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KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av tek-
nisk 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, men även arkitektur, industriell ekonomi, 
samhällsplanering, arbetsvetenskap, filosofi och teknikhis-
toria. Förutom den forskning som bedrivs vid KTH:s skolor 
finns ett antal såväl nationella som lokala kompetenscentra 
förlagda till KTH. De nationella forskningsstiftelserna finan-
sierar dessutom ett antal forskningsprogram vid KTH. 

Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, hög-
skoleingenjör, kandidat, magister, master, licentiat eller 
doktor. KTH utbildar också ämneslärare. Dessutom bedrivs 
teknisk basutbildning och vidareutbildning. Totalt finns vid 
KTH drygt 13 300 helårsstudenter på grund- och avancerad 
nivå, över 1 700 aktiva forskarstuderande samt drygt 4 600 
anställda. 

KTH grundades 1827 och dess centrala campus är förlagt 
till Norra Djurgården i centrala Stockholm. Vid AlbaNova 

nära Roslagstull bedriver KTH tillsammans med Stockholms 
universitet utbildning och forskning inom bioteknologi och 
fysik. I Karolinska Institutet Science Park i Solna finns Sci-
ence for Life Laboratory, som drivs tillsammans med Karo-
linska Institutet och Stockholms universitet. KTH har vidare 
verksamhet förlagd till andra campus i storstockholmsområ-
det. I Kista i norra Stockholm finns skolan för informations- 
och kommunikationsteknik (ICT). Söder om Stockholm 
bedrivs verksamhet i Haninge av skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad (ABE) och av skolan för teknik och hälsa 
(STH), i Flemingsberg, där STH samverkar med Karolinska 
Institutet (KI), samt i Södertälje, där skolan för industriell 
teknik och management (ITM) har viss verksamhet. 

KTH har omfattande internationella forsknings- och 
ut bildningsutbyten med universitet och högskolor, främst i 
Europa, USA och Australien men också länder i Asien. KTH 
medverkar aktivt i EU:s olika forskningsprogram. Samar-
bete bedrivs även med svenska och internationella bistånds-
organ.

Om KTH

K th I SIffRoR 2011 

utbIlDnIng 

• Arkitektutbildning och 16 civilingenjörsutbildningar
• Civilingenjör och lärarutbildning med fyra inriktningar
• 8 högskoleingenjörsutbildningar
• 64 master- och magisterprogram. 
• 3 kandidatutbildningar 
• Tvååriga högskoleutbildningar, vidareutbildning, teknisk basut-

bildning
• 13 363 helårsstudenter, 30 procent kvinnor och 70 procent män 

(inklusive betalande studenter)
• 11 253 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
• 1 732 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet), 29 

procent kvinnor och 71 procent män

antagna

• 3 475 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingen-
jörsutbildningarna samt kandidatutbildning och teknisk basut-
bildning, 29 procent kvinnor och 71 procent män

• 1 340 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 32 procent 
kvinnor och 68 procent män varav  

 •  660 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett master-
program.

 •  680 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på 
KTH.

•  350 nyantagna till utbildning på forskarnivå, 29 procent kvinnor 
och 71 procent män

Examina

• 928 examinerade arkitekter och civilingenjörer, 32 procent kvin-
nor och 68 procent män

• 250 examinerade högskoleingenjörer, 24 procent kvinnor och 76 
procent män

• 879 teknologie master/magisterexamina, 33 procent av kvinnor 
och 67 procent av män

• 235 doktorsexamina, 26 procent av kvinnor och 74 procent av 
män

• 150 licentiatexamina, 31 procent av kvinnor och 69 procent av 
män

foRSKnIng 

Huvudansvar för fem nationella strategiska forskningsområden 
(SRA):
 • E-vetenskap
 • IT och mobil kommunikation
 • Transportforskning
 • Produktionsteknik
 • Molekylär biovetenskap (Science for Life Laboratory)
 • Partner i ytterligare fem områden.
•  Ledande partner i två programområden inom European Institute 

of Innovation and Technology (EIT)
 • InnoEnergy
 • ICT Labs

EKonomI

•  3 941 mnkr i total omsättning (varav 228 mnkr transfereringar)
Högskoleanslag (exklusive transfereringar)
• 1 054 mnkr grundutbildning
• 917 mnkr forskning/forskarutbildning
Extern finansiering (exklusive transfereringar)
• 286 mnkr Vetenskapsrådet
• 245 mnkr EU
• 171 mnkr Vinnova
• 117 mnkr Wallenbergstiftelserna
• 423 mnkr övriga statliga myndigheter
• 499 mnkr övrig extern finansiering inklusive privata medel

PERSonal

•  4 615 anställda, motsvarande 3 375 årsarbetskrafter, 35 procent 
kvinnor och 65 procent män, varav

 •  295 professorer, 11 procent kvinnor och 89 procent män 
(inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer)

 •  228 lektorer, 21 procent kvinnor och 79 procent män (inklusive 
biträdande professorer)

loKalaREa

• 238 000 m2
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K th:S lEDnIng

KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Inom dessa finns 
KTH:s institutioner, avdelningar, centrumbildningar och 
utbildningsprogram. Skolorna är direkt underställda rektor 
och leds av en skolchef och ställföreträdande skolchef. Varje 
skola har ett strategiskt råd som är ett rådgivande organ till 
skolchefen i vissa frågor. Varje skola har dessutom en led-
ningsgrupp.

Universitetsstyrelsen har inseende över KTH:s alla ange-
lägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrel-
sen består av totalt 15 ledamöter – 8 externa ledamöter, rek-
tor, 3 lärare och 3 studeranderepresentanter. 

Rektor leder verksamheten under universitetsstyrelsen. 
Prorektor är rektors ställföreträdare. KTH:s rektorsgrupp 
tar upp övergripande forsknings-, utbildnings- och kvali-
tetsfrågor. Den är sammansatt av rektor, prorektor, fakul-
tetens dekanus och prodekanus, vicerektor för forskning, 
förvaltningschefen samt en studeranderepresentant. KTH:s 
ledningsgrupp behandlar skolövergripande frågor och 

Organisation

består av rektor, prorektor, vicerektorer, fakultetens deka-
nus och prodekanus, förvaltningschefen, samtliga skolche-
fer samt studeranderepresentanter.

Den 1 april 2011 trädde den nya fakultetsorganisationen 
i kraft. Rådet har ett övergripande ansvar för frågor som 
gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamver-
kan. Fakultetsrådet är också ett rådgivande organ till rektor.

Fakultetsrådet

Dekanus

Universitetsstyrelsen

Rektor

Rektors ledningsgrupp 

Skolchef

Ledningsgrupp

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad  (abE)
- arkitektur
- byggvetenskap
- fastigheter och byggande 
- filosofi och teknikhistoria 
- mark- och vattenteknik 
- samhällsplanering och miljö 
- transportvetenskap

Skolan för bioteknologi (bIo) 

- industriell och miljöinriktad bioteknik
- materialbioteknik
- molekylär biovetenskap
- proteinteknologi
- teoretisk kemi och biologi

Skolan för datavetenskap och kommunikation (cSc) 

- beräkningsvetenskap
- datalogi 
- medieteknik
- människa-datorinteraktion 
- tal- och musikkommunikation

Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

- elkraftteknik
- fusions- och rymdplasmafysik
- informations- och kommunikationsteknik
- medicinsk teknik och mikrosystem

Skolan för industriell teknik och management (Itm)

- energiomvandling
- industriell management
- industriell produktion
- industriell produktutveckling
- materials egenskaper

Skolan för informations- och 

 kommunikationsteknik (Ict)

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

Skolan för kemivetenskap (chE)

- fiber- och polymerteknologi
- kemi 
- kemiteknik

Skolan för teknik och hälsa (Sth)

- medicinsk teknik 
- hälsa 
- logistik

Skolan för teknikvetenskap (ScI)

- farkostteknik
- fysik 
- hållfasthetslära 
- matematik
- matematisk statistik 
- mekanik speciellt biomekanik
- optimeringslära och systemteori
- strömningsmekanik 
- teoretisk fysik 
- tillämpad fysik 

Skolan för teknikvetenskaplig 

 kommunikation och lärande (EcE)

-  bibliotekstjänster, språk och 
 kommunikation

- lärande
-  medieförsörjning, publicering och 

nätbaserat lärande

K t h:S S Ko l o R m E D t I l l h ö R a n D E v E R K S a m h E t S o m R å D E n
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Rektors förord
I årsredovisningen finns en mängd indikatorer som 
avspeglar KTH:s verksamhet ur olika synvinklar. Jag tycker 
mycket pekar mot en positiv utveckling och ett starkt KTH. 
Även om det är intressant att studera hur det har gått bakåt 
i tiden är det mer spännande att blicka framåt. 

Under 2011 har ett stort arbete gjorts för att formulera en 
vision för KTH på 15–20 års sikt. Projektet fick benämning 
Vision 2027 för att knyta an till KTH:s 200-årsjubileum. 
Ambitionen var att formulera en vision i flera dimensioner 
som ska utgöra riktlinjer för kommande års strategiplaner 
och beslut. Själva processen att ta fram visionen har också 
varit värdefull genom att många personer, både internt och 
utanför KTH, har engagerat sig i frågor som rör KTH:s 
framtid.

Antalet sökande till KTH:s civilingenjörs-, arkitekt- och 
högskoleingenjörsprogram fortsatte att öka under 2011. Jag 
skulle dock vilja se ännu fler sökande och ännu större kon-
kurrens om platserna. Rekryteringsinsatser är därför fortsatt 
av högsta prioritet. Långsiktigt är dock kvaliteten i KTH:s 
utbildningar helt avgörande. Som ett led i kvalitetsutveckling-
en genomförde KTH under 2011 för första gången en extern 
utvärdering av KTH:s utbildningar. Resultatet från utvärde-
ringen har lett till att en rad utvecklingsprojekt har initierats.

Antalet examinerade från ingenjörsutbildningarna har 
2011 återigen sjunkit och är nu på den lägsta nivån på många 
år. Att utexaminera fler civil- och högskoleingenjörer är där-
för i högsta grad en prioriterad fråga för de kommande åren, 
liksom att intensifiera arbetet med att öka genomströmningen 
inom alla utbildningar.

Under 2011 introducerades studieavgifter för tredje-
landsstudenter. Som en följd av detta kan vi konstatera en 
kraftig nedgång av antalet antagna. Minskningen var dock 
mindre än befarat. Ambitionen är att på sikt komma tillbaka 
till de nivåer som fanns innan införandet av studieavgifter.

Generellt är ändå intresset för KTH hos internationella 
studenter stort. Antalet inresande utbytesstudenter har bli-
vit fler för varje år och KTH kan inte längre ta emot alla 
som vill komma. Samtidigt har antalet utresande KTH-
studenter inte alls ökat i samma takt. Omfattande insatser 
har gjorts för att stimulera till utlandsstudier. Det är därför 
mycket glädjande att nu se betydligt fler utresande KTH-
studenter än tidigare. 

I forskarutbildningen ser vi en ökning i examinationen. 
Detta är en följd av expansionen i forskningen som har skett 
under flera år. Jag förutspår att detta fortsätter även de kom-
mande åren. 

Forskningen vid KTH expanderar. Bidragen från exter-
na finansiärer fortsätter att växa vilket visar på styrka. Det 
kan dock med tiden bli problem om inte basresurserna också 
ökar i omfattning. De strategiska forskningssatsningar som 
initierades i förra forsknings- och innovationspropositionen 
börjar nu på allvar visa resultat. Ett flertal yngre, mycket väl-
meriterade biträdande lektorer har kunnat knytas till KTH 
och de har kunnat starta sin karriär på KTH på ett bra sätt.

Den största strategiska satsningen är Science for Life 
Laboratory i samarbete med Karolinska Institutet, Stock-
holms universitet och Uppsala universitet. Satsningen i 
Stockholm leds av KTH. Under året har det skett en mycket 
snabb uppbyggnad av verksamheten och ett stort antal grup-
per från de deltagande stockholmsuniversiteten har samlats 
i en gemensam byggnad belägen invid Karolinska Institutet.

Ett tecken på KTH:s excellens är framgången i det euro-
peiska forskningsrådets utlysningar, European Research 
Council (ERC). Det finns nu 15 forskare på KTH som har 
fått de prestigefyllda anslagen som yngre eller seniora fors-
kare. Detta är ett mycket gott resultat i jämförelse med de 
flesta europeiska universitet. Under 2011 fick tre yngre fors-
kare ERC-anslag. 

Samverkan med samhället är och har alltid varit viktigt 
för KTH. I arbetet med Vision 2027 kommer detta tydligt 
fram. Vi ser att samverkan kommer att utvecklas på olika 
sätt i framtiden. Arbetet med att sluta strategiska samar-
betsavtal med nyckelpartners har kommit igång på allvar. 
Hittills har avtal slutits med Scania och Stockholms läns 
landsting. Fler kommer under 2012. Tanken är att ha kon-
tinuerlig dialog på ledningsnivå om långsiktiga utbildnings- 
och forskningsfrågor.

En annan del av samverkan är uppbyggnaden av en 
fundraisingverksamhet vid KTH. Arbete pågår med att 
formulera ett så kallat ”Case for support”. Parallellt sker 
dialoger med potentiella donatorer. Under året fick KTH 
en fantastisk donation från makarna Kerstin och Rune 
Jonasson. Det är en av de allra största donationerna i KTH:s 
historia och medlen är främst avsedda för forskning inom 
medicinsk teknik.

I det fortsatta arbetet med att utveckla KTH:s campus-
områden har KTH haft framgångar. Det är nu klart att ett 
första studentbostadshus kan byggas på campus vid Valhal-
lavägen. Arbetet fortsätter med att få till stånd fler hus med 
studentbostäder.

I KTH:s utvecklingsplan 2009 – 2012 finns tydliga jäm-
ställdhetsmål. Det anges exempelvis att antalet kvinnor i 
fakulteten ska öka från 15 procent 2008 till 20 procent 2012. 
I föreliggande årsredovisning kan konstateras att andelen 
kvinnor i fakulteten ökat sedan förra året. Det finns gott 
hopp om att målet i utvecklingsplanen ska kunna nås. I 
utvecklingsplanen finns också ett mål om att andelen kvinnor 
bland de nyantagna studerande ska vara minst 35 procent. 
Även om det har varit en positiv utveckling de senaste åren 
ser det tyvärr ut som att denna utveckling går för långsamt. 

Ekonomiskt uppvisar KTH ett starkt resultat. De nysats-
ningar som har initierats under de senaste åren börjar ge 
tydliga avtryck i resultat- och balansräkningen. KTH växer 
och den största tillväxten konstateras för externt finansie-
rad forskning. Jag ser med stor tillförsikt fram mot de kom-
mande årens utveckling.

Peter Gudmundson
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Utbildning

utbIlDnIng På gRunDnIvå och avancER aD nIvå

Sökandetryck, fördelning av platser mellan utbildningar

Antalet förstahandssökande till arkitekt-, civilingenjörs- 
och högskoleingenjörsutbildningarna samt kandidatutbild-
ningarna 2011 var 5 156 (4 804 under 2010). Antalet planera-
de nybörjarplatser på dessa programutbildningar var 2 080, 
vilket är en liten minskning jämfört med tidigare år (2 130).

De mest eftersökta utbildningarna var, liksom tidigare, 
arkitektutbildningen med 959 förstahandssökande och 
civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi med 564 
förstahandssökande. Det var även stort intresse för civil-
ingenjörsprogrammen i datateknik med 326 förstahands-
sökande samt teknisk fysik med 306 förstahandssökande.

Flest förstahandssökande av högskoleingenjörsutbild-
ningarna hade Byggteknik och design med 216. Kandidat-
utbildningen i fastighet och finans hade även detta år många 
sökande, 173 förstahandssökande.

Från och med höstterminen 2011 infördes anmälnings- 
och studieavgifter för tredjelandsstudenter (studenter från 
länder utanför EU, EES och Schweiz), vilket fick som kon-
sekvens att antalet anmälningar till master- och magister-
program minskade till cirka en femtedel i jämförelse med 
höstterminen 2010. Till master- och magisterutbildningar 
på engelska inkom 5 123 webbanmälningar inför hösttermi-
nen 2011, varav 2 521 sökande skickade in kompletta ansök-
ningshandlingar i tid. Av dessa var 1 471 avgiftsskyldiga och 
av dem betalade 1168 anmälningsavgiften.

Till master- och magisterprogram på engelska antogs 
857, varav 358 fakturerades för studieavgift. Av de studenter 
som fakturerades betalade 65 studieavgiften i tid. Av de 857 
som antogs erbjöd KTH stipendier till 65 studenter, varav 
49 tackade ja till studier vid KTH. Utöver KTH:s stipendier 
erbjöd Svenska Institutet stipendier till 17 studenter, varav 
14 tackade ja.

Till de svenskspråkiga master- och magisterutbildning-
arna var det 214 förstahandsansökningar, varav 98 antogs. 
Totalt antal planerade platser på master- och magisterut-
bildningarna var 400.

KTH koordinerar fem masterprogram inom Erasmus 
Mundus Action 1. Det var 1873 ansökningar till program-
men varav 96 antogs. Av dessa beviljades 72 stipendier av EU.

nybörjare på Kth:s utbildningsprogram

Antagningen till KTH:s arkitekt-, civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsutbildningar samt kandidatutbild-
ningar, master- och magisterutbildningar, tvååriga hög-
skoleutbildningar, tekniska basutbildningar och till 
vidareutbildningskurser sker i nationellt samordnade an -
tagningsomgångar i antagningssystemet NyA. Systemet 
förvaltas av Verket för högskoleservice, VHS. Även lokal 
antagning till de senare delarna av KTH:s utbildnings-

program samt till KTH-koordinerade Erasmus Mundus-
program genomförs i NyA. 

Under 2011 påbörjade totalt 2 522 (2 461) nybörjare i års-
kurs ett studier på KTH:s traditionella utbildningsprogram, 
varav 1866 (1814) på arkitekt- och civilingenjörsutbild-
ningarna och 656 (647) på högskoleingenjörsutbildning-
arna. Bland dessa fanns en betalande student på ett civilin-
genjörsprogram. Därutöver tillkom 804 (768) nybörjare på 
teknisk basutbildning.

