368

14 919

Not 2. Materiella tillgångar
Förbättringsutgifter på annans
fastighet
Ingående restvärde

Tillgångarnas anskaffningsvärde

Tillkommande och avgående tillgångar
Årets avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde

* avser investeringar i utrustning eller inventarier
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Maskiner,
utrustning

Datorer

Pågående
nyanläggningar *

Övriga
inventarier

Remburser och
förskott till
leverantörer

Summa

209 779

128 591

45 847

8 600

43 207

2 478

438 502

488 985

657 579

293 682

8 600

277 199

2 478

1 728 523
146 848

9 092

72 790

41 656

16 178

8 510

-1 378

45 774

44 931

27 725

0

11 613

0

130 043

324 980

573 919

275 560

0

245 605

0

1 420 064

156 450

59 778

24 778

40 104

1 100

455 307

173 097

					
				

finansiell redovisning

Not 3. Finansiella tillgångar

Not 9. Avsättningar till pensioner

Under denna post redovisas aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag. Sedan 1998-01-01 företräder KTH staten som ägare i KTH Holding AB med
samtliga aktier (100 st) till ett anskaffningsvärde av 6 850 tkr (med ett nominellt
värde à 1 000 kr/st).
Andel i dotterföretag har ett på balansdagen bokfört värde på 9 257 tkr och avser
värdet för KTH Holding AB

Under denna post redovisas reserveringar för framtida åtaganden som myndigheten gjort i samband med att medarbetare avgått med pension före ordinarie
pensionsålder.
Ingående avsättning

13 199

19 554

Not 4. Fordringar

Årets pensionsutbetalningar

-7 328

-8 314

Utgående avsättning

11 086

13 199

I posten fordringar på andra myndigheter ingår fordran på mervärdeskatt om
43 999 tkr (43 756 tkr 2008) samt i posten Övriga fordringar, fordran på personal
om 1 543 tkr (2 550 tkr 2008) .

Not 5. Periodavgränsningsposter på tillgångssidan
Posten Förutbetalda kostnader innehåller huvudsakligen förutbetalda hyreskostnader på 97 mnkr (96 mnkr 2008) men även kostnader för databaser och licenser.

Not 6. Avräkning med statsverket

Årets pensionskostnad

Ingående balans

-131 898

Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekontot.
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

2008

-164 117

1 799 577

1 681 709

-1 744 688

-1 717 618

34 975

68 128

-42 034

-131 898

2009

2008

Not 7. Kassa bank m.m.
Behållning räntekonto Riksgäldskontoret

1 026 056

697 279

SE-banken

89 072

71 694

Swedbank

1 500

Svenska Handelsbanken

2

Kontantkassa

79

Summa

1 116 709

4
0
93

769 070

Den ökade behållningen beror främst på den likvidmässiga effekten av ökade
förskott i form av oförbrukade bidrag samt årets resultat.
De faktorer som mest påverkat den kortsiktiga likviditeten (30 dagar) har varit
och kommer att vara de månatliga personalkostnaderna (150 mnkr) samt kvartalsbetalningarna för hyrorna (115 mnkr). Härtill kommer att KTH fungerar som
”värdinstitution” för AlbaNova och har att en gång per år (november) likvidmässigt betala hela hyran (75 mnkr).
Någon uppdelning av behållningen på gruppen Anslagsmedel, Avgifter, Bidrag
från annan statlig myndighet, Donationer, Övriga icke statliga bidrag samt
Övriga medel låter sig icke med rimlig precision göras för den typ av verksamhet
som ett universitet utgör.
KTH har enligt regleringsbrevet en räntekontokredit på 174 926 tkr, som inte
utnyttjats under året.

5 215

2008

1 959

Not 10. Låneskuld i riksgälden
KTH disponerar en låneram på 450 000 tkr i Riksgäldskontoret enligt
regleringsbrev.
Ingående balans
Nyupptagna lån

2009

Anslag i räntebärande flöde

2009

Årets amorteringar
Summa

2009

319 824
129 249
-106 072

343 001

2008

324 695
106 380
-111 251

319 824

Not 11. Övriga skulder
Under denna post redovisas bland annat personalens källskatt 35 mnkr (32 mnkr
2008), Koordinatorsmedel 89 mnkr (71 mnkr 2008) samt Fysikhuset-AlbaNova 11
mnkr (25 mnkr 2008).

Not 12. Periodavgränsningsposter på skuldsidan
Under denna post redovisas bland annat upplupna löner, upplupen semesterlöneskuld och andra upplupna kostnader samt oförbrukade bidrag och övriga
förutbetalda intäkter.
Upplupna löner
Semesterlöneskuld

2009

2008

45 545

47 867

5 030

3 952

Övriga upplupna kostnader

58 899

69 714

Oförbrukade bidrag statliga

596 016

448 830

varav för transfereringar
Oförbrukade bidrag ej statliga
varav för transfereringar
Övriga förutbetalda intäkter
Summa