På KTH:s kandidatutbildningar 2011 började 149 (153) 
studerande. De tvååriga högskoleutbildningarna i byggtek-
nik och fastighetsförmedling respektive byggproduktion 
hade sammanlagt 107 (101) nybörjare.

Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat om en ny 
utbildningsstruktur på avancerad nivå som bland annat 
innebär att de avslutande två åren på arkitekt- och civilin-
genjörsprogrammen samtidigt är masterprogram. Utbild-
ningsstrukturen har nu implementerats och 2011 har alla 
civilingenjörsstudenter som påbörjade termin sju registre-
rats som nybörjare på ett masterprogram.

Antalet nybörjare inom master- och magisterutbild-
ningarna var 1340 (1 490), varav 660 tidigare har varit 
registrerade på termin sex på ett civilingenjörsprogram och 
130 (163) har påbörjat ett ettårigt magisterprogram. Majori-
teten av master- och magisterutbildningarna har undervis-
ning på engelska.

Av nybörjarna på master- och magisterprogrammen var 
116 stycken betalande varav 54 hade tilldelats stipendium.

Till vissa utbildningar, där alla platser inte blev till-
satta i den ordinarie antagningen till höstterminen 2011, 
genomförde KTH efterantagning. Det resulterade i att 13 
studerande började på högskoleingenjörsutbildningar, 5 på 
teknisk bastermin, 15 på master- och magisterutbildningar 
samt 9 på högskoleutbildning. Det är färre efterantagna än 
2010.

Utöver antagningen av nybörjare i årskurs ett påbörjade 
144 (124) nya studerande de senare delarna av KTH:s civil-
ingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar under 2011. 
Det finns även möjlighet att påbörja de senare delarna av ett 
master- eller magisterprogram, vilket 93 (126) nya studenter 
gjorde 2011. 8 av dessa var betalande studenter som tilldela-
des stipendium för täckande av studieavgiften.

medianåldern för nybörjare inom grundutbildningen

Medianåldern för nybörjare på arkitekt- och civilingenjörs-
utbildningarna 2011 är 20 år, för både kvinnor och män. För 
nybörjare på högskoleingenjörsutbildningarna är median-
åldern 21 år (22 år för kvinnor och 21 år för män). Medi-
anåldern för både kvinnor och män på master- och magis-
terprogram är 25 år. För kandidatutbildningar och teknisk 
basutbildning är medianåldern 21 år för båda könen. Detta 
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Figur 1

totalt antal nyböRjaRE och anDEl KvInnoR av nyböRjaRE På utbIlDnIngSPRogRam 2008–2011

2011 2010 2009 2008

Civilingenjörs- och arkitekt- 
utbildning 300 hp Totalt

andel
kvinnor Totalt

andel
kvinnor Totalt

andel
kvinnor Totalt

 andel
kvinnor

Arkitekt 104 53% 110 58% 113 52% 111 61%

Bioteknik 80 58% 81 56% 82 59% 71 68%

Civilingenjör och lärare 48 33% 41 29% 41 51% 41 41%

Datateknik 181 12% 192 13% 175 8% 165 7%

Design och produktframtagning 109 46% 109 48% 111 48% 100 53%

Elektroteknik 61 10% 65 11% 62 13% 50 12%

Energi och miljö 73 56% 53 47%

Farkostteknik 111 14% 104 7% 118 18% 105 5%

Industriell ekonomi 147 32% 142 27% 143 36% 135 28%

Informationsteknik 85 19% 91 12% 108 23% 65 22%

Kemivetenskap 104 44% 84 35% 112 50% 97 51%

Maskinteknik 152 20% 142 16% 141 19% 132 23%

Materialdesign 42 21% 47 17% 48 35% 42 31%

Medicinsk teknik 56 48% 55 47% 56 61% 57 47%

Medieteknik 76 42% 75 37% 98 39% 76 34%

Mikroelektronik 51 16% 50 12% 69 10% 46 2%

Samhällsbyggnad 136 49% 152 35% 168 43% 142 44%

Teknisk fysik 127 18% 113 15% 118 25% 109 22%

Öppen ingång 123 27% 108 31% 109 30% 106 27%

DElSumma 1 866 32% 1 814 28% 1 872 33% 1 650 32%

Högskoleingenjörsutbildning  180 hp

Byggteknik och design 153 27% 168 33% 167 30% 130 32%

Datateknik 137 9% 129 5% 160 8% 97 6%

Elektronik och datorteknik 40 8% 36 6% 36 14% 32 6%

Elektroteknik 39 8% 47 9% 27 7% 18 17%

Kemiteknik 32 31% 38 39% 38 45% 19 58%

Maskinteknik 127 21% 102 12% 108 23% 85 19%

Medicinsk teknik 52 37% 47 38% 30 53% 27 59%

Teknik och ekonomi 76 28% 80 28% 59 22% 48 21%

Teknik och hälsa 16 44%

DElSumma 656 21% 647 21% 625 22% 472 24%

Master/magisterutbildning 

Masterutbildningar 120 hp 1 210 30% 1 327 25% 1 374 26% 1 395 25%

Magisterutbildningar 60 hp 130 50% 163 40% 273 29% 222 29%

DElSumma 1 340 32% 1 490 26% 1 647 26% 1 617 25%

varav tidigare civing termin 6 660 30%

Kandidatutbildning 180 hp

Affärssystem 48 21% 35 34% 45 38%

Fastighet och finans 71 34% 68 41% 63 35% 59 27%

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 45 71%

Informations- och kommunikationsteknik 33 12% 37 16% 39 28% 33 36%

Medicinsk informatik 19 68%

DElSumma 149 40% 153 29% 137 33% 156 37%

tEKnISKt baSåR, tEKnISK baStERmIn 804 28% 768 30% 770 30% 616 29%

Högskoleutbildning 120 hp 

Byggproduktion 45 16% 33 15% 39 18% 45 29%

Byggteknik och fastighetsförmedling 62 55% 68 53% 66 56% 66 64%

DElSumma 107 38% 101 41% 105 42% 111 50%

totalt 4 922 30% 4 973 27% 5 156 29% 4 622 29%

Källa: Ladok
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ännu ingen uppföljning av studieresultat för de antagna i 
urvalsgruppen till respektive program, men utvärderingar 
är planerade.

nya högskoleplatser 2010 och 2011

KTH tilldelades medel för 700 nya högskoleplatser (helårs-
studenter inom ersättningstaket) under 2010 och 2011. Till-
delningen gjordes efter en bedömning av lärosätenas möj-
ligheter att öka antalet platser. Förfrågan till KTH inkom i 
samband med att antagningen till höstterminen 2009 fort-
farande pågick. Eftersom det till den antagningsomgången 
fanns ett ökat intresse från sökande till KTH:s ingenjörsut-
bildningar och teknisk basutbildning valde KTH att redan 
då anta fler studerande än året innan. Det innebar en ökning 
av nybörjarna på civilingenjörsutbildningen med cirka 220 
och på högskoleingenjörsutbildningen och basårsutbild-
ningen med cirka 150 nybörjarplatser vardera. 

Den ökade efterfrågan av dessa utbildningar har hållit 
i sig 2010 och 2011. KTH har därför behållit volymen för 
antal nybörjare på ungefär samma nivå som 2009. Jämfört 
med 2009 har antalet nybörjare ökat med ytterligare cirka 
25 respektive 30 på högskoleingenjörsutbildningarna och 
basårsutbildningen. KTH har förhoppningen att det ökade 
intresset för tekniska utbildningar kvarstår även fortsätt-
ningsvis, bland annat som ett resultat av de informations- 
och rekryteringsåtgärder som gjorts de senaste åren såväl 
nationellt som av lärosätena.

antagning av kvinnor

32 (28) procent av nybörjarna i arkitekt- och civilingenjörs-
utbildningen 2011 var kvinnor, vilket är en ökning i jäm-
förelse med föregående år och i samma nivå som 2008 och 
2009. Av det totala antalet nybörjare på KTH 2011 var 30 (27) 

är i stort sett samma nivåer som 2010. Men för program som 
leder till högskoleexamen har medianåldern sjunkit till 22 
år (22 år för kvinnor och 23 år för män).

Reell kompetens

Alla universitet och högskolor ska bedöma både grundläg-
gande och särskild behörighet för den som genom svensk 
eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund 
av någon annan omständighet, har förutsättningar att till-
godogöra 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 avan-
cerad nivå. I arbetet med exempelvis undantag och mot-
svarandebedömningar gör KTH en bedömning av om reell 
kompetens kan tillgodoräknas, även utan aktiv ansökan 
från den sökande.

Under 2011 fick KTH 154 ansökningar om tillgodoräk-
nande av reell kompetens, 57 stycken kom från kvinnor och 
97 stycken från män. Av de inkomna ansökningarna bevil-
jades 93 stycken, 26 från kvinnor och 67 från män. Antalet 
ärenden under 2011 är i paritet med föregående år.

KTH har utvecklat särskilda prov i svenska B och engel-
ska A. Proven, som har funnits i nio år, används dels som ett 
led i bedömningen av reell kompetens, dels i övrig bedöm-
ning av behörigheten. Under året genomfördes 14 prov i 
svenska, varav 9 godkända, samt 14 prov i engelska, varav 
13 godkända.

alternativt urval

KTH har under 2011 inlett en pilotstudie i att använda ett 
matematik- och fysikprov till maximalt en tredjedel av plat-
serna till civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik och far-
kostteknik. Matematik- och fysikprovet konstrueras och 
ad ministreras av Chalmers, som har använt provet som 
ur valsmodell för antagning till vissa civilingenjörsutbildning-
ar sedan 2007. Pilotstudien sker i samarbete med Chalmers.

Genom att använda matematik- och fysikprovet får 
KTH ett urvalsinstrument som fångar upp blivande stu-
denter med goda förutsättningar att klara av civilingenjörs-
utbildningen. Förhoppningen är att programmens genom-
strömning ska öka samt att det sänder signalen att KTH 
önskar att blivande studenter väljer programmen tack vare 
intresse för, och goda kunskaper i, matematik och fysik.

Till höstterminen 2011 var det 17 behöriga sökande i 
urvalsgruppen till civilingenjörsprogrammet i farkosttek-
nik. Av dem blev fyra stycken antagna vilket motsvarar 
cirka tre procent av antalet platser på programmet. Till 
civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik var det 68 behö-
riga sökande i urvalsgruppen, varav 41 blev antagna. Det är 
cirka 30 procent av antalet platser på programmet. Det finns 
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procent kvinnor. Fördelningen skiljer sig emellertid kraftigt 
åt mellan KTH:s olika program. På vissa av KTH:s utbild-
ningsprogram har andelen kvinnor under flera år överstigit 
40 procent. Det gäller arkitektutbildningen, civilingenjörs-
programmen i bioteknik, design och produktframtagning 
samt medicinsk teknik. Det gäller även högskoleutbild-
ningen i byggteknik och fastighetsförmedling. För civilin-
genjörsprogrammet i energi och miljö, som startade 2010, 
var 56 procent av nybörjarna kvinnor. Andelen kvinnor av 
nybörjarna på master- och magisterprogrammen uppgick 
till 32 procent 2011. På kandidatutbildningarna var andelen 
kvinnor 40 procent och på de tvååriga högskoleutbildning-
arna 38 procent.

REKRy tERIng av StuDEntER tIll K th:S utbIlDnIngaR

mål för rekrytering

Det övergripande målet för rekryteringsarbetet är att intres-
sera ungdomar för KTH:s utbildningar. Målgrupper är 
främst gymnasieungdomar, komvuxelever samt personer i 
arbetslivet. Dessutom arbetar KTH långsiktigt med grund-
skoleungdomar som målgrupp. KTH har en kommunika-
tionsplattform för att främja och bredda rekryteringen av 
studenter till KTH. Denna anger vad KTH bör kommunice-
ra till presumtiva studenter. 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. 
I juni 2009 redovisade KTH en ny handlingsplan för bred-
dad rekrytering, som gäller till och med 2012.

genomförda aktiviteter, nationellt

I rekryteringsarbetet prioriteras det personliga mötet mellan 
företrädare för KTH och presumtiva studenter. KTH har ett 
intensivt samarbete med gymnasieskolor, vilket sker främst 
med så kallade studentambassadörer, cirka 40 till antalet. 
Dessa besöker varje år gymnasieskolor, komvux och i viss 
mån även grundskolor i hela Sverige. Under 2011 genom-
förde KTH:s studentambassadörer cirka 130 skolbesök samt 
tog emot cirka 50 studiebesök på KTH. Studentambassadö-
rerna deltar även vid mässor och andra aktiviteter. Vid stu-
diebesök från grund- och gymnasieskolor är det student-
ambassadörer som visar dessa grupper runt och informerar 
om KTH. Studentambassadörerna representerar de flesta av 
KTH:s utbildningar samt KTH:s olika campus. De speglar 
mångfalden på KTH med avseende på främst etnicitet och 

kön. Alla studentambassadörer genomgår en utbildning 
som bland annat omfattar ungdomskommunikation och 
presentationsteknik.

KTH:s webbplats är tillsammans med utbildningska-
talogen och personliga möten de viktigaste kanalerna för 
att nå målgruppen med information inför valet av utbild-
ning. För att förbättra informationen och vägledningen om 
utbildningsvägar och om arbetsmarknaden för ingenjörer 
har KTH under de senaste fem 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.

2011 års upplaga av Öppet hus hade cirka 1 400 besö-
kare där 47 procent var kvinnor och 53 procent var män. 
Förutom detta genomfördes ett antal webbsändningar där 
alumniföreläsningarna som gavs streamades och lades ut 
på internet. Filmerna visades cirka 3 000 gånger under en 
tremånadersperiod.  Studentchatten är ett webbaserat event 
där presumtiva studenter från hela Sverige kan ställa frågor 
till studentambassadörerna strax före sista ansökningsdag. 
Syftet med aktiviteten är främst att informera dem som 
ännu inte valt utbildning eller är osäkra på sitt val. Akti-
viteten ökar KTH:s tillgänglighet geografiskt. Under vår-
terminen genomfördes cirka 300 konversationer under tre 
kvällar.

Sommaren 2011 genomförde KTH för första gången en 
aktivitet kallad Sommarturnén, som innebar att KTH:s stu-
dentambassadörer besökte 28 orter runt om i Sverige under 
en vecka för att träffa personer som fått positivt antagnings-
besked från KTH. Syftet var att stimulera de antagna bli-
vande studenterna att tacka ja till studieplatsen och påbörja 
studier på KTH. Syftet var också att stärka bilden av KTH 
som ett öppet och inbjudande lärosäte.

Gymnasieelever har också haft möjlighet att följa en stu-
dent på KTH under en vanlig dags studier. 194 elever (46 
procent kvinnor och 54 procent män) från gymnasieskolans 
årskurs tre besökte KTH under vårterminens första måna-
der. KTH medverkade också i ett antal utbildningsmässor 
runt om i landet och i Norden.

genomförda aktiviteter, internationellt

I och med införandet av avgifter för utomeuropeiska stu-
denter har den studentrekryterande verksamheten på KTH 
fått ett nytt och bredare uppdrag. Föregående år genom-
fördes därför ett antal målgruppsundersökningar i av KTH 
utvalda regioner för att få underlag för den internationella 

U T B I L D N I N G
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gymnasieskolor en rad aktiviteter. Idag har KTH samar-
beten med cirka 30 gymnasieskolor runt om i Stockholm. 
Gymnasieelever och deras lärare får på olika sätt tillgång 
till KTH:s kompetens och utrustning, till exempel genom 
föreläsningar, kurser, temaarbeten eller laborationer. Via 
KTH:s webbplats erbjuds gymnasieelever projektarbeten 
inom områden där KTH kan ge kunskap och stöd. Härige-
nom ges gymnasieeleverna möjlighet till ämnesfördjupning 
och närmare kontakt med högre utbildning.

Tillsammans med Tensta gymnasium startade KTH 
hösten 2009 ett projekt som syftar till att introducera KTH 
för dem som hyser ett särskilt intresse för arkitektur och 
samhällsbyggnad och som kommer från ett område vari-
från KTH rekryterar relativt få studenter. Kursen ”Intro-
duktion till arkitektur” är en eftergymnasial utbildning som 
ska verka som en naturlig länk till studier och tjäna som en 

studentrekryterande marknadsföringen. Detta arbete har 
fortsatt under 2011 och en kommunikationsplattform för 
den internationella studentrekryteringen har tagits fram. 
Mer om studieavgifter för tredjelandsstudenter finns i 
avsnittet Internationalisering.

För att attrahera betalande studenter inleddes ett blogg-
projekt med fyra masterstudenter från Indien, Kina, Brasi-
lien och Thailand. Projektet som pågick mellan december 
2010 och juni 2011 riktades i huvudsak mot ambitiösa stu-
denter på tekniska universitet i KTH:s prioriterade regio-
ner. Syftet var att spegla studenters studietid på KTH samt 
livet i Stockholm och Sverige. 

Samarbete med grundskola och gymnasium

För att få fler barn och ungdomar intresserade av teknik 
genomför KTH i samverkan med ett antal grund- och 

Figur 3

E x a m I n a På g Ru n D - o ch ava n cE R a D n I vå 20 0 8 –2011

2011 2010 2009 2008

 
Totalt

andel  
kvinnor

 
Totalt

andel  
kvinnor

 
Totalt

andel  
kvinnor

 
Totalt

andel  
kvinnor

Arkitektexamen 270hp/300hp 1) 78 67% 86 64% 76 55% 83 58%

Civilingenjörsexamen 270hp/300hp 1) 850 29% 1 087 29% 881 27% 905 28%

Bioteknik 43 70% 44 50% 36 64% 43 70%

Civilingenjör och lärare 26 38% 14 43% 10 70% 5 60%

Datateknik 56 13% 72 8% 55 7% 70 11%

Design och produktframtagning 55 42% 79 47% 46 48% 34 32%

Elektroteknik 67 12% 80 16% 81 16% 97 24%

Farkostteknik 64 16% 87 8% 75 11% 63 10%

Industriell ekonomi 76 22% 125 35% 103 31% 99 23%

Informationsteknik 28 13% 26 8% 36 6% 39 8%

Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 51 67% 82 57% 44 52% 54 54%

Lantmäteri 5 20% 13 54% 18 44% 24 29%

Maskinteknik 85 20% 144 15% 131 15% 108 18%

Materialdesign 19 11% 38 29% 29 31% 16 38%

Materialteknik 3 0% 8 13% 8 25% 16 25%

Medieteknik 48 23% 26 35% 18 33% 37 41%

Mikroelektronik 11 18% 16 19% 13 8% 10 20%

Samhällsbyggnad 125 41% 124 47% 88 42% 73 51%

Teknisk fysik 73 15% 89 19% 70 14% 93 23%

Väg- och vattenbyggnadsteknik 13 23% 20 40% 20 45% 24 25%

ej inom program/ej inriktning 2 100%

Högskoleingenjörsexamen 180 hp 250 24% 258 32% 259 24% 292 25%

Teknologie magisterexamen 240 hp 43 40% 74 30% 184 24% 425 26%

Teknologie masterexamen 120 hp 708 31% 686 32% 495 28% 108 20%

Teknologie magisterexamen 60 hp 123 40% 126 32% 66 38% 19 58%

Magisterexamen 90 hp 5 40% 12 33% 31 35% 67 45%

Teknologie kandidatexamen 180 hp 233 40% 192 42% 117 48% 68 66%

Högskoleexamen 120 hp 34 47% 60 68% 53 43% 46 67%

1) Examina omfattar 270 eller 300 hp

Källa: Ladok 



Figur 4 

h E l å R SSt u D E n t E R o ch PR EStat I o n S g R a D 20 0 8 –2011

2011 2010 2009 2008

Civilingenjörs- och arkitektutbildningar 270/300 hp 1) HST pr grad HST pr grad HST pr grad HST pr grad

Arkitekt 460 91% 531 90% 473 86% 433 84%

Bioteknik 259 88% 288 83% 281 85% 272 82%

Civilingenjör och lärare 122 93% 140 81% 144 86% 141 82%

Datateknik 614 91% 647 75% 600 82% 598 77%

Design och produktframtagning 460 87% 500 87% 461 90% 426 87%

Elektroteknik 218 86% 253 80% 234 93% 262 91%

Energi och miljö 89 87% 29 68%

Farkostteknik 380 87% 411 82% 402 89% 417 87%

Industriell ekonomi 612 85% 636 89% 603 83% 584 87%

Informationsteknik 227 70% 221 71% 203 81% 209 70%

Kemivetenskap/Kemi och kemiteknik 302 87% 350 80% 366 82% 346 83%

Lantmäteri 0 678% 2 143% 2 401% 7 194%

Maskinteknik 570 95% 641 82% 611 91% 614 91%

Materialdesign 153 90% 154 87% 165 86% 155 83%

Materialteknik 0 195% 1 210% 2 209% 3 362%

Medicinsk teknik 141 83% 113 70% 76 84% 29 69%

Medieteknik 301 92% 341 78% 310 85% 283 84%

Mikroelektronik 141 69% 148 73% 140 71% 122 74%

Samhällsbyggnad 701 87% 724 87% 703 89% 713 87%

Teknisk fysik 513 85% 551 81% 497 80% 494 84%

Väg- och vattenbyggnadsteknik 2 100% 3 222% 4 307% 9 185%

Öppen ingång 122 74% 109 87% 107 93% 100 89%

DElSumma 6 386 87% 6 793 82% 6 386 86% 6 217 85%

Högskoleingenjörsutbildningar 180 hp

Byggteknik och design 399 87% 397 84% 346 92% 301 89%

Byggteknik, äldre utbildningar 0 53% 0 149% 1 76%

Datateknik 282 84% 282 72% 244 68% 202 81%

Datateknik och elektronik 4 191% 7 118% 24 105% 64 105%

Elektronik och datorteknik 67 78% 65 63% 39 60% 15 54%

Elektronik och kommunikation 1 122% 7 115% 22 114%

Elektroteknik 81 80% 67 78% 47 83% 28 82%

Informationssystem 0 120% 1 232% 9 90% 15 89%

IT-affärssystem 1 168% 3 96% 12 142%

Kemiteknik 86 84% 91 78% 75 81% 59 96%

Maskinteknik 270 84% 258 85% 230 85% 221 94%

Medicinsk teknik 107 72% 92 72% 79 81% 93 82%

Medieteknik 11 135% 27 105% 54 94% 98 90%

Mekatronik och industriell IT 1 108% 0 187% 4 90% 9 145%

Teknik och ekonomi 136 85% 132 81% 99 79% 72 78%

Teknik och hälsa 1 378% 12 95% 19 86% 25 85%

DElSumma 1 445 85% 1 435 80% 1 279 83% 1 237 89%

magIStERutbIlDnIng 60/90 hP 2) 131 96% 229 94% 244 107% 284 138%

maStERutbIlDnIngaR 120 hP 2 386 85% 2 502 85% 2 273 85% 1 792 76%

varav studerande som före HT11 varit registrerade på 
termin 6 inom civilingenjörsprogram 313 68%

Kandidatutbildning

Affärssystem 81 86% 96 79% 84 78% 53 74%

Fastighet och finans 161 86% 150 88% 133 84% 95 89%

Fastighetsutveckling och fastighetsförmedling 21 44%

Informations- och kommunikationsteknik 49 66% 47 57% 38 52% 27 42%

Medicinsk informatik 3 149% 14 74% 20 77% 18 59%

DElSumma 316 80% 307 80% 274 77% 193 76%

tEKnISKt baSåR, tEKnISK baStERmIn 596 71% 595 67% 599 68% 492 64%

högSKolEutbIlDnIng 120 hP, yth-utbIlDnIng 153 88% 168 89% 175 86% 156 87%

InKommanDE utbytESStuDEntER 1 167 86% 1 178 88% 1 104 81% 920 84%

vIDaREutbIlDnIng 506 59% 632 60% 764 52% 669 54%

föR anDRa högSKoloR 27 109% 52 71% 82 70% 94 88%

SommaRKuRSER 182 63% 182 59% 163 57% 176 56%

KuRSER föR gymnaSIEElEvER 2 169%

totalt 13 296 84% 14 073 81% 13 344 82% 12 230 82%

Prestationsgrad definieras som antalet helårsprestationer i relation till antalet helårsstudenter
1) Sedan 2007-07-01 omfattar civilingenjörs- och arkiteturutbildningarna 300 högskolepoäng.
2) Inkluderar även äldre magisterutbildningar

Källa: Ladok
10
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motkraft till den sociala snedrekryteringen till arkitektur-
skolan på KTH.

Vetenskapens Hus, som drivs av KTH och Stockholms 
universitet, arrangerade även 2011 Teknikåttan, vilket är 
en nationell frågetävling i naturvetenskap och teknik för 
elever i grundskolans årskurs åtta. Det huvudsakliga syf-
tet med tävlingen är att väcka intresset för naturvetenskap 
och teknik, stimulera fantasin, kreativiteten och uppfin-
ningsförmågan samt stärka självförtroendet. I anslutning 
till tävlingen berättade ett antal av KTH:s studentam-
bassadörer om hur det är att studera på KTH samt vad 
eftergymnasiala teknik- och naturvetenskapliga studier i 
allmänhet kan innebära. Ett annat stort evenemang som 
årligen genomförs av Vetenskapens Hus är ForskarFre-
dag Stockholm. I september 2011 möttes skolungdomar 
och några av Stockholms främsta forskare på Debaser vid 
Medborgarplatsen där spännande shower, intressanta sam-
tal och diskussioner genomfördes. Ungdomarna fick också 
vara med om roliga och kluriga prova-på-aktiviteter både 
inomhus och utomhus. 

utbIlDnIngSRESultat föR gRunDnIvå och 

avancER aD nIvå

Examina

Under 2011 examinerades totalt 928 arkitekter och civilin-
genjörer jämfört med 1 173 under 2010. Under 2011 fort-
satte antalet utfärdade civilingenjörsexamina som omfattar 
300 högskolepoäng att öka, 215 civilingenjörsexamina var 
av den nya typen. Antalet utfärdade arkitektexamina 2011 
som omfattar 300 högskolepoäng var 49, vilket är samma 
nivå som föregående år. KTH:s mål för antalet civilingen-
jörsexamina, som fastställs i respektive skolas verksamhets-
uppdrag, är minst 4 660 för perioden 2009–2012. Resultatet 
till och med 2011 är 2 818 examina, vilket motsvarar 60 pro-
cent av målet för perioden.

KTH utfärdade 708 (686) masterexamina och 123 (126) 
magisterexamina under året. I enlighet med äldre bestäm-
melser examinerades 43 (74) teknologie magistrar och 5 (12) 
magistrar med ämnesbredd.

Antalet teknologie kandidater fortsätter att öka från 
föregående år, KTH har examinerat 233 (192) teknologie 

Figur 5

h E l å R SSt u D E n t E R o ch a n D E l K v I n n o R 20 0 8 –2011

2011 2010 2009 2008

HST
andel  

kvinnor HST
andel 

kvinnor HST
andel 

kvinnor HST
andel 

kvinnor

Civilingenjörs- och arkitektutbildning 270/300 hp 6 386 32% 6 793 31% 6 386 32% 6 217 30%

Högskoleingenjörsutbildning 1 445 23% 1 435 23% 1 279 24% 1 237 24%

Magisterutbildning 60/90 hp 131 44% 229 34% 244 28% 284 30%

Masterutbildning 120 hp 2 386 28% 2 502 27% 2 273 27% 1 792 26%

Kandidatutbildning 316 35% 307 37% 274 41% 193 45%

Tekniskt basår, teknisk bastermin 596 28% 595 30% 599 30% 492 29%

Högskoleutbildning 120 hp, YTH-utbildning 153 45% 168 46% 175 48% 156 48%

Inkommande utbytesstudenter 1 167 29% 1 178 29% 1 104 31% 920 30%

Vidareutbildning 506 37% 632 37% 764 32% 669 29%

För andra högskolor 27 52% 52 42% 82 38% 94 46%

Sommarkurser 182 36% 182 38% 163 40% 176 37%

Kurser för gymnasieelever 2 23%

totalt 13 296 30% 14 073 30% 13 344 30% 12 230 29%

Källa: Ladok

Figur 6

h E l å R SSt u D E n t E R o ch h E l å R S PR EStat I o n E R PE R u t b I l D n I n gS o m R å D E 20 0 8 –2011

2011 2010 2009 2008

Utbildningsområde HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR

Design 123 123 123 123 123 123 123 123

Humanistiskt 497 419 527 419 516 408 505 409

Juridiskt 100 95 116 108 117 105 119 111

Naturvetenskapligt 2 454 1 891 2 521 1 931 2 464 1 949 2 463 1 848

Samhällsvetenskapligt 566 543 731 646 721 608 657 580

Tekniskt 9 556 8 133 10 056 8 206 9 403 7 746 8 363 6 985

totalt 13 296 11 204 14 073 11 433 13 344 10 940 12 230 10 055

Källa: Ladok
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kandidater 2011. Ökningen beror främst på att studenter 
på civilingenjörsprogram, samt i viss mån även högskole-
ingenjörsprogram, har ansökt om och erhållit en kandi-
datexamen.

Dessutom har KTH examinerat 250 (258) högskolein-
genjörer och utfärdat 34 (60) högskoleexamina.

Andelen kvinnor bland examinerade arkitekter och 
civilingenjörer uppgick till 32 (32) procent och andelen män 
till 68 (68) procent. Bland examinerade inom kategorierna 
master och magister var andelen kvinnor 33 (32) procent 
och andelen män 67 (68) procent. Av de examinerade hög-
skoleingenjörerna var andelen kvinnor 24 (32) procent och 
andelen män 76 (68) procent.

Prestationer

Antalet anslagsavräknade helårsstudenter och helårspresta-
tioner i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2011 
uppgår totalt till 13 296 respektive 11 204. Av det totala antalet 
helårsstudenter hänför sig 90 procent till utbildningsområ-
dena teknik och naturvetenskap. KTH har från och med 2007 
möjlighet att avräkna högst 123 helårsstudenter respektive 
helårsprestationer mot utbildningsområdet design. Design-
området omfattar dock 335 helårsstudenter och 334 helårs-
prestationer för 2011. De helårsstudenter och helårspresta-
tioner som överstiger 123 avräknas mot utbildningsområdet 
teknik. Prestationsgraden för KTH:s utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå är 84 (81) procent. Prestationsgraden 
för civilingenjörs- och arkitektutbildningarna är 87 (82) pro-
cent och för högskoleingenjörsutbildningarna 85 (80) procent. 
Prestationsgraden för master- och magisterutbildningarna är 
samma som föregående år, 85 procent. Prestationsgraden för 
arkitekt-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildning-
arna har således ökat till en nivå något över den som var 2009 
och tidigare. En del av ökningen kan troligtvis förklaras av att 
KTH flyttade en del examinationsmoment från slutet av året 
till början av nästa år i samband med årsskiftet 2010–2011. 
Anledningen var att CSN under 2010 gjorde en terminsvis 
bedömning av studieprestationer utan att ta hänsyn till läsår-
ets uppläggning. Detta påverkade prestationsgraden negativt 
2010 medan det gav en ökning för 2011.

Utöver de anslagsavräknade prestationerna har de beta-
lande studenterna genererat 67 helårsstudenter och 49 hel-
årsprestationer under 2011. Prestationsgraden uppgick till 
73 procent.

överbryggande kurser mellan gymnasieskola och högskola

KTH har även under 2011 erbjudit sökande till landets 
tekniska och naturvetenskapliga utbildningar nätbaserade 
överbryggningskurser mellan gymnasieskola och högskola. 
Kurserna ska stödja nybörjarna i högskolan och underlätta 
övergången från gymnasiet till högskolan.

De förberedande kurserna i matematik har haft 907 
deltagare. Antalet helårsstudenter på överbryggningskur-
serna i matematik var 74. 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 2011 har KTH också erbjudit överbryggande 
kurser mellan gymnasieskola och högskola i andra ämnen. 
Det gäller fysik, kemi, datateknik, design samt programme-
ring och datalogiskt tänkande. Kurserna har sammanlagt 
haft 2 537 deltagare, vilket är drygt 300 fler än föregående 
år, och antalet helårsstudenter var 202.

teknisk basutbildning

Tekniskt basår är en ettårig behörighetsgivande utbildning 
som vänder sig till studerande som inte nått fullständig 
behörighet till KTH:s utbildningar under sina gymnasie-
studier. Basåret sträcker sig över två terminer och ger kom-
pletterande utbildning på gymnasienivå i matematik, fysik 
och kemi. Det är 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 
KTH:s civil- eller högskoleingenjörsutbildningar. KTH ger 
även en teknisk bastermin i kombination med högskole-
ingenjörsutbildning med inriktning mot medicinsk tek-
nik respektive högskoleingenjörsutbildning i kombination 
med ekonomi.

Figur 7

h E l å R SSt u D E n t E R o ch h E l å R S PR EStat I o n E R  

19 9 9 –2011

   HST
  HPR

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.

Källa: Ladok

U T B I L D N I N G

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000



13

U T B I L D N I N G

Av dem som började på basutbildningen höstterminen 
2010 eller vårterminen 2011 har 44 (43) procent, eller totalt 
339 studerande (29 procent kvinnor och 71 procent män), 
fortsatt på en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbild-
ning på KTH under 2011. 

Under 2011 började 804 studerande på de tekniska basut-
bildningarna jämfört med 768 året före. Av dessa nybörjare 
var 28 (30) procent kvinnor och 72 (70) procent män. Utfallet 
för 2011 är 596 helårsstudenter och 422 helårsprestationer.

StuDEntInfly tanDE På K th

Universitetsstyrelsen beslutade under 2010 att Tekniska 
Högskolans Studentkår, THS, får ställning som student-
kår vid hela KTH från och med 1 juli 2010 till och med 30 
juni 2013. KTH och THS har sedan länge ett samarbete där 
KTH:s studerande är representerade inom alla beslutande 
organ och i så gott som alla beredande grupper och arbets-
grupper. Här kan till exempel nämnas universitetsstyrelse, 
fakultetsråd, KTH:s ledningsgrupp, utbildningsutskott, 
disciplinnämnd, skolornas strategiska råd och tjänsteför-
slagsnämnder samt arbetsgrupper för olika utredningar. De 
studeranderepresentanter som ingår i skolornas strategiska 
råd har dessutom särskilt ansvar för var sitt utbildningspro-
gram. Det är även fortsättningsvis THS som utser represen-
tanterna i dessa olika organ och grupper. KTH:s erfarenhet 
är att THS väljer studerande som representerar olika delar 
av KTH samt även i möjligaste mån avspeglar social, etnisk 
och kulturell mångfald.

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 stude-
rande inom studentkårens sektioner. De senaste åren har 
särskild kraft lagts på att utveckla mottagningen för inter-
nationella studenter.

Sa m aRbEtEn Inom utbIlDnIngEn

utbildning till civilingenjör och lärare

KTH utvecklar och fortsätter sitt samarbete rörande en 
kombinerad civilingenjörs- och lärarutbildning med Stock-
holms universitet, ett samarbete som pågått sedan 2002. I 
samband med att alla lärosäten 2010 var tvungna att ansöka 
på nytt om examensrätter för lärarexamen kom KTH och 
Stockholms universitet överens om att KTH skulle ansöka 
om egen examensrätt för lärarexamen. KTH:s ansökan utföll 
positivt och programmet ges från hösten 2011. Till årskurs 2 
väljer studenterna en av fyra inriktningar: matematik och 
fysik, matematik och kemi, matematik och teknik/IT-data 
samt matematik och teknik/energi och miljö. Programmet 
leder till civilingenjörs- och lärarexamen.

Intresset för lärarutbildning i ämnena fysik, kemi och 
teknik är mycket lågt nationellt. KTH:s kombinationsut-
bildning civilingenjör och lärare är, med 62 förstahands-
sökande, därmed dominerande nationellt. Utbildningen 
är alltså avgörande för framtida försörjning av lärare till 
naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet 
på gymnasiet. Programmet ger dessutom examen både som 
civilingenjör och som lärare vilket minskar känsligheten för 
fluktuationer i behovet av lärare i aktuella ämnesområden.