8 059

11 403

324 595

236 177

1 434

1 424

9 707

6 946

1 039 792

813 486

Not 8. Specifikation av myndighetskapitalet
2009
Ingående
balans
Grundläggande
högskoleutbildning
Grundutbildning enligt uppdrag i
regleringsbrev
Uppdragsverksamhet
Forskning och forskarutbildning
Forskarutbildning och forskning *)
Uppdragsforskning
TOTALT
*) varav KTH Holding AB

Årets
kapitalförändring

Summa
myndighetskapital

2 530

45 601

48 131

3 893

-385

3 508

91 094

151 094

242 188

7 281

142

7 423

104 798

196 452

301 250

9 773

-515

9 258
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Väsentliga uppgifter
Enligt bilaga 44 till regeringsbeslut 2008-12-18, II:34

2009
Grundutbildning och forskarutbildning
Totalt antal hst inkl. uppdragsutbildning

2008

2007

2006

2005

13 525

12 469

12 133

12 359

12 890

- andel kvinnor

30%

29%

28%

27%

27%

- andel män

70%

71%

72%

73%

73%

Antal hpr inkl. uppdragsutbildning

11 121

10 311

9 906

10 300

10 278

Totalt antal nyantagna doktorander
- andel kvinnor

347

391

318

294

246

32%

25%

24%

29%

28%
72%

- andel män

68%

75%

76%

71%

Totalt antal doktorander med någon aktvitet

1842

1840

1707

1700

1817

- andel kvinnor

28%

28%

28%

29%

29%

- andel män

72%

72%

72%

71%

71%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) (3.)

704

672

666

685

733

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)

67

56

62

59

59

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen

2,5

2,6

2,7

2,7

2,8

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen

4,5

4,5

4,3

4,4

4,4

Totalt antal doktorsexamina

222

235

209

216

224

128

109

152

180

177

2 935

2 833

2 818

2 832

2 881

3 900

3 730

3 721

3 695

3 307

Totalt antal licentiatexamina

Personal
Totala antalet årsarbetskrafter
Medelantalet anställda

Personal; lärare (1.)
Totalt antal lärare (årsarb.)

777

756

761

753

724

- andel kvinnor

17%

17%

16%

15%

14%

- andel män

86%

83%

83%

84%

85%

Antal disputerade lärare(årsarb.)

572

550

541

534

539

- andel kvinnor

15%

14%

13%

12%

13%

- andel män

85%

86%

87%

88%

87%

277

271

264

254

244

10%

9%

7%

7%

7%

90%

91%

93%

93%

93%

2 792

Antal professorer (årsarb.) (4.)
- andel kvinnor
- andel män

Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr) inkl transfereringar, varav

3 356

3 151

2 938

2 830

Grundutbildning (mnkr)

1 185

1 097

1 044

1 028

998

- andel anslag

88%

95%

85%

85%

89%

- andel externa intäkter
Forskning och forskarutbildning (mnkr)

12%

5%

15%

15%

11%

2 172

2 054

1 894

1 802

1 794

- andel anslag

35%

37%

37%

37%

37%

- andel externa intäkter

65%

63%

63%

63%

63%

Kostnader totalt (mnkr), inkl. transferingar

3 159

3 096

2 926

2 817

2 799

- andel personal

58%

57%

59%

58%

57%

- andel lokaler totalt

17%

19%

19%

19%

19%

- andel lokalkostnader exkl studentbostäder (5.)

16%

16%

17%

17%

17%

2 347

2 411

2 289

2 260

2 197

Lokalkostnader per kvm exkl. studentbostäder mm (5.)

2 167

2 045

1 966

1 957

1 905

Balansomslutning (mnkr),

1 990

1 541

1 448

1 226

1 315

- varav oförbrukade bidrag

921

685

571

482

415

- varav årets kapitalförändring

196

58

12

13

-7

- varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)

301

105

45

33

19

Lokalkostnader (2.) per kvm (kr)

(1.) Definition enligt högskoleförordningen. (2.) Enligt resultaträkningen. (3.) 2005-2008 års justerade med 2009 års beräkningsmetod för årsarbetskrafter.
(4.) I antalet ingår adjungerade professorer. (5.) 2005-2008 års siffror justerade med 2009 års redovisningsprincip för gemensamt hyresförhållande med
Stockholms universitet.
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KTHs styrelse 2009
O r d fö r a n d e
Cecilia Schelin Seidegård, f 1954

Filosofie doktor, landshövding Gotlands län
Ledamot sedan 2004
O rdförande i :

Systembolaget AB
Vårdalstiftelsen
Qlucore AB
Bio Tap A/S

L edamot i :

Previa AB
Arbetsförmedlingen
Studieförbundet Näringsliv och samhälle
Fouriertransform AB

Börje Ekholm, f 1963

Lena Mårtensson, f 1944

Ledamot sedan 2008-07-01

Ledamot 2004–2009

VD och koncernchef Investor

L edamot i :

Chalmersinvest AB
EQT Partners AB
Husqvarna AB
Investor AB
KTH Holding AB
Lindorff Group AB
Scania AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Christer Erlandsson, f 1946
Ombudsman

Ledamot sedan 1982 med uppehåll

R e kto r
Peter Gudmundson, f 1955

TeknD, professor i materialmekanik
Rektor fr o m 2007-11-12

Ledamot sedan 2007-11-12
O rdförande i :