Höstterminen 2011 påbörjade 48 (41) studerande utbild-
ningen. Andelen kvinnor bland nybörjarna på programmet 
är 33 (29) procent. Under 2011 har 26 studenter examinerats 
från programmet.

teknikämnet i grundskolans och gymnasiets lärarutbildning

Samarbetet med Stockholms universitet har utvidgats på 
så vis att KTH nu ansvarar för teknikämnet i Stockholms 
universitets lärarutbildningar. På KTH ansvarar den nyin-
rättade skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och 
lärande, ECE, för verksamheten. Genom rekrytering och 
införlivande av Vetenskapens Hus i den nya skolan har KTH 
förstärkt sin kompetens inom det utbildningsvetenskapliga 
området och teknikdidaktik. KTH har, i samförstånd med 
Stockholms universitet, lämnat in en förnyad ansökan om 
examensrätt för tekniklärarexamen årskurs 7–9. Om ansö-
kan beviljas, planeras programstart till hösten 2012.

Samarbete på Södertörn

KTH har, genom skolan för teknik och hälsa, samarbete med 
Södertörns högskola (SH) och Karolinska Institutet (KI).

I och med att SH har koncentrerat all sin verksamhet 
till Flemingsberg har samarbetet inom grundutbildningen 
minskat i omfattning. I samarbetet 2011 ingår dels 15 hög-
skolepoäng i utbildningen ekonomi, teknik och design i 
Campus Telge, dels 90 högskolepoäng i utbildningen mana-
gement och IT. SH har huvudansvaret för båda utbildning-
arna som leder till kandidatexamen. Dock är management 
och IT under avveckling och det sker ingen nyantagning av 
studenter.

Högskoleingenjörsutbildningen i medicinsk teknik 
genomförs i samarbete med KI som också ger kurser inom 
civilingenjörsutbildningen i medicinsk teknik som startade 
höstterminen 2008. På avancerad nivå ges en masterutbild-
ning, där KI ger kurser inom grundläggande medicin och 
medicinsk teknik.

Inom ergonomi, vars övergripande mål är att bidra till 
ett hållbart arbetsliv, ges två tvärvetenskapliga magister-
program som främst riktar sig till redan yrkesverksamma. 
Magisterprogram ergonomi och MTO (människa, teknik, 
organisation) har pågått under flera år och under året star-
tade även magisterprogram i arbete och hälsa.
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Det pågår också planering för ett utökat utbud av vida-
reutbildningskurser riktade mot vårdens personal.

Genom den lokalisering som både KI och KTH nume-
ra har vid huddingedelen av Karolinska Universitets-
sjukhuset med preklinisk och klinisk forskning inom 
medicinsk teknik och hälsoområdet, fördjupas och bred-
das successivt samarbetet med KI. Ett exempel på sådant 
samarbete är Centrum för teknik i medicin och hälsa, 
som är ett sam arbetsorgan mellan KI, KTH och Stock-
holms läns landsting i syfte att bidra till en utveckling 
av stockholmsregionen som ett medicintekniskt centrum 
i världsklass. Inom centrumbildningen bedrivs sedan ett 
par år programmet Clinical Innovation Fellowships, vars 
mål är att identifiera och utbilda framtidens ledare för 
medicinteknikindustrin, sjukvården eller det egna före-
taget och att samtidigt bidra till utvecklingen av Stock-
holms hälso- och sjukvård.

Sedan ett par år pågår planeringsarbete för ytterligare 
samverkan där de olika aktörerna avser att samlokalisera 
delar av verksamheterna i Innovationsplats Karolinska.

övrigt samarbete i stockholmsregionen

Samarbete med Stockholms universitet sker vid AlbaNova 
som är Stockholms centrum för fysik, astronomi och bio-
teknik. Det finns även en verksamhet som syftar till att öka 
ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Verk-
samheten består av två enheter, byggnaden vid AlbaNova 
samt Naturens Hus i Bergianska trädgården, och är beman-
nad av doktorander, studenter, forskare och lärare i regi av 
KTH och Stockholms universitet. Byggnaden vid AlbaNova 
består av moderna laboratorier där det erbjuds laborationer 
inom naturvetenskap och teknik. Naturens Hus i Bergian-
ska trädgården erbjuder grön biologi med rundvandringar 
och exkursioner utomhus och i växthusen. Vetenskapens 
Hus tar emot cirka 30 000 besökare per år där de flesta är 
skolelever eller lärare.

Samarbete utanför stockholmsområdet

Samarbetet med Högskolan Dalarna inom civilingenjörs-
programmet i materialdesign fortsätter. Lärare från KTH 
deltar regelbundet i undervisning och examination vid 
Högskolan Dalarna. De studerande kan, inom inriktningen 
bearbetningsteknik, genomföra hela utbildningen vid Hög-
skolan 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.

KTH och Mittuniversitetet träffade i januari 2011 en 
överenskommelse om samarbete inom civilingenjörsutbild-
ningen. Överenskommelsen gäller till och med 2017. Sam-
arbetet innebär att studerande, efter tre inledande år inom 

civilingenjörsutbildningen som Mittuniversitetet ansvarar 
för, kan fortsätta på vissa masterprogram på KTH de två 
avslutande åren inom civilingenjörsutbildningen. De första 
studenterna börjar på KTH tidigast 2014.

Flera av KTH:s skolor är involverade i samarbetet med 
Mittuniversitetet och ytterligare samarbete finns eller är i 
planeringsstadiet med bland andra Mälardalens högskola, 
Högskolan i Gävle, Luleå Tekniska universitet samt Hög-
skolan Väst. KTH:s skolor har fortsatt uppdrag att under 
2012 undersöka möjligheter till nya samarbeten med regio-
nala lärosäten.

Sfinx

Utbildningen Svenska för ingenjörer i Stockholms län 
(Sfinx), som började i projektform 2008, är nu ordinarie 
verksamhet. Det är ett samarbete mellan KTH, Järfälla 
kommun, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stock-
holm. Utbildningen ger invandrade ingenjörer kunskaper 
i svenska, engelska, teknik samt svenskt näringsliv och 
syftar till att underlätta inträdet på den svenska arbets-
marknaden.

Cirka 100 studenter deltar i utbildningen per år. Under 
2011 har studenterna i större utsträckning auskulterat på 
kurser på grundnivå och avancerad nivå i stället för att 
följa hela kurser. Redovisning har skett i form av rapporter 
integrerade i svenskundervisningen och bidragit till betyg 
i svenska.

Efter avslutad utbildning har cirka 40 procent av delta-
garna i den senaste kullen ingenjörsrelaterade arbeten.

utbIlDnIng På foRSK aRnIvå

mål för utbildning på forskarnivå

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

Rekrytering

Under året har 133 anställningar som doktorand utannonse-
rats, vilket är samma nivå som 2010. 4 563 (4 144) personer, 
14 (13) procent kvinnor och 86 (87) procent män, anmälde 
intresse för dessa anställningar. Det är positivt att intresset 
för doktorandanställningar på KTH fortsätter att öka. 2011 
anger samtliga skolor utom en att intresset för utbildning 
på forskarnivå har ökat i jämförelse med förra året. För 
en skola är intresset oförändrat. Utöver doktorandanställ-
ningar har 58 (24) utbildningsbidrag utannonserats med 357 
(192) sökande, där 11 (18) procent var kvinnor och 89 (82) 
procent män.

Rekrytering till utbildning på forskarnivå sker ofta 
genom kontakter mellan forskare och studerande i de sista 
årskurserna av civilingenjörsutbildningen eller i samband 

U T B I L D N I N G
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med examensarbetet. Det är också vanligt att rekrytera dok-
torander från masterutbildningarna. Många intresserade 
kontaktar också KTH direkt via e-post. Andra åtgärder är 
rekrytering av forskarstuderande inom ramen för forsk-
ningsprojekt med industrin eller med information riktad 
till särskilda grupper.

Under 2011 har KTH genomfört samordnad annonse-
ring av studieplatser på forskarnivå i dagspress vid fem till-
fällen. Syftet är att synliggöra KTH samt öka intresset för 
KTH både som arbetsplats och universitet.

antagning

Utbildningen på forskarnivå vid KTH är mycket attrak-
tiv. Långt fler sökande än vad KTH har resurser att ta 
emot söker till KTH:s utbildning på forskarnivå. Under 
året antogs 350 doktorander, jämfört med 407 under 
2010. 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 forskar-
studerande är 17 procent antagna med mål att avlägga 

Figur 8        

n ya n tag n a o ch R Eg I St R E R a D E St u D E R a n D E På f o R S K a R n I vå 20 0 8 –2011        

2011 2010 2009 2008

Totalt antal nyantagna per forskarämne 
Totalt 
antal

andel 
kvinnor

Totalt 
antal

andel 
kvinnor

Totalt 
antal

andel 
kvinnor

Totalt 
antal

andel 
kvinnor

Matematik 7 0% 16 31% 11 18% 13 8%

Fysik 9 33% 2 0% 3 67% 4 25%

Kemi 29 52% 13 54% 9 44% 12 42%

Informationsteknik 38 21% 56 27% 47 23% 52 17%

Teknisk fysik 27 22% 21 29% 16 25% 23 9%

Elektroteknik, elektronik och fotonik 31 19% 44 25% 40 20% 54 17%

Kemiteknik 19 42% 36 50% 29 48% 51 35%

Bioteknik 18 44% 26 42% 22 50% 22 36%

Teknisk mekanik 63 19% 57 25% 53 15% 52 21%

Teknisk materialvetenskap 29 38% 25 24% 40 25% 30 40%

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur 15 27% 18 28% 24 46% 17 12%

Industriell teknik och ekonomi 47 34% 61 31% 35 40% 33 24%

Teknik och social förändring 6 0% 16 25% 11 64% 13 46%

Övrig teknikvetenskap 12 25% 16 38% 7 71% 15 47%

totalt antal nyantagna 350 29% 407 31% 347 32% 391 25%

totalt antal REgIStRERaDE 1 968 29% 1 969 29% 1 842 28% 1 840 28%

2011 2010 2009 2008

Nyantagna till lic per forskarämne 
Antagna 

till lic
andel 

kvinnor
Antagna 

till lic
andel 

kvinnor
Antagna 

till lic
andel 

kvinnor
Antagna 

till lic
andel 

kvinnor

Matematik 0 0% 1 0% 0 0% 0 0%

Fysik 8 38% 1 0% 3 67% 2 50%

Kemi 2 100% 2 100% 0 0% 3 33%

Informationsteknik 1 0% 5 20% 8 25% 9 33%

Teknisk fysik 8 0% 5 20% 8 13% 9 11%

Elektroteknik, elektronik och fotonik 0 0% 6 0% 5 20% 11 27%

Kemiteknik 4 75% 9 44% 15 47% 22 23%

Bioteknik 1 100% 15 40% 17 53% 16 31%

Teknisk mekanik 7 29% 12 33% 18 11% 27 22%

Teknisk materialvetenskap 4 75% 10 30% 13 31% 7 43%

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur 9 33% 10 40% 9 44% 7 29%

Industriell teknik och ekonomi 12 33% 28 43% 15 47% 13 38%

Teknik och social förändring 0 0% 1 0% 0 0% 0 0%

Övrig teknikvetenskap 2 50% 8 38% 2 50% 5 80%

antal nyantagna tIll lIc 58 38% 113 35% 113 35% 131 30%

Källa: Ladok
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Figur 9

l I cE n t I at-  o ch D o K to R S E x a m I n a 20 0 8 –2011

2011 2010 2009 2008

Licentiatexamina per forskarämnesområde Totalt
andel 

kvinnor Totalt
andel 

kvinnor Totalt
andel 

kvinnor Totalt
andel 

kvinnor

Matematik 3 33% 4 25% 5 40% 3 0%

Fysik 1 100% 0 0% 2 0% 2 50%

Kemi 1 0% 4 50% 3 0% 7 14%

Informationsteknik 21 33% 10 10% 9 11% 11 27%

Teknisk fysik 8 25% 11 27% 9 22% 6 33%

Elektroteknik, elektronik och fotonik 11 27% 10 10% 17 12% 11 9%

Kemiteknik 17 35% 10 40% 10 70% 14 79%

Bioteknik 3 33% 2 0% 8 50% 6 50%

Teknisk mekanik 34 21% 25 12% 32 41% 17 12%

Teknisk materialvetenskap 11 36% 17 35% 12 50% 5 20%

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur 11 36% 3 0% 7 14% 8 13%

Industriell teknik och ekonomi 21 33% 13 23% 13 38% 12 25%

Teknik och social förändring 2 0% 0 0% 0 0% 1 0%

Övrig teknikvetenskap 6 67% 6 0% 1 0% 6 67%

totalt 150 31% 115 21% 128 34% 109 30%

2011 2010 2009 2008

Doktorsexamina per forskarämnesområde Totalt
andel 

kvinnor Totalt
andel 

kvinnor Totalt
andel 

kvinnor Totalt
andel 

kvinnor

Matematik 9 11% 8 0% 19 16% 10 0%

Fysik 2 0% 2 0% 1 0% 0 0%

Kemi 19 32% 12 33% 14 43% 11 55%

Informationsteknik 24 0% 17 24% 28 18% 29 10%

Teknisk fysik 13 15% 15 33% 13 23% 18 33%

Elektroteknik, elektronik och fotonik 25 8% 15 7% 20 15% 30 20%

Kemiteknik 20 30% 12 50% 13 54% 29 34%

Bioteknik 22 50% 21 47% 20 45% 21 43%

Teknisk mekanik 26 12% 21 19% 27 7% 23 13%

Teknisk materialvetenskap 25 40% 25 48% 18 22% 11 18%

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur 10 40% 10 50% 14 14% 12 17%

Industriell teknik och ekonomi 33 45% 25 36% 22 41% 26 50%

Teknik och social förändring 2 50% 7 43% 5 60% 3 67%

Övrig teknikvetenskap 5 20% 11 18% 8 50% 12 42%

totalt 235 26% 201 33% 222 27% 235 29%

Källa: Ladok

licentiatexamen, vilket är väsentligt lägre än tidigare år. 
KTH har haft ett pågående arbete som syftar till att fors-
karstuderande från början ska antas till den nivå som är 
slutmålet. Att nyantagna forskarstuderande med mål att 
avlägga licentiatexamen har minskat 2011 ligger i linje 
med denna strävan.

Av årets nyantagna har 38 (56) forskarstuderande, 21 
procent kvinnor och 79 procent män, sin huvudsakliga 
verksamhet utanför högskolan och bedriver forskarutbild-
ningen inom ramen för sin anställning vid till exempel ett 
företag eller en myndighet (företagsdoktorander).

Av dem som antogs till utbildning på forskarnivå under 
2011 hade 45 (41) procent eller 155 (165) stycken en KTH-
examen. Bland dem är det vanligast med en civilingenjörs-
examen. Dock fortsätter andelen som har en master- eller 
magisterexamen att öka. Av de nyantagna med KTH-exa-
men har 48 (46) procent en master- eller magisterexamen 
och 52 (53) procent en civilingenjörsexamen. 2006 var mot-
svarande andelar 22 respektive 77 procent.

Andelen nyantagna forskarstuderade med en utländsk 
utbildningsbakgrund ligger på samma nivå som 2010. Av 
de nyantagna under 2011 har 38 procent en examen från ett 
annat land än Sverige.

U T B I L D N I N G
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åtgärder för jämnare könsfördelning

Under 2011 uppgick andelen kvinnor av de nyantagna på 
forskarnivå till 29 procent, vilket är en liten minskning 
jämfört med 2010. Av samtliga registrerade forskarstude-
rande var andelen kvinnor lika stor som föregående år, 29 
procent.

KTH fortsätter med informationsinsatser samt nätver-
kande för att öka rekryteringen av kvinnliga studenter till 
forskarstudier. Inom en del områden, till exempel kemi, 
kemiteknik och bioteknik, där andelen kvinnliga studeran-
de på grund- och avancerad nivå är hög, är också andelen 
kvinnor inom utbildningen på forskarnivå hög. Inom vissa 
ämnesområden och forskargrupper är dock andelen kvin-
nor alltjämt mycket låg. Ett ökat antal kvinnor bland KTH:s 
lärare och forskare har en avgörande inverkan på rekryte-
ringen av kvinnor. Det har visat sig att kvinnliga forskar-
studerande, 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 1 968 registrerade i KTH:s utbildning på fors-
karnivå under 2011 har 1732 doktorander haft en aktivi-
tetsgrad på minst 50 procent och 1 940 en aktivitetsgrad på 
minst tio procent.

Under 2011 var doktorander med anställning den fort-
satt dominerande formen av studiefinansiering. Vid årets 
slut hade 966, eller 55 procent, av KTH:s studerande på fors-
karnivå denna form av finansiering på hel- eller deltid. Av 
de som hade doktorandanställning var 29 procent kvinnor 
och 71 procent män.

Utbildningsbidrag är en annan typ av studiefinansiering, 
som används i begränsad omfattning. Vid utgången av 2011 
hade sex procent av de forskarstuderande (40 kvinnor och 
75 män) denna finansiering på hel- eller deltid.

Övriga studerande på forskarnivå vid KTH har sin för-
sörjning ordnad på annat sätt än genom anställning som 
doktorand eller utbildningsbidrag. Av de studerande på 
forskarnivå försörjer sig 13 procent genom förvärvsarbete 
med anknytning till utbildningen (företagsdoktorander), 
7 procent genom annan tjänst inom högskolan och 17 pro-
cent genom stipendier på hel- eller deltid. 8 procent finan-
sierar, på hel- eller deltid, sina studier på annat sätt.

Doktorsprogram och forskarskolor

Översynen av KTH:s forskarutbildning, som har pågått 
under några år, resulterade under 2010 i ett system med 

Figur 10

R E D ov I S n I n g av o m R ä K n a D E  

l I cE n t I at-  o ch D o K to R S E x a m I n a 20 0 8 –2011

Tekniskt  
vetenskapsområde 2011 2010 2009 2008

Antal doktorsexamina som inte 
föregåtts av lic 1) 113 87 117 113

Antal doktorsexamina som 
föregåtts av lic 1) 122 114 105 122

Antal licentiat-examina 1) 150 115 128 109

Antal examina i forskar-
utbildningen, omräknade 2) 249 201,5 233,5 228,5

1) Antal examina, utan omräkning

2) Doktorsexamen räknas som en examen, om den inte föregåtts av licentiat- 
 examen. Doktorsexamen som föregåtts av licentiatexamen och licentiat- 
 examen räknas som en halv examen

Källa: Ladok

   Doktorsexamen
  Licentiatexamen

Källa: Ladok

Figur 11
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doktorsprogram för utbildning på forskarnivå. 2011 imple-
menterades den nya programstrukturen och från och med 
1 februari 2011 antas samtliga forskarstuderande till ett dok-
torsprogram på KTH. 

Doktorsprogram innebär en sammanhållen utbildnings-
struktur med ett eller flera forskarutbildningsämnen där 
större handledarkapacitet och finansieringsbas garanterar 
en långsiktigt robust utbildningsmiljö. Doktorsprogram-
men kan involvera en eller flera skolor inom KTH och ger 
möjlighet till samverkan mellan utbildningsområden för ett 
bredare kursutbud och större perspektiv i avhandlingsarbe-
tet. Det ger också doktoranderna möjlighet att ingå i en stör-
re studerandegrupp samt att delta i programgemensamma 
aktiviteter för bättre social samhörighet inom utbildningen.
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Under 2011 har implementeringsarbetet fortgått bland 
annat med att etablera programråd för doktorsprogram-
men. Programansvariga för varje program har utsetts. En 
del nya administrativa processer för att verkställa den nya 
programstrukturen har också tillkommit. Det pågår även 
ett arbete kring hantering av inresande doktorander inom 
KTH:s olika samarbetsavtal på forskarnivå.

På KTH finns för närvarande 14 (14) forskarskolor, som 
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. Fors-
karskolor kan också ha en tvärvetenskaplig bredd.

Examina

Under 2011 examinerades 235 (201) doktorer och 150 (115) 
licentiater. Av de examinerade doktorerna är 26 (33) procent 
kvinnor och 74 (67) procent män. Av dem som avlagt licen-
tiatexamen är 31 (21) procent kvinnor och 69 (79) procent 
män.

KTH:s mål för antalet forskarexamina, som fastställs i 
respektive skolas verksamhetsuppdrag, uppgår till 900 exa-
mina för perioden 2009–2012. Antalet examina är beräknat 
på så sätt att summa examina för en person aldrig översti-
ger 1,0. En doktorsexamen räknas då som 1,0, en licentiat-
examen som 0,5 och en doktorsexamen som föregåtts av en 

licentiatexamen som 0,5. För 2011 är resultatet 249 (201,5), 
vilket innebär att 76 procent av målet för fyraårsperioden 
hittills är uppfyllt.

Att avlägga en licentiatexamen som en etapp i utbild-
ningen 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 
relevans för anställningar inom industrin. Av de examine-
rade doktorerna under 2011 har 52 procent tidigare avlagt 
en licentiatexamen.

Beräkningar av studietiden för studenter som avlägger 
en forskarexamen visar att bruttostudietiden för den som 
avlägger en doktorsexamen är 5 år under 2011, vilket är kor-
tare än föregående år. För kvinnor är bruttostudietiden 5,5 
år och för män 5 år. Nettostudietiden har sjunkit något och 
är 4,1 år. Nettostudietiden för kvinnor är något längre än 
för män. För dem som avlägger en licentiatexamen är brut-
tostudietiden 3,5 år, vilket är samma nivå som föregående 
år. Bruttostudietiden för licentiatexamen är 3 år för kvinnor 
och 3,5 år för män. Nettostudietiden är 2,8 år, vilket är en 
liten ökning från föregående år. Nettostudietiden är i prin-
cip nästan densamma för kvinnor och män. Beräkningarna 
av studietiden är gjorda enligt de rutiner som tillhandahålls 
genom studiedokumentationssystemet Ladok.

U T B I L D N I N G
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Forskning

KTH:s forskning ska stå ”i människans tjänst för mor-
gondagens samhälle”. Orden förpliktigar och innebär att 
forskningen ska medverka till tekniska lösningar för flera 
av de största utmaningar människan står för under 2000-
talet. Det gäller i första hand energi och klimat, vatten och 
livsmedel, hälsa och åldrande. Science for Life Laboratory 
exemplifierar den typ av stora och tvärvetenskapliga forsk-
ningssatsningar som kommer att vara nödvändiga. För 
att kunna leva upp till ambitionerna krävs att forskning, 
utbildning och innovation integreras.

KTH har under året vidmakthållit en stark position i 
att attrahera extern finansiering till sina forskningsmiljöer. 
KTH är ett forskningsintensivt universitet och drygt 60 pro-
cent av KTH:s intäkter relateras till genomförande av forsk-
ning. Av dessa medel utgör omkring en fjärdedel medel 
från internationella finansiärer eller nationell finansiering 
med industriell samverkan.

KTH har varit framgångsrik i att etablera sina två mil-
jöer inom European Institute of Innovation and Technology 
(EIT): ICT Labs och InnoEnergy och är fortsatt framgångs-
rik i att hämta hem finansiering från såväl internationella 
som nationella finansiärer. KTH:s styrelse har under året 
formulerat målsättningen att finansieringen från EU ska 
fördubblas fram till år 2016.

Globalisering och större konkurrens men också mer foku-
serade satsningar och krav på tvärvetenskapliga an grepps - 
sätt ställer krav på hur KTH stödjer och organiserar sin 
forskning och sina forskningsmiljöer framöver. KTH:s platt - 
formsinitiativ utgör en viktig satsning för att utveckla den 
tvärdisciplinära kapaciteten, klara av stora utlysningar och 
ytterligare öka och sprida den kompetens som finns hos 
KTH:s forskare att söka och få finansiering. Till detta kom-
mer fortsatt stöd av de strategiska forskningsområdena 
(SRA) liksom satsningar på centrumbildningar. KTH har 
också ambitionen att fördjupa sina kontakter med de svens-
ka anslagsgivarna, vidga kontaktnätet internationellt och 
öka samverkan med de svenska industriforskningsinstituten.

foRSKnIngSPl at tfoRm aR

KTH:s forskningsplattformar ska fungera som effektiva och 
ändamålsenliga instrument för att leverera mångdisciplinär 
forskning – i samspel med olika kategorier av intressenter – 
med syftet att tjäna morgondagens samhälle. Plattformarna 
underlättar gemensamma initiativ som sträcker sig mellan 
KTH:s skolor, tillsammans med externa intressenter, sam-
mankopplar expertis på nya sätt och integrerar innovations-
aspekter där det är relevant. KTH:s forskningsplattformar 
fokuserar på följande områden:
• Energi
• Informations- och kommunikationsteknologi
• Material

• Medicinsk och biomedicinsk teknik
• Transport

Under 2011 har plattformarna inriktat sig på utvecklande 
aktiviteter. Flera forskningsinitiativ har lanserats där multi- 
disciplinära konstellationer har arbetat med att skriva 
ansökningar.

Plattformarna har organiserat, och bidragit till, flera work-
shops för att främja multidisciplinära kontakter, med deltagare 
både från industri, akademi, forskningsinstitut och samhälle.

Några plattformar har arbetat intensivt med infrastruk-
turfrågor för att utveckla strategiska samarbeten. Plattfor-
marna genomför även ett arbete för strategisk utblick inom 
sina respektive områden i relation till utmaningar, behov, 
och policyutveckling.

Under oktober möttes plattformarnas internationella 
vetenskapliga råd på KTH. Dess medlemmar, framstå-
ende forskare från Europa, USA och Asien, träffade KTH-
plattformarna för att stödja deras utveckling. En del av 
programmet var symposiet ”The Role of Universities in the 
New Innovation-Oriented Research Environment”, med 
medverkande bland annat från US National Science Foun-
dation, DG Research and Innovation – Europakommissio-
nen och Utbildningsdepartementet.

 
StR atEgISK a InSatSER

Den strategiska utvecklingen av KTH:s forskningsmiljöer 
sker på flera områden: EIT-engagemanget inom ICT och 

Figur 12

f o R S K n I n g 20 0 8 –2011

Forskarutbyte 2011 2010 2009 2008

KTH-forskare, minst 1 
mån utomlands  127 122 113 254

Konferensbidrag

Nationellt 520 507 518 531

Internationellt 1 897 2 062 1 859 1 900

Uppdrag

Sakkunnig

Nationellt 172 204 167 152

Internationellt 133 134 139 241

Opponent

Nationellt 88 92 84 126

Internationellt 112 115 88 116

Referee

Nationellt 449 306 262 226

Internationellt 3 530 3 447 3 344 3 074

Källa: KTH:s skolor
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energi, stöd till de strategiska forskningsmiljöerna (SRA) 
samt genom att stödja centrumbildningar med industriella 
avnämare. KTH har också det senaste året börjat utveckla 
sin samverkan med olika forskningsinstitut och ett över-
gripande samverkansavtal har slutits med forskningsin-
stitutet SP.

SRa

KTH fick från och med 2010 del av regeringens satsning på 
strategiska forskningsområden. För KTH gäller det forsk-
ningsområdena energi, e-vetenskap, IT och mobil kommu-
nikation, molekylär biovetenskap, produktionsteknik och 
transportforskning. 

Under 2011 har KTH transfererat 61 mnkr, till medsö-
kande lärosäten, av de 135 mnkr som KTH fick i anslag som 
huvudsökande. KTH har fått 17 mnkr i bidrag från andra 
lärosäten (KTH medsökande). Under 2012 får KTH som 
huvudsökande 215 mnkr, varav 97 mnkr transfereras vida-
re till medsökande lärosäten. KTH bör få 29 mnkr i bidrag 
som medsökande.

Som en del av satsningen på de strategiska forsknings-
områdena har 16 nyrekryteringar till akademiska anställ-
ningar inom karriärprogrammet Tenure Track gjorts 
under 2011. Anställningarna annonserades under december 
2010 och januari 2011 med förstärkt annonsering och kom-
munikation såväl nationellt som internationellt i syfte att 
attrahera världsledande forskare eller personer med poten-
tial att bli det. Extra insatser har också gjorts för att med 

oförändrad kvalitet minska handläggningstiden för rekry-
teringarna. Ytterligare fyra anställningar utlystes under sen-
hösten och förväntas tillsättas före halvårsskiftet 2012. 

De strategiska forskningsområdena kommer på reger-
ingens uppdrag att utvärderas 2014. Fram tills dess kommer 
en uppföljning att årligen lämnas in till de ansvariga myn-
digheterna. I februari 2011 lämnades en första rapportering 
som framförallt behandlade start- och etableringsfrågor. 
Under hösten 2011 har förberedelser inletts för att genom-
föra uppföljningen för 2011 som kan visa fullskalig verk-
samhet för de strategiska forskningsområdena.

Science for life laboratory

Under 2011 har KTH också arbetat vidare med expansio-
nen av Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i samver-
kan med Stockholms universitet, Karolinska Institutet och 
Uppsala universitet. Visionen för SciLifeLab är att det ska 
bli ett av världens ledande centra för forskning inom mole-
kylär biovetenskap. Inriktningen är storskalig biologisk och 
medicinsk forskning med fokus på automation, tekniskt 
avancerad datagenerering samt uppbyggnad av kompetens 
inom bioinformatik och systembiologi. SciLifeLab har på 
kort tid etablerat en unik analysverksamhet som bidrar till 
Sveriges internationella forskarkompetens och som utnytt-
jas av flera lärosäten.

EuRoPEan InStItutE of InnovatIon anD 

tEchnology (EIt)

KTH är en ledande partner i två av EIT:s tre programområ-
den (KICs);  InnoEnergy och ICT Labs. KTH:s engagemang 
inom detta tvärvetenskapliga EU-samarbete har utvecklats 
väl under året. För EIT har många diskussioner förts under 
året om nya KICs och EIT:s roll inom nästa budgetperiod för 
EU (programmet Horizon 2020). Det är nu klart att kom-
missionens förslag innebär att EIT får en betydande resurs-
ökning med fokus på konsolidering av befintliga KICs och 
en försiktig expansion med nya områden 2015 och sedan en 
andra omgång 2018.

Ict labs

ICT Labs har under 2011 etablerat sig som ett viktigt euro-
peiskt samarbetsforum när det gäller innovation och entre-
prenörskap inom ICT-området. Flera av Europas främsta 
universitet, forskningsinstitut och industrier inom ICT-
området är medlemmar. 2011 har varit ett år som präglats 
av övergången från en startfas till en operativ fas med mer 
fokus på innehåll snarare än struktur. Organisationens ope-
rativa processer har etablerats och konkret verksamhet har 
startats inom ett tiotal områden, så kallade Action Lines, 
alla med syfte att integrera kunskapstriangelns tre delar i 
specifika aktiviteter. 

F O R SK N I N G

Figur 13

m E D E l t I l l  St R at Eg I S K a f o R S K n I n gS o m R å D E n ,  

K t h h u v u D S ö K a n D E 

m nk r

Strategiskt  
forskningsområde

Totalt beviljat 
anslag

Fördelat per 
lärosäte

Förbrukning  
under 20111)

IT och mobil  

kommunikation

22,9 KTH 20,6 18,2

SU 2,3 1,3

E-vetenskap 18,0 KTH 7,7 7,7

SU 4,0 1,6

LiU 4,9 2,1

KI 1,4 0,9

Transportforskning 19,0 KTH 15,0 12,7

LiU 4,0 4,0

Produktionsteknik 13,5 KTH 10,1 7,7

MdH 3,4 3,2

SciLife 61,6 KTH 20,5 20,5

KI 20,5 20,5

SU 20,5 19,3

134,9 119,8

 
1) Förbrukning avser redovisade kostnader per strategiskt forskningsområde i för-
hållande till beviljat anslag. Ytterligare intäkter och kostnader kan förekomma, dessa 
redovisas ej här.
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I Electrum i Kista driver KTH den svenska mötesplatsen 
för ICT Labs, Co-Location Center, i en miljö där samver-
kanspartners finns naturligt samlokaliserade. Electrummil-
jön är grunden för aktiviteterna inom de två Action Lines 
Media and Content Delivery respektive Cloud Computing, 
där KTH har stort tekniskt engagemang tillsammans med 
SICS och Ericsson. KTH Innovation och STING driver båda 
viktiga delar av innovationsaktiviteterna inom ICT Labs.

  
InnoEnergy

InnoEnergy har under 2011 konsoliderat sin verksamhet 
inom sina tre områden utbildning, innovation och affärs-
utveckling. Ett 40-tal innovationsprojekt har startats under 
2010 och konsoliderats under 2011. KTH medverkar i 24 av 
dessa. Den svenska noden leder projekt inom smarta nät 
och elektrisk energilagring som omfattar fem projekt för 
närvarande. Dessutom ansvarar man för ett ’lighthouse’-
projekt inom polygeneration. Alla projekt är i full gång och 
läget är liknande på de andra noderna av InnoEnergy. 

Den snabba starten av InnoEnergy, där den svenska 
noden fick ett startanslag från energimyndigheten för 2010 
och 2011 har gjort avsevärt avtryck i Bryssel. Konceptet att 
förena skilda organisationer från kunskapstriangeln i en ny 
enhet har visat sig vara framgångsrikt. InnoEnergy samlar 
nyckelindustrier, forskningsinstitut och ledande universitet 
inom energisektorn.

InnoEnergy är den inkubator och affärsutvecklare inom 
området uthållig energi som erbjuder skalbarhet och som 
arbetar över hela Europa. Det är en inkubator med sex 
ingångar till de olika noderna och syftar till att stärka det 
europeiska innovationssystemet.

cEntR a och annan Sa mvERK an

Inom KTH finns 40 centrumbildningar där merparten har 
finansiering genom långsiktiga åtaganden från exempelvis 
Energimyndigheten, Mistra eller Vinnova. Finansiering 
kommer också från deltagande industriparter och internt 
från KTH. Inom dessa centra sker en aktiv samverkan med 
industriföretag och med andra intressenter i samhället. Fyra 
centra har fått förlängd finansiering och förnyad verksam-
hetsperiod under året. Ett par förslag till nya centrumbild-
ningar är under bearbetning.

KTH har under året genomfört en revision av de riktlin-
jer för centrumbildningar som togs fram under 2009. Revi-
sionen ska ligga till grund för en kommande uppdatering av 
riktlinjerna under 2012.

ExtERna anSl ag

nationella anslag

Den nationella finansieringen utgörs till ena delen av forsk-
ningsanslag från Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelserna, 

de strategiska forskningsstiftelserna och flera andra finan-
siärer. KTH är den tredje största mottagaren av medel från 
såväl Vetenskapsrådet som Wallenbergstiftelserna. Till sin 
andra del utgörs den nationella finansieringen av anslag 
till samverkansinriktad forskning, både för enskilda pro-
jekt och för basfinansiering av KTH:s centra. Därtill kom-
mer finansieringen från KTH:s samverkanspartners inom 
offentlig sektor och näringsliv.

KTH har under året tilldelats ett stort antal forsknings-
anslag från de svenska nationella forskningsfinansiärerna. 
Några exempel på de större anslagen ges här:
•  Jan Linnros, professor i fasta tillståndets elektronik 

(ICT-skolan), står i spetsen för den grupp som erhöll 
33 mnkr för ”Droplet microfluids and functionalised 
nanowires for detection of circulating tumour cells” från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Syftet med projek-
tet är att spåra cancerceller som cirkulerar i blodet (CTC) 
för att identifiera dem med hjälp av proteinmarkörer 
såväl som DNA/RNA-analys. Ungefär 90 procent av alla 
cancer relaterade dödsfall beror på metastaser från den 
ursprungliga tumören, det är alltså väsentligt att hitta 
gömda tumörceller. 

•  Björn Palm, professor i energiteknik (ITM-skolan), har 
erhållit anslag från Energimyndigheten, 36 mnkr under 
fyra år, för resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem, 
EFFSYS+.