Göran Gustafssons stiftelse (UU/KTH)

L edamot i :

Stiftelsen Electrum
Presidiet Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

F ö r e t r ä da r e fö r a l l mä n n a
i n t r e ss e n
Eivor Bucht, f 1943

Professor i landskapsplanering,
Sveriges Lantbruksuniversitet
Ledamot sedan 2001

hösten 1994 och våren 1995

Carin Götblad, f 1956

Länspolismästare Stockholms län
Ledamot sedan 2006
L edamot i :

Rikspolisstyrelsens strategiska råd

Thomas Sandell, f 1959
Arkitekt SAR, SIR

Sandell Sandberg Arkitekter AB

Jur.kand, Ledamot av Europaparlamentet
Ledamot sedan 2009

L edamot i :

Södra Skogsägarna
Gapro AB
Stockholm Environment Institute

Rolf Sandström, f 1943

Professor i tillämpad materialteknologi
Ledamot 2007–2009

F ö r e t r ä da r e fö r s tu d e n t e r n a :
Christine Ambell, f 1984

Kårordförande 2008-07-01– 2009-06-30
Ledamot 2008-07-01– 2010-06-30

Martin Jensen, f 1985

Kårordförande 2007-07-01 – 2008-06-30
Ledamot 2007-07-01 – 2009-06-30
O rdförande i :
Mutewatch AB

L edamot i :
HUT AB

L edamot i :

Ledamot 2009-07-01– 2010-06-30

Sandell Sandberg Arkitekter AB
Thomas Sandell Arkitektkontor AB
Sandell Sandberg Fastigheter AB
Anna Holtblad AB
Grow AB
Sasacom AB
Grow Partners AB

Jan Uddenfeldt, f 1950
Ledamot sedan 2001
L edamot i :

Presidiet Kungl Vetenskapsakademin (IVA)

Kårordförande 2009-07-01– 2010-06-30

Odd Runevall, f 1981

Ledamot 2008-07-01 – 2010-06-30
L edamot i :

Nymot AB

F ö r e t r ä da r e fö r d e fack l i g a
o rg a n i s at i o n e r n a ( m e d n ä r va r o o ch ytt r a n d e r ätt )
Ann Fylkner, f 1946

1:e Forskningsingenjör

V ice ordförande:

European Liberal and Democratic Reform Party

Strålsäkerhetsmyndigheten
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
LM Konsult AB

Tobias Porserud, f 1986

TeknD, direktör Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Lena Ek, f 1958

L edamot i :

Ledamot sedan 2005

L edamot i :

Delegationen för hållbara städer, miljödepartementet

Professor i industriell arbetsvetenskap

F ö r e t r ä da r e fö r v e r k s amh e t e n :

(SACO)

Henrik Alfredsson, f 1954

Inger Bergman, f 1946

Ledamot 2007–2009

(ST-KTH)

Professor i strömningsfysik

Handläggare

L edamot i :

Human Proteome Research
Jacob Wallenbergs forskningsstiftelse
Lars-Erik Thunholms forskningsstiftelse
Göran Gustafssons Stiftelse
Stiftelsen C.M. Lerici

Jan Johansson, f 1942
Ingenjör
(SEKO)
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Arvoden med mer a till högskol ans ledning

O r d fö r a n d e

Enligt 7 kap. 2 § Förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag ska myndigheten i årsredovisningen
redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som avtalats för var och en av ledamöterna
i myndighetens styrelse, de ledamöter i myndighetens råd
som utsetts av regeringen, och de ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa
personer ska myndigheten också uppge uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt
uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. Samtliga nedan
angivna ersättningar avser kalenderåret 2009 och redovisas
exklusive sociala avgifter. Med undantag för forskarstuderande med doktorandanställning utgår inte styrelsearvode
till personal anställd vid KTH. Två av de tre studeranderepresentanterna har avstått från sina styrelsearvoden och
låtit ersättningarna oavkortat gå till Tekniska Högskolans
Studentkår (THS).

Cecilia Schelin Seidegård

66 000

R e kto r
Peter Gudmundson

1 124 693

A l l mä n r e p r e s e n ta n t e r
Eivor Bucht
Börje Ekholm
Christer Erlandsson
Carin Götblad
Thomas Sandell
Jan Uddenfeldt

28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000

Lä r a r r e p r e s e n ta n t e r
Henrik Alfredsson
Lena Mårtensson
Rolf Sandström

937 815
743 064
691 205

Stu d e r a n d e r e p r e s e n ta n t e r
Christine Ambell
Martin Jensen
Tobias Porserud
Odd Runevall

14 000
349 669

Universitetsstyrelsen avger här med årsredovisning för 2009
Universitetsstyrelsen avger härmed årsredovisning för 2009.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.
Stockholm den 19 februari 2010
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Cecilia Schelin Seidegård, ordförande

Christer Erlandsson

Sophia Hober

Peter Gudmundson, rektor

Carin Götblad

Arne Johansson

Eivor Bucht

Jan Uddenfeldt

Christine Ambell

Lena Ek

Thomas Sandell
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