•  Hans-Erik Ångström, professor i förbränningsmotor-
teknik (ITM-skolan), har, likaledes från Energimyn-
digheten, erhållit 21 mnkr under tre år för ett kompe-
tenscentrum inom förbränningsmotorers gasväxling, 
KCGEx.

•  Katja Tollmar Grillner, professor i arkitektur (ABE-sko-
lan), har erhållit 25 mnkr under fem år från Formas, ett 
av två anslag till starka forskningsmiljöer, för att stude-
ra ”Effekter av arkitektur: Att tänka om arkitekturens 
sociala dimension”. Man ska speciellt angripa problem-
områden där kopplingarna mellan arkitektur, samhälle, 
politik och makt blir särskilt tydliga. Ett exempel är mil-
jonprogrammens arkitektur och bostadsområden. Här 
ska enorma investeringar göras framöver och det finns 
ett stort och komplext kunskapsbehov. 

•  Sonia Buchegger, verksam vid Teoretisk datalogi (CSC-
skolan), och Carlota Canalias, på Laserfysik (SCI-sko-
lan), har erhållit tio mnkr var under fyra år från Stif-
telsen för strategisk forskning. De ska studera ”Skydd 
av personlig information för sociala nätverk” respektive 
”Nanostrukturerade ferroelektriska material”.

•  Hans Hertz, professor i biomedicinsk fysik (SCI-sko-
lan), har utsetts till Wallenberg Scholar, för att kunna 
ta forskningen inom röntgenteknik till nya höjder. Pro-
grammet Wallenberg Scholars stöttar och stimulerar 
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några av Sveriges mest framgångsrika forskare. Fors-
karna får ta emot ett femårigt, fritt disponerbart stöd till 
sin forskningsverksamhet, på tre mnkr årligen. Hans 
forskargrupp från KTH står bland annat bakom en ny 
och banbrytande röntgenkälla baserad på ”liquid metal 
jet”-teknik. Den avancerade röntgenkällan har högre 
ljusstyrka (fotoner per sekund och ytenhet) än nuvaran-
de röntgenrör och öppnar därför för nya tillämpningar. 

•  Wallenberg Wood Science Center är gemensamt forsk-
ningscentrum för KTH och Chalmers, beläget vid KTH. 
Det startade 2009 och tilldelades då 120 mnkr från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse. WWSC tilldelades i år 
ytterligare 80 mnkr för fortsatt stöd till verksamheten 
under år 2012–2013.

Europeiska forskningsanslag

Den dominerande delen av EU-finansieringen utgörs av 
anslag inom i första hand EU:s sjunde ramprogram för forsk-
ning, men KTH har även varit aktivt i bland annat EU:s 
ramprogram för konkurrenskraft och innovation, CIP. Av 
samtliga projekt som startats under 2011 har 17 projekt erhål-
lit anslag större än fyra mnkr till KTH. De tre största FP7-
anslagen har gått till forskargrupper ledda av Erwin Laure, 
Wouter van der Wijngaart och Mamoun Muhammed.
•  Professor Erwin Laure, föreståndare på Parallellda-

torcentrum (PDC) vid CSC-skolan, ska som samman-
hållande på KTH för flera grupper inom det treåriga 
superdatorprojektet CRESTA ”Collaborative Research 
into Exascale Systemware, Tools and Applications” verka 
för att de största datorerna år 2020 kan leverera en ’exa-
flop’ (1018) beräkningar per sekund. Anslaget är på cirka 
13 mnkr. 

•  Wouter van der Wijngaart, professor i mikrosystem-
teknik (EES-skolan), ska i ett fyraårigt projekt bidra 
till RAPP-ID ”Development of RApid Point-of-Care 
test Platforms for Infectious Diseases”. Projektet ska 
ut veckla utrustning för att snabbt kunna avgöra om 
en infektion är bakteriell och därmed behandlings-
bar med antibiotika och, i så fall, baserat på patientens 
DNA, hur infektionen bäst ska behandlas. Anslaget är 
på cirka 11 mnkr. 

•  Mamoun Muhammed, professor emeritus i oorganisk 
materialkemi (ICT-skolan), koordinerar projektet Nex-
tec ”Next Generation Nano-engineered Thermoelectric 
Converters – from concept to industrial validation”. 
Termoelektriska (TE) system kan komma att spela stor 
roll vid effektivt utnyttjande och återvinning av energi. 
Materialstrukturer som är lovande för nästa generations 
TE-moduler kommer att utvecklas för användning 
inom miljövänliga kylsystem och för att återvinna spill-
värme från bilar. Anslaget är på cirka 11 mnkr.

KTH har under året stärkt sin ställning inom europeiska 
forskningsrådet ERC (European Research Council) med 
ytterligare tre anslag. Totalt har KTH tilldelats 15 ERC-
anslag (både Advanced and Starting). ERC:s startanslag 
tilldelas unga forskare som anses ligga i framkant inom 
sitt forskningsområde. Tre forskare beviljades under året 
Starting Grants: 
•  Frank Niklaus, universitetslektor i mikrosystemteknik 

(EES-skolan), ska använda sitt anslag på cirka 13 mnkr 
till projektet ”New Paradigms for MEMS & NEMS Inte-
gration” för att utveckla tillverkningen av mikro- och 
nanoelektromekaniska systemkomponenter (så kallade 
MEMs och NEMs). Dessa är nödvändiga i många indu-
striella sammanhang liksom för konsumentprodukter, 
exempelvis  krockkuddar i bilar och rörelsekontroller i 
mobiler. Emellertid utgör tillverkningen av dessa inte-
grerade kretsar en flaskhals. Det ideala för MEMs och 
NEMs, däremot, är flexibel tillverkning i korta serier. 
Inom projektet ska olika metoder för att möjliggöra 
detta prövas.

•  Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi (CSC-sko-
lan), inriktning robotperception, ska inom projektet 
FLEXBOT ”Flexible object manipulation based on 
statistical learning and topological representations” 
utveckla metoder för visuell förståelse av den mänsk-
liga handens rörelser. Detta ska ligga till grund för 
utveckling av kontrollstrategier för hur en robot grep-
par föremål genom att integrera statistiska inlärnings-
metoder med topologiska representationer. Anslaget är 
på cirka 12 mnkr.

•  Jakob Nordström, biträdande lektor på teoretisk data-
logi vid CSC-skolan, ska använda sitt startanslag om 
cirka 5 mnkr till projektet UTHOPT ”Understanding 
the Hardness of Theorem Proving” för att studera vilka 
problem som kan lösas – eller inte lösas – med hjälp av 
datorer. Mer specifikt uttryckt ska algoritmer för att 
bevisa logiska formler studeras liksom omöjlighetsre-
sultat för detta problem. 

Internationella forskningsanslag

Under året har antalet ansökningar från KTH till forsk-
ningsfinansiärer utanför EU ökat, även om de fortsatt utgör 
en begränsad andel av den utländska forskningsfinansie-
ringen. Framförallt har ansökningar gjorts till amerikan-
ska National Institutes of Health (NIH) inom medicin och 
bioteknologi och till DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) inom i första hand informations- och 
kommunikationsteknik. Projektet Proteome Biology of 
Cardiovascular Disease som leds av Mathias Uhlén, pro-
fessor i mikrobiologi (BIO-skolan), har tilldelats anslag om 
knappt 6 mnkr per år från NIH under fem år.

F O R SK N I N G
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någR a PRISER och utm äRKElSER unDER åREt

•  Anna Finne Wistrand, lektor i fiber- och polymertekno-
logi (CHE-skolan), har erhållit St. Jude Medicals forsk-
ningsstipendium om 50 tkr för att stödja forskning kring 
vävnadsregenerering med målet att förbättra livskvali-
teten för patienter med en rad olika sjukdomar. Hon får 
stipendiet för sin framgångsrika forskning inom utveck-
lingen av funktionella och biologiskt nedbrytbara matri-
ser för vävnadsregenerering. 

•  Professor Hans Hertz och hans forskargrupp inom till-
lämpad fysik (SCI-skolan) har erhållit det prestigefyllda 
R&D 100 Award som delas ut årligen av den amerikan-
ska tidskriften R&D Magazine. Priset har tilldelats för 
arbetet med röntgengeneratorn Liquid Jet Technology 
från Excillum AB. 

•  Henrik Hult, lektor i matematisk statistik (SCI-skolan) 
har tilldelats Göran Gustafssonpriset för unga forskare. 
Priset utgörs av ett forskningsbidrag på sammanlagt 1,5 
mnkr, under tre år. Henrik Hults forskning syftar till 
att bestämma sannolikheten för extrema händelser i sto-
kastiska system, samt att beskriva hur dessa händelser 
troligast uppkommer. Teknikerna är användbara i en 
mängd tillämpningar.

•  Hans Ringström, docent i matematik (SCI-skolan), till-
delades ett av Göran Gustafssonpriserna ”för sina funda-
mentala och internationellt mycket uppmärksammade 
bidrag till studiet av dynamiken inom kosmologiska 
modeller, speciellt vad gäller den kosmiska censurför-
modan”. Förutom 4,5 mnkr i forskningsanslag fick han 
också ett personligt pris på 100 tkr. 

hEDERSDoK toRER 2011

•  Liam Bannon, professor i interaktionsdesign vid Uni-
versity of Limerick i Irland, har haft stort inflytande på 
utvecklingen av området människa-datorinteraktion 
(MDI), i synnerhet i Skandinavien. Han var en av grun-
darna och redaktör till Journal of Collaborative Compu-
ting (CSCW). Han har också med framgång introducerat 
MDI som forskningsfält i bland annat Indien.

•  Jean M. J. Fréchet, professor i organisk kemi vid Uni-
versity of California, Berkeley, USA, bedriver forskning 
i gränssnittet mellan organisk kemi och polymerkemi, 
inom området för nanovetenskap och nanoteknik. Han 
har skrivit cirka 800 vetenskapliga artiklar och innehar 
över 70 amerikanska patent.

•  Saskia Sassen, professor i sociologi vid Columbia Univer-
sity, New York, och gästprofessor vid London School of 
Economics, är en ledande forskare inom globalisering, 
invandring och ny teknik. Hon har författat ett flertal 
skrifter inom området, och har samarbetat med skolan 
för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH sedan 2004.

•  Per Unckel, landshövding i Stockholm från 2007 till 
sin bortgång 2011, engagerade sig djupt i de strategiska 
forskningssatsningar som de senaste åren kommit inte 
minst KTH till del. Han bidrog verksamt till etable-
ringen av Science for Life Laboratory, och var styrelse-
ordförande i Stockholm Science City Foundation och i 
Flemingsberg Science. Bara dagar innan han avled fick 
han veta om att KTH förärat honom hedersdoktorsti-
teln, vilket gladde honom mycket.
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Figur 14
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Kvalitetsarbete

övERgRIPanDE K valItEtSaRbEtE 

Kvalitetspolicy och handlingsplan

Under 2011 började KTH:s nya kvalitetspolicy med tillhö-
rande handlingsplan att gälla. Policyn, som togs fram av 
tidigare fakultetsnämnd och beslutades av universitetssty-
relsen i februari, täcker perioden 2011–2015. 

Såväl policy som handlingsplan utgår från fyra områden: 
utbildning, forskning, kompetensförsörjning och samver-
kan. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska drivas inom samt-
liga områden, men betoningen kan variera från år till år. 
Under 2011 stod särskilt utbildning i fokus. Under 2012 kom-
mer kvalitetsarbete inom forskning att stå i fokus, då KTH 
genomför en andra Research Assessment Exercise (RAE). 

ny rapportserie om kvalitetsarbete 

För 2011 gör KTH för första gången en fristående kvali-
tetsredovisning. Syftet är att ge en samlad och fördjupad 
bild av kvalitetsarbetet, samt att lyfta fram de utvärde-
ringar och uppföljningar som gjorts för att förbättra och 
säkra kvaliteten i KTH:s olika verksamheter, såväl centralt 
som inom de olika skolorna. Målsättningen är att 2011 års 
rapport ska bli den första i en årligen återkommande serie 
– något som har efterfrågats av KTH:s universitetsstyrelse 
och ledning. 

Av 2011 års redovisning framgår att KTH har ökat beto-
ningen på kvalitetsfrågor i samband med ökad autonomi för 
lärosätet. Ett tydligt exempel är den under 2011 genomförda 
utbildningsutvärderingen EAE. I rapporten görs också ett 
historiskt, teoretiskt och internationellt avstamp som place-
rar KTH:s kvalitetsarbete i en större kontext.

vision 2027

Under 2011 har ett intensivt arbete pågått med att fastställa 
en vision för KTH:s verksamhet på lång sikt. Som bortre 
gräns valdes året 2027, med anledning av att KTH då firar 
200-årsjubileum. Syftet med visionen är att utgöra underlag 
och stöd för beslut som kommer att fattas under de kom-
mande åren, närmast utvecklingsplanen för år 2013–2016.

Arbetet med att utveckla visionen har genomförts som 
en öppen process och har involverat ett stort antal perso-
ner inom och utom KTH. Innehållet har diskuterats i olika 
organ och remitterats ut i verksamheten. Diskussionssemi-
narier har genomförts i olika grupperingar: ledning, fakul-
tet, studenter/doktorander, förvaltning, näringsliv, stad och 
region, institut och organisationer. KTH:s medarbetare har 
under maj till oktober haft möjlighet att påverka och enga-
gera sig i KTH:s framtid. Responsen har varit stor och resul-
terat i att visionen reviderats under resans gång.

Vision 2027, som fastställdes av universitetsstyrelsen i 
december, tar upp omvärlden, KTH:s identitet, karriärsys-
tem, utbildning, forskning, samverkan och campusmiljöer. 

Indikatorer

Sedan 2007 har KTH använt indikatorer, bland annat som 
ett underlag i dialogen mellan rektor och respektive skola 
om verksamhetsuppdrag och tillhörande resursfördelning. 
Under 2011 har en översyn gjorts av indikatorerna i syfte att 
ge dessa en bredare användning och en tydligare koppling 
till kvalitetsarbetet. 

Indikatorerna spänner nu över kvalitetsarbetets samt-
liga fyra områden. De indikatorer som rör utbildning, till 
exempel genomströmning, studenters anställningsbarhet 
och studenters nöjdhet, har använts i 2011 års utbildnings-
utvärdering EAE. 

Ranking

Under året har KTH levererat underlag till World Univer-
sity Rankings som ges av Times Higher Education (THE) 
och QS World University Rankings som presenteras av QS 
Top Universities samt QS stars. På THE:s ranking hamnade 
KTH på plats 187. QS World University rankings rankade 
KTH som 180:e bästa lärosäte i världen. I Academic Ran-
king of World Universities som görs av Shanghai Jiao Tong 
universitet placerades KTH inom spannet 201–300. KTH 
har också tilldelats fem stjärnor av fem möjliga inom QS 
stars. I den nationella rankningen URANK hamnade KTH 
på fjärde plats. Under 2011 har KTH också levererat data till 
U-map, ett europeiskt klassificerings- och benchmarking-
verktyg samt U-Multirank, som kommer att bli ett bety-
delsefullt ranking/benchmarkingsverktyg när rankingen 
väl lanseras 2013. Båda projekten finansieras av EU-kom-
missionen.

K valItEtSaRbEtE Inom utbIlDnIng 

Av områdena i KTH:s kvalitetspolicy och handlingsplan 
stod särskilt utbildning i fokus under 2011. Inte minst 
har ett stort utvecklingsarbete ägt rum inom utbildning 
på forskarnivå i och med inrättandet av doktorsprogram. 
Detta beskrivs i avsnittet Utbildning. KTH:s mest omfat-
tande kvalitetsinitiativ under 2011 var en egeninitierad 
utbildningsutvärdering benämnd Education Assessment 
Exercise (EAE).  

Education assessment Exercise (EaE) 

Syfte
Projektets övergripande mål var att i ett kvalitetsutvecklan-
de syfte genomlysa all utbildning samt att synliggöra kva-
litetsfrågorna genom att skapa en plattform för diskussion 
och reflektion. En bieffekt skulle vara ökad intern kunskap 
om fattade beslut och policies, och bättre kommunikation 
inom KTH. Utvärderingen skulle även till viss del vara 
inriktad på kvalitetskontroll av hur väl lärandemålen i både 
den centrala och lokala examensordningen uppfylldes. Där-
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med skulle utvärderingen också vara en avstämning och för-
beredelse inför Högskoleverkets externa granskning 2012. 

Genomförande
I utvärderingen ingick i princip alla KTH:s utbildningspro-
gram, sammanlagt cirka 90 stycken. Utvärderingen genom-
fördes med en internationellt beprövad modell bestående av 
självvärdering, extern granskning och uppföljning. Själv-
värderingsprocessen genomfördes på verksamhetsnivå. 
Självvärderingen skulle innehålla analys av utbildningens 
förutsättningar, process och resultat och genomfördes enligt 
en manual. En viktig del av självvärderingen var att reflek-
tera över utbildningens styrkor och svagheter, hot och möj-
ligheter. Skolornas arbete med självvärderingsrapporterna 
pågick under cirka fyra månader under våren 2011. Under 
arbetets gång erbjöds processtöd i form av bland annat väg-
ledningsmaterial och seminarier.  

Den externa bedömargruppen bestod av totalt 50 exper-
ter uppdelade i åtta olika paneler. Förutom ämnesexper-
ter inom olika teknikområden samt inom pedagogik och 
utvärdering, bestod bedömargruppen också av studenter 
och avnämare. Eftersom gruppen var internationellt sam-
mansatt, med medlemmar från hela Europa och även USA, 
genomfördes projektet på engelska. Bedömargruppen 
besökte KTH under en vecka i augusti och formulerade 
sedan sina intryck såväl muntligt som skriftligt. 

Utvärderingens resultat
Förutom skol- och programspecifika resultat påvisade EAE 
en del generella mönster av relevans för hela KTH. 

Utvärderingen visade att studenter och alumner i stort 
sett är nöjda med den utbildning de får/fått på KTH. En av 
styrkorna är den goda vetenskapliga förankringen, som är 
en följd av den forskningsintensiva verksamhet som KTH 
bedriver. Detta skulle dock enligt utvärderingen kunna 
utnyttjas ännu mer än vad som sker idag. Studenterna anser 
att utbildningarna har en hög kravnivå. 

Utvärderingen pekade på en del svårigheter när det 
 gäller arbetet med lärandemål. Generellt har de utbild-
ningsprogram som har utvecklats enligt intentionerna i 
ramverket Conceiving-Designing-Implementing-Oper at-
ing (CDIO) arbetat mer systematiskt med utbildningsmål än 
de som ännu inte hunnit så långt med sin CDIO-anpassning. 
En svårighet i sammanhanget är relationen mellan olika 
lärandemål inom samma utbildningsprogram. Eftersom 
KTH har valt en 3+2-struktur där civilingenjörsexamen 
har behållits men utbildningarna också ska ge två generella 
examina – kandidat- och masterexamen – krävs ett omfat-
tande arbete kring lärande- och examensmål. 

Av utvärderingen framgick också att programnivån 
generellt är sämre utvecklad än kursnivån. På kursnivå är 

ansvaret tydligt och lärarna har god överblick över målet 
med kursen och studenterna har möjlighet till feedback 
genom bland annat kursvärderingar. På programnivå sak-
nas ofta denna tydlighet och det finns tecken på bristande 
helhetsperspektiv i programmen. 

Sedan lång tid tillbaka har KTH, liksom flera andra tek-
niska högskolor, problem med genomströmningen. EAE 
bekräftade denna bild. Studenterna tar ofta längre tid på sig 
än den avsedda studietiden och en del tar överhuvudtaget 
inte ut examen. Detta togs i EAE upp som en viktig kvali-
tetsfråga. 

Uppföljning
EAE ska i första hand följas upp inom den ordinarie verk-
samheten på de olika skolorna, som ska ta fram egna hand-
lingsplaner och programutvecklingsplaner. Uppföljning ska 
också ske på central nivå då det gäller vissa gemensamma 
frågor, till exempel riktade satsningar för att öka genom-
strömningen, förtydliga lärandemålen och stärka program-
formen. 

För att få svar på om syftet med projektet har upp-
nåtts kommer en metautvärdering att genomföras. Denna 
metautvärdering ska resultera i råd om strategier inför 
KTH:s framtida utvärderingsverksamhet. 

EnK ätER

KTH har under ett antal år arbetat systematiskt med upp-
följningsenkäter till olika kategorier av studenter samt till 
dem som har utexaminerats från KTH. Uppföljningarna 
är viktiga för att få en uppfattning av hur studenter och 
alumner upplever utbildningen vid KTH. Uppföljningarna 
ska ligga till grund för eventuella förändringsåtgärder som 
vidtas. 

Startenkät

Inför höstterminen 2011 genomfördes en enkätundersök-
ning bland de nyantagna studenterna på civilingenjörs-, 
högskoleingenjörs- och kandidatprogrammen om deras 
bakgrund, hur de fått information om utbildningen och 
varför de valt KTH. 

En majoritet av studenterna har valt KTH eftersom de 
anser att lärosätet har ett gott rykte, de sökande har ett 
stort intresse för naturvetenskap och teknik, de ser stora 
karriär möjligheter efter utbildningen samt att det är lätt 
att få  arbete. Närheten till hemorten har också stor bety-
delse.  

39 procent av de antagna tvekade inför att välja en 
teknisk utbildning. De främsta anledningarna härtill var 
osäkerhet om yrkeslivet efteråt skulle passa studenten, 
studie takten, svår matematik och osäkerhet över sitt tek-
nikintresse. 

K VA L I T E T S A R B E T E
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Studenterna har främst kommit i kontakt med KTH 
genom www.kth.se, www.studera.nu, KTH:s utbildnings-
katalog, föräldrar och vänner samt KTH-studenter. När de 
väl blivit antagna vill de framför allt ha hjälp med studie-
vanor, matematik samt tids- och studieplanering.

Karriäruppföljning

Under våren 2011 genomförde KTH en enkätundersök-
ning som vände sig till samtliga alumner som tog ut examen 
från KTH 2008 och 2009. Studien visade bland annat att en 
utbildning på KTH ger jobb, relevanta arbetsuppgifter och 
en förhållandevis hög lön. Trots turbulent konjunktur har 
94 procent av de examinerade anställning efter att de tagit ut 
sin examen. Svårast att etablera sig på arbetsmarknaden har 
studenter som är över 35 år och de som är födda utanför Sve-
rige. En stor andel av de senare är internationella studenter 
som lämnat Sverige och sålunda är verksamma på en annan 
arbetsmarknad än den inhemska. 

Mer än varannan alumn fick arbete innan de tog ut sin 
examen och drygt var fjärde inom tre månader efter examen. 
De examinerade är huvudsakligen verksamma inom kon-
sultbranschen, forsknings- och teknikintensiv industri och 
infraservice samt forskning och undervisning. Tillsvidarean-
ställning är den dominerande anställningsformen. Endast tre 
procent av den totala populationen som ingick i enkätunder-
sökningen var arbetslösa/arbetssökande våren 2011. Var tion-
de som tagit ut en examen har uppnått en chefsposition och 
45 procent styr andra i arbetet som projektledare och handle-
dare. Undersökningens resultat pekar tydligt på att de exami-
nerade fått anställning inom de områden där de är utbildade. 
Hela 67 procent fick det jobb de tänkte sig när de tog examen. 
En klar majoritet av alumnerna anser att deras utbildning har 
stor relevans i det dagliga arbetet och att KTH-utbildningen 
når upp till kompetenskraven i deras nuvarande arbete. 

K valItEtSaRbEtE Inom KomPEtEnSföRSöR jnIng

Inom området kompetensförsörjning har kvalitetsarbetet 
under senare år fokuserat på införandet av Tenure track och 
tillhörande karriärutvecklingsstöd, samt på fakultetsförny-
else, jämställdhet och ledarskapsutveckling mer allmänt. 
Detta arbete under 2011 beskrivs i avsnittet Personal.  

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

KTH behåller kravet på högskolepedagogisk utbildning om 
15 hp för läraranställning. Under 2011 har poänggivande 
kurser hållits inom tre olika områden:
• Inledande högskolepedagogisk utbildning för  

doktorander
• Högskolepedagogisk utbildning för lärare
• Utbildning för handledare inom utbildning på forskar-

nivå

De högskolepedagogiska kurser som genomförts har 
sammanlagt haft 217 deltagare (lärare och doktorander), 
varav 62 var kvinnor och 155 män. Utbildningen omfattade 
totalt 19 helårsstudenter. De två kurser som hade flest del-
tagare var: 
•  Lärande och undervisning, 7,5 hp med 9 helårsstudenter 

och 10 helårsprestationer. Fokus ligger på att undersöka 
och förbättra studenternas lärande genom god kursut-
formning. Deltagaren vidareutvecklar en egen kurs med 
designval som motiveras ur ett lärarperspektiv. Deltaga-
ren får också påbörja arbetet med sin pedagogiska merit-
portfölj.

•  Forskarhandledning 3 hp med 5 helårsstudenter och 6 
helårsprestationer. Kursens teman är bland annat fors-
karutbildningens struktur, handledningens ”how to”, 
att skapa en god forskningsmiljö, genus och etnicitet, 
ledarskap och relation, komma till avslut, redovisning 
av egenreflektion. 

Utöver dessa kurser har cirka 100 personer påbörjat 
kursen Grundläggande kommunikation och undervisning, 
3 hp, för doktorander under 2011.

RISK analyS

KTH följer förordningen (2 007:603) om intern styrning 
och kontroll. Genom att följa förordningen upprätthålls en 
god intern styrning och kontroll. Detta för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs effektivt med god hushållning av sta-
tens medel, enlig gällande regelverk och att verksamheten 
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.  I arbetet 
med att säkerställa en god intern styrning och kontroll har 
universitetsstyrelsen fattat beslut om KTH:s hantering av 
risker.

Utgångspunkten i arbetet med 2011 års riskanalys base-
ras på KTH:s ledningsprocess, som består av de fem stegen 
utvecklingsplan/budgetunderlag, verksamhetsplan, budget, 
årsredovisning samt uppföljning och analys. Riskanalysar-
betet utgör en integrerad del av denna ledningsprocess. Den 
kan också ses som en integrerad del av KTH:s kvalitetsar-
bete.

KTH:s riskanalys baseras på riskanalyser som genom-
förts på såväl central som lokal nivå. En separat riskanalys 
har genomförts vad avser gemensamma administrativa 
stödsystem och de processer och rutiner som är förenade 
med dessa. KTH:s skolor har under året genomfört egna 
riskanalyser. Den slutliga riskanalysen med bedömningar av 
de största riskerna har gjorts utifrån universitetsstyrelsens 
bedömning av KTH:s risker i ett helhetsperspektiv. 

I många avseenden har skolorna 2011 identifierat samma 
områden som identifierades i 2010 års riskanalys. Risker som 
varit föremål för särskild uppmärksamhet under 2011 är:
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• Införande av studieavgifter
•  Bristande intresse för högre teknisk utbildning och lågt 

söktryck
•  Frivilliga studieavbrott och studieavbrott på grund av 

bristande förkunskaper
• KTH:s plats i internationell ranking

Dessa redovisas närmare nedan. 

Införandet av studieavgifter

Under 2011 har KTH för första gången tagit ut studieav-
gifter för tredjelandsstudent enligt förordningen (2010:543) 
om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och 
högskolor. Införandet av avgifter togs upp som den största 
utbildningsrisken i skolornas riskanalys. Konsekvenserna 
kommer att bli ett betydande intäktsbortfall på grund av 
kraftigt minskat antal studerande på avancerad nivå, vil-
ket i förlängningen kommer att påverka rekryteringen av 
forskarstuderande. Antalet utgångar för programutbild-
ningarna och bredden i utbildningsutbudet kan komma 
att minska vilket kan leda till att uppsägningar av lärare i 
slutändan kan bli nödvändiga.

Rekryteringsinsatser för att locka betalande studenter 
har genomförts för att mildra konsekvenserna av införan-
det av studieavgifter.

bristande intresse för högre teknisk utbildning och lågt söktryck

Sett över en längre tidsperiod har intresset bland ungdomar 
för högre teknisk utbildning minskat och detta har utgjort 
en risk för tekniska universitet och högskolor. Det senaste 
året har antalet sökande till KTH:s utbildningar ökat och 
ökningen är större än vad som kan förklaras med större 
årskullar och högre ungdomsarbetslöshet. Risken kvarstår 
trots det till viss del, och ansträngningarna att långsiktigt 
stärka rekryteringen behöver fortsätta.

Andelen kvinnliga studenter skiljer sig kraftigt åt mel-
lan KTH:s utbildningsprogram. På vissa utbildningar har 
andelen kvinnor under flera år överstigit 40 procent medan 
det samtidigt finns flera program där andelen kvinnor är 
under tio procent. Detta är ur jämställdhets- och demokra-
tisynpunkt en risk genom att det kvinnliga perspektivet går 
förlorat om vissa områden inom yrkeslivet ensidigt präglas 
av manliga värderingar och erfarenheter.

KTH har under 2011 bedrivit arbete av olika slag och på 
olika nivåer för att stärka rekryteringen. Rekryterings- och 
marknadsföringsinsatser riktade direkt till ungdomar har 
bedrivits i olika former (kampanjer, mässor, skolbesök med 
mera) och med användning av nya medier. Andelen kvin-
nor bland studenterna ökar, om än långsamt, och de ovan 
nämnda rekryterings- och marknadsföringsinsatserna har 
också alltid ett fokus på att attrahera fler kvinnor.

frivilliga studieavbrott och studieavbrott på grund av bristande 

förkunskaper 

Brister i utbildningsprocessen är faktorer som kan leda till 
studieavbrott. Om studentens förväntningar på den valda 
utbildningen inte infrias eller om utbildningen upplevs allt-
för krävande kan det också leda till avhopp. Bristande grund-
kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen hos många av 
dagens gymnasieelever medför att studenter antas som får 
svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen. Detta kan leda 
till avhopp, studieavbrott eller förlängda studietider.

För att öka genomströmningen har flera åtgärder vidta-
gits. Bland annat har en modell med genomströmningsmått 
tagits fram för att snabbt kunna vidta åtgärder för att förbätt-
ra undervisningsstödet. Modellen kommer att vidareutveck-
las. KTH har i den utbildningsutvärdering som genomförts 
under 2011 använt dessa genomströmningsmått. Ett av utvär-
deringens syften var att bidra till kvalitetsutveckling vilket 
också har påverkan på genomströmningen i positiv riktning.

Undersökningar av genomströmningen visar att fram-
gång under det första årets studier ger en bra prognos även 
för framgång i de fortsatta studierna. KTH:s skolor har där-
för på olika sätt förstärkt uppföljningen och stödet under 
det första studieåret. Arbetet med akademisk introduktion 
och mentorsystem inleddes under läsåret 2009/10 och har 
fortsatt under 2011. 

Kth:s plats i internationell ranking

Ranking av universitet har på senare tid alltmer uppmärksam-
mats nationellt och internationellt. Placeringen på rankinglis-
tor kan ha betydelse för rekrytering såväl av lärare, forskare 
som studenter och har också ett värde för varumärket. 

KTH bevakar kontinuerligt seriösa rankinglistor, och 
särskild uppmärksamhet ska riktas mot de indikatorer som 
används. Genom uppbyggnaden av KTH:s publikationsda-
tabas underlättas synliggörandet av publicerade forsknings-
resultat.

IntERnREvISIonEnS gR anSKnIngaR

En del i uppföljningen av KTH:s interna styrning och kon-
troll är internrevisionens granskningar. Internrevisionen 
har under 2011 rapporterat om brister i regelefterlevnad 
avseende inköp och upphandling samt otillräckliga åtgär-
der för att motverka oegentligheter i form av mutor och 
bestickning. När det gäller inköp och upphandling har 
KTH beslutat att förstärka den centrala upphandlingsfunk-
tionen. KTH bedriver också ett omfattande utvecklingspro-
jekt i och med införandet av ett e-beställningssystem som 
ger förutsättning för en god intern styrning och kontroll. 
Inom området mutor och bestickning har KTH under 2011 
vidtagit åtgärder, främst i form av en översyn av regelverket 
och information till anställda via intranätet.

K VA L I T E T S A R B E T E
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Mänskligheten står inför flera globala utmaningar som är 
kopplade till en ökad resursbrist i vid mening. Klimatför-
ändringar ställer krav på minskade utsläpp av växthusga-
ser. Mark blir en mer begränsad resurs som behövs för att 
producera mat, energi, material och för att bevara en biolo-
gisk mångfald. Flöden av energi, material, näringsämnen 
och kemikalier behöver bli mer effektiva och med mindre 
förluster. 

Teknisk utveckling är nödvändig för en hållbar utveck-
ling. Det är också en drivkraft för KTH:s forskning och 
utbildning. Framtidens ingenjörer måste kunna utveckla 
nya produkter, tjänster och system som bidrar till en hållbar 
utveckling. Bara teknisk utveckling är dock inte tillräcklig, 
utan det krävs också att tekniska lösningar används så att 
hållbarhetspotentialer utnyttjas. Forskning och utbildning 
måste därför innehålla ett helhetsperspektiv där använd-
ningen integreras i ett livscykeltänkande. 

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, 
forska och samverka med det omgivande samhället. Nästan 
all utbildning och forskning vid KTH berör hållbar utveck-
ling. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön 
konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- 
och kemikalieanvändning, resor och transporter och byg-
gande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Under 2011 har KTH gjort flera nysatsningar inom 
området miljö och hållbar utveckling. Den övergripande 
målsättningen är att KTH ska vara ett av Europas ledande 
tekniska universitet också inom detta område. KTH har 
valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två 
delar: KTH-Sustainability och Hållbart Campus. KTH-
Sustainability har ansvar för undervisning, forskning och 
samverkan och Hållbart Campus har ansvar för internt 
miljöledningsarbete. Som ett led i satsningen utsågs också 
under 2011 en vicerektor med ansvar för hållbar utveckling 
och en miljöchef.

K th-SuStaInabIlIt y

Under 2011 bildades rådet KTH-Sustainability (KTH-S) för 
att arbeta med miljö och hållbar utveckling i KTH:s utbild-
ning, forskning och samverkan. KTH-S ska vara rådgi-
vande åt rektor och beredande åt fakultetsrådet. Det leds 
av vicerektor för hållbar utveckling och består av lärar- och 
studeranderepresentanter samt miljöchefen.

Miljö och hållbar utveckling står i fokus för flera utbild-
ningsprogram, i synnerhet civilingenjörsprogrammet 
Energi och miljö som startade 2010 och som har attraherat 
många sökande. Dessutom finns flera masterprogram med 
miljö och hållbar utveckling som tema. 

Alla utbildningar ska integrera miljö och hållbar utveck-
ling i sina program i linje med de övergripande lärandemå-
len. I linje med detta arbete har flera initiativ tagits under 

Miljö och hållbar utveckling

2011 som fortsätter under 2012. Hållbar utveckling är ett 
prioriterat område för nya riktade satsningar under 2012. 
Flera nya kurser kommer att utvecklas inom området och 
pedagogiska utvecklingsprojekt för integrering av miljö och 
hållbar utveckling i programmen kommer att starta. 

KTH:s forskning inom miljö och hållbar utveckling 
förstärks genom att detta är prioriterat. KTH ska utveckla, 
tillämpa och sprida teknik, metoder, synsätt och kunskaper 
som beaktar hållbar utveckling. Det i sin tur kräver meto-
der att urskilja och prioritera det som kan främja en håll-
bar utveckling. KTH:s forskning inom miljö och hållbar 
utveckling kommer både att ha sin utgångspunkt i detta 
och vara integrerad i relevanta verksamheter. 

Ett exempel på KTH:s bredd i forskningen kring miljö 
och hållbar utveckling är det avtal om samfinansiering som 
tecknats med Carl Bennet AB för uppbyggnaden av en ny 
verksamhet kallad ”Environmental Humanities Labora-
tory” vid avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria. I 
en första fas omfattar satsningen åren 2012–2017. 

hållbaRt ca mPuS

Ett framgångsrikt miljöledningsarbete förutsätter ett nära 
samarbete mellan ledningen, Hållbart Campus, KTH-S och 
verksamheten. I både de strategiska och operativa delarna 
blir det, där så är möjligt, centralt att samordna arbetet.

KTH har under hösten 2011 påbörjat arbetet med att 
införa ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. 
Arbetet innehåller tre delar där rektor beslutat att:
•  arbetsmodellen för införande av miljöledningssystem på 

KTH ska vara ISO 14001.
•  miljöledningssystemet ska vara klart för certifiering 

senast den 31 december 2014.
•  erforderliga resurser i form av tid, personella och ekono-

miska medel avsätts i verksamheten för att uppnå målet 
att KTH ska ha ett certifierbart miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 senast den 31 december 2014.

En organisation med miljöchef och en miljöenhet samt 
miljöombud på varje skola ska byggas upp. Vidare har en 
inledande miljöutredning genomförts som ska ligga till 
grund för framtagande av viktiga miljöaspekter och mil-
jöledningsrutiner.
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I KTH:s utvecklingsplan för 2009–2012 anges som övergri-
pande mål att KTH ska vara ett internationellt universitet 
och ett av Europas främsta tekniska universitet. Vidare 
uttrycks följande konkreta mål för internationaliseringsar-
betet:
• Antalet utresande utbytesstudenter från KTH ska för-

dubblas, från 338 till 675.
• Antalet europeiska studenter som registreras på master- 

och magisterutbildningar ska öka från 250 till minst 450.
• Utbytet av lärare med utländska lärosäten ska öka.
• KTH:s examinerade ska vara attraktiva på en internatio-

nell arbetsmarknad.
• KTH ska vidareutveckla samarbetet med internationella 

elituniversitet.
• KTH ska fortsatt vara en ledande partner inom Euro-

pean Institute of Innovation and Technology (EIT).

IntERnatIonEll mobIlItEt

Studentmobilitet på grund- och avancerad nivå

Den viktigaste förändringen som skett i utbytesavtalsverk-
samheten under 2011 är att ytterligare fokus lagts på att 
balansera studentutbytet med utländska partneruniversitet, 
då antalet inresande studenter är betydligt högre än antalet 
utresande. Att öka antalet utresande har länge varit en prio-
riterad fråga och är en tydlig målsättning i KTH:s utveck-
lingsplan. Av den anledningen är det glädjande att antalet 
utresande studenter ökat under året. 

Under 2011 lades även vikt på att se över befintliga avtal 
för att reducera flödena av inkommande studenter och even-
tuellt säga upp avtal med lärosäten som inte är tillräckligt att-
raktiva för utresande studenter. Detta arbete fortsätter 2012. 
Som ett viktigt led i arbetet innehåller KTH:s skolors verk-
samhetsuppdrag numera precisa uppgifter om hur många 
in- respektive utresande utbytesstudenter skolan förväntas 
ha. Även rutinerna för hantering av utbytesavtal har setts 
över och skolorna har större ansvar för ämnesspecifika avtal.

Under ett antal år har trenden varit att  antalet utresande 
studenter till europeiska länder varit avsevärt lägre än anta-
let inresande. Detta kan delvis förklaras av att europeiska 
partneruniversitet ofta ger undervisning på annat språk 
än engelska, delvis på att KTH:s studenter i allt högre grad 
söker sig till destinationer utanför Europa, i synnerhet eng-
elsktalande sådana såsom Singapore, USA, Australien och 
Hong Kong. Resultatet för 2011 tyder dock på att utbytet 
blivit något mer balanserat.

Under 2011 har sammanlagt 520 (374) studenter påbör-
jat utbytesstudier utomlands. Av de utresande studenterna 
studerade 43 (56) procent vid ett universitet utanför Europa. 
En stor del av ökningen (65 studenter) bottnar i att intres-
set för utbyte inom Europa, med stöd av utbytesprogram-

Internationalisering

met Erasmus, har ökat. Antalet utresande inom Erasmus, 
till ett europeiskt land, har ökat med 50 procent från 130 
till 195 studenter. Av de examinerade civilingenjörerna och 
arkitekterna 2011 har 27 (30) procent bedrivit utbytesstudier 
under minst en termin. Totalt studerade 662 (526) KTH-
studenter utomlands under 2011.

En ny form av utbyte, Erasmus Mundus-masterkurser 
(EMMC), har under 2011 tillkommit och omfattade 73 stu-
denter. Detta gäller de studenter som är antagna till något av 
de fem Erasmus Mundus masterprogram som KTH koor-
dinerar, men som för tillfället inte läser på KTH utan vid 
något av de övriga partneruniversiteten inom de europeiska 
nätverken.

En mängd olika åtgärder har vidtagits för att öka möj-
ligheterna till och intresset för utlandsstudier bland KTH:s 
studenter. Av KTH:s utvecklingsplan framgår att målet 
för perioden 2009–2012 är 675 utresande utbytesstudenter. 
Utfallet för 2011 visar att åtgärderna nu gett resultat.

I slutet av året initierades bland annat en omfattande 
målgruppsundersökning bland KTH:s studenter för att 
identifiera vilka faktorer som påverkar vid val av utlands-
studier och vilka åtgärder som kan vidtas för att få fler att 
resa ut. Undersökningen slutförs under 2012.

För femte året i rad arrangerades en mässa med repre-
sentanter från 17 av KTH:s partneruniversitet världen över. 
Mässan var välbesökt och många studenter tog chansen att 
diskutera framtida utbyte med universiteten. Vidare har det 
arrangerats lunchmöten en gång per månad med informa-
tion om olika former av utlandsstudier, samt förberedelse-
seminarier och återvändarträff där presumtiva utresande 
studenter getts tillfälle att träffa hemkomna utbytesstuden-
ter. En satsning har även gjorts på att filma intervjuer med 
hemkomna studenter som publicerats på webben.

KTH satsar även på att erbjuda andra former av 
utlandserfarenhet. En tendens de senaste åren har varit att 
allt fler studenter genomför ett projekt utomlands, oftast 
i form av examensarbete. Möjligheterna att få stipendium 
för detta har ökat. 39 studenter påbörjade under året Eras-
muspraktik vid ett företag eller en organisation i Europa. 
40 studenter beviljades stipendium för att göra fältarbete i 
ett utvecklingsland inom det Sida-finansierade programmet 
Minor Field Studies. 

Under året påbörjade 1535 (1507) inresande utbytesstu-
denter studier vid KTH. Från länder inom EES kom flest stu-
denter från universitet i Frankrike (22 procent), Tyskland (14 
procent) och Spanien (9 procent). Av det totala antalet inre-
sande utbytesstudenter kom 471 (31 procent) från lärosäten 
utanför EU och EES (tredjeland). Av dessa kom flest studenter 
från universitet i Singapore (22 procent), Kina (15 procent) 
och Turkiet (13 procent). Avtalen med Singapore och Kina är 
bilaterala och avtalen med Turkiet är inom Erasmus Mundus.
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Det stora antalet utbytesstudenter som söker sig till KTH 
och de utvärderingar som genomförs kontinuerligt visar på 
att inresande studenter uppskattar den utbildning och stu-
diemiljö som erbjuds. Då KTH samarbetar med framstå-
ende universitet uppnår utbytesstudenterna över lag mycket 
goda studieresultat. 

Studentmobilitet på forskarutbildningsnivå

Det internationella inslaget i KTH:s utbildning på forskar-
nivå är stort. Mer än en tredjedel av KTH:s studerande på 
forskarnivå har en tidigare examen från ett annat land än 
Sverige. 

Av de examinerade på forskarnivå har 13 (12) procent av 
licentiaterna och 15 (24) procent av doktorerna tillbringat 
minst tre månader av sin totala studietid utomlands. Betyd-
ligt fler, 95 (84) procent av licentiaterna och 88 (93) procent 
av doktorerna har under sin forskarutbildning deltagit i och 
redovisat egna forskningsrön vid någon internationell kon-
ferens. Under året tillbringade 62 (70) studerande på fors-
karnivå minst en månad utomlands medan 85 (60) utländ-
ska studerande på motsvarande sätt tillbringade minst en 
månad på KTH.

StuDIEavgIftER föR tREDjEl anDSStuDEntER

Under 2011 har KTH för första gången tagit ut studieavgif-
ter för tredjelandsstudent enligt förordningen (2010:543) om 
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och hög-
skolor. Det har funnits ett antal initiala svårigheter i hand-
läggningskedjan vilka utvärderas och åtgärdas. Avgifterna 
har påverkat KTH:s studieadministration så till vida att vissa 
handläggningsrutiner stramats upp eller viss handläggning 
centraliserats, för att få det att fungera tillfredsställande.

Efter viss försening levererade Ladokkonsortiet i maj 
systemstöd för att hantera studieavgifter. Under 2011 har 
Ladokkonsortiet fått fyra miljoner kronor i dedikerade 
medel från regeringen för att genomföra förändringar i sys-
temstödet på grund av studieavgifter. Detta har täckt halva 
kostnaden för systemutvecklingsinsatserna och resterande 
har finansierats av konsortiets medlemmar. KTH medver-
kar nu aktivt i nationella sammanhang för att förbättra sys-
temstödet kring avgifterna.

Studieavgiften för tredjelandsstudenter ska fastställas av 
lärosätet så att full kostnadstäckning uppnås. Studieavgiften 
för merparten av KTH:s program och kurser är 145 000 kro-
nor per läsår. För program och kurser inom arkitektursko-
lan är avgiften 245 000 kronor. Grunden för beräkningen 
av avgifterna är förutom ett belopp som motsvarar statens 
ersättning för helårsstudent och helårsprestation, vissa 
kostnader som kan betraktas som sär- och merkostnader 
för denna grupp studenter: mottagning, bostadshantering, 
avgiftshantering, stipendiehantering samt marknadsföring 

och rekrytering. Dessutom finns en merkostnad för antag-
ning på grund av de mer komplicerade bedömningar som 
måste ske av utländska meriter.

Under hösten 2011 registrerades totalt 316 av nybörjarna 
som studieavgiftsskyldiga. Av dessa var 191 betalningsbe-
friade genom undantag i förordningen eller till följd av sär-
skilt regeringsbeslut för studerande på Erasmus Mundus-
program. 125 var registrerade som betalande, varav 62 hade 
tilldelats stipendium.

Därutöver finns ett stort antal studieavgiftsskyldiga 
studerande som påbörjat sina studier före hösten 2011 och 
därför inte ska betala avgift. Dessa studenter är inte med-
räknade här.

Stipendier

Tillgången till stipendier för att reducera eller helt finansie-
ra avgiftsskyldiga studenters studieavgift var en prioriterad 
fråga under 2011. Möjligheten att erbjuda stipendier kan 
vara avgörande för att rekrytera toppstudenter.

KTH kunde erbjuda stipendier i form av hel avgiftsfri-
het till sammanlagt 65 studenter. Av dem tackade 49 ja till 
studier vid KTH och 48 var registrerade efter 15 september. 
De stipendiekategorier som KTH hade att tillgå var dels sti-
pendier genom förordningen (2010:718) om stipendier för 
studieavgiftsskyldiga studenter (IPK-stipendier), dels sti-
pendier finansierade av Ernst Johnsons stiftelse som admi-
nistreras av KTH. Ernst Johnsons stiftelse instiftades för 
studenter boende i Sverige men kan nu även tas i anspråk 
för reducering eller borttagande av utländska studenters 
avgifter för masterprogram. Av befintliga KTH-stipendia-
ter bekostas 16 av Ernst Johnson-stiftelsen och 31 av IPK-
stipendier. Endast avgiftsskyldiga studenter var behöriga 
att söka KTH:s stipendier. Urvalet baserades på akademisk 
excellens. 

Masterstudenter vid KTH har även beviljats stipen-
dier administrerade av Svenska Institutet. Sammanlagt 17 
sökande till KTH erbjöds stipendier av Svenska Institutet, 
varav 14 tackade ja och registrerades på ett masterprogram. 

Sammantaget hade KTH vid årets slut 61 stipendia-
ter finansierade av KTH eller svenska stipendieprogram. 
 Utöver dessa kategorier finns även stipendiater finansiera-
de av Erasmus Mundus Action 1 och 2 inskrivna på KTH:s 
masterprogram.

Samarbetet med migrationsverket

De betalande studenternas ansökningar om uppehålls-
tillstånd ska behandlas först när de betalat in avgiften till 
KTH. Av den anledningen överfördes uppgifter löpande 
från Ladok, där betalningarna noterades, till Migrations-
verket. Under juni skulle Migrationsverket kunna hantera 
digitala uppgifter om betalstatus från Ladok. Verket hade 
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till en början teknikbekymmer, men kunde sedan ändå ta 
emot och hantera uppgifterna från KTH.  

Ett problem som drabbade många sökande var att Mig-
rationsverket under sommaren ändrade kraven på ansökan 
om uppehållstillstånd för studier. Mindre svenska ambas-
sader saknade nödvändig utrustning för att hantera ansök-
ningar, varför studenter tvingades resa till närliggande län-
der för att lämna in sin ansökan. Att på detta sätt försvåra 
ansökan i ett skede då många studenter behöver en snabb 
process för att kunna påbörja sina studier var beklagligt.

Det är svårt att ge en enhetlig bild av hur samarbetet 
med Migrationsverket har fungerat, då kontakter tas på 
skilda håll inom organisationen och någon utvärdering inte 
har skett. Vissa av KTH:s skolor upplevde problem med 
sena besked, vilket försvårade för studenterna att registrera 
sig i tid. Den övergripande uppfattningen är dock att han-
teringen fungerat något snabbare än vanligt och att proble-
men med studenter som tvingats tacka nej till studier vid 
KTH på grund av sena besked om uppehållstillstånd har 
varit färre än tidigare, eller helt uteblivit. 

Vad gäller frågor rörande studenter har KTH en kon-
taktperson på Migrationsverkets studerandeavdelning som 
deltagit på informationsmöten samt besvarat frågor från 
anställda vid KTH under årets gång, vilket har varit vär-
defullt. 

anpassning av studentservice till avgiftsfinansierade studenter

KTH inrättade i mars 2011 International Student Office 
(ISO) med uppdrag att samordna frågor kring avgiftsbeta-
lande studenter i synnerhet, men även att erbjuda service 
och information till KTH:s internationella studenter i all-
mänhet. ISO handhar bland annat frågor kopplade till mot-
tagning, studentservice, övergripande studierådgivning 
samt bostadshantering.

ISO har organiserat mottagandet av samtliga internatio-
nella studenter vid KTH, vilket har skett genom speciella 
ankomstdagar, så kallade Arrival Days. Dessa dagar har 
studenterna blivit mottagna på Arlanda och Centralstatio-
nen och sedan blivit slussade till KTH där nyckelutlämning 
och kontraktsskrivning för bostad har skett. 

De avgiftsbetalande studenterna är garanterade bostad 
i två år. Rummen är belägna på eller i närheten av studen-
tens campus. De har därutöver erbjudits primärvård inom 
ramen för KTH:s studenthälsa samt ett utökat försäkrings-
skydd via försäkringen FAS+ som tagits fram av Kammar-
kollegiet.

För att erbjuda avgiftsbetalande studenter extra stöd 
har de erbjudits en kontaktperson inom universitetsförvalt-
ningen. Dessa har fungerat som en första kontakt och stöd i 
praktiska frågor. De betalande studenterna har också erbju-
dits möjlighet till extrajobb på campus.

Figur 16
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PRIoRItER aDE REgIonER

I samband med avgiftsinförandet beslutade KTH att priori-
tera ett antal utvalda regioner för riktade satsningar. De pri-
oriterade regionerna var under 2011 Kina, Indien, Sydost-
asien och Brasilien. För varje region utsågs en ansvarig 
akademiker på KTH. 

Satsningen på dessa regioner har fördjupats. Syftet är 
att sprida KTH:s varumärke och skapa möjligheter för stu-
dentutbyte och rekrytering av master- och doktorandstu-
denter från välrenommerade universitet.

Under året har resor företagits och nya samarbeten eta-
blerats i samtliga regioner. I Brasilien skapades även ett 
alumninätverk som hade sitt första möte i november. 

Ett nytt stipendieavtal har tecknats med China Scho-
larship Council, CSC, vilket erbjuder finansiering för fem 
masterstudenter, 50 doktorander, fem gästforskare samt 30 
postdoc per år under perioden 2011–2016. Under 2011 mot-
tog KTH två masterstudenter, 36 doktorander, tre gästfors-
kare samt en postdoc finansierade av CSC. I Indien har KTH 
genomfört besök på partneruniversitet samt deltagande på 
rekryteringsmässor och Nobelveckan i Delhi i oktober. 
Resultat av dessa insatser kommer att utvärderas under 
2012. En rundresa har ägt rum i Singapore, Vietnam och 
Thailand med syfte att fördjupa kontakten med befintliga 
partners och skapa samarbeten med nya toppuniversitet i 
området.

 
Sa m aRbEtE mED utl änDSK a unIvERSItEt

I linje med KTH:s utvecklingsplan 2009–2012 har samarbe-
tet med framstående universitet världen över vidareutveck-
lats under året, i synnerhet i områden som är populära bland 
utresande studenter. 

KTH har ingått en strategisk allians med University of 
Illinois at Urbana-Champaign i USA. Forskningssymposi-
um har hållits vid båda universiteten med syfte att identifie-
ra möjligheter till samarbete och utbyte på samtliga nivåer. 

Ett nytt dubbeldiplomavtal har skrivits med Keio Uni-
versity i Japan.

Vidare har en ny utbytesform introducerats med en av 
KTH:s viktigaste partners, National University of Singa-
pore, NUS. Under vårterminen gavs sju studenter från 
KTH möjlighet att kombinera företagspraktik med poäng-
givande studier inom entreprenörskap under en termin. 
Studenter från NUS har sedan 2006 deltagit i liknande 
verksamhet vid KTH. Antalet inkommande praktikstu-
denter har vuxit under åren och inbegriper nu omkring 20 
studenter per år. 

cluStER

CLUSTER-nätverket består av tolv framstående tekniska 
universitet i Europa och är KTH:s enskilt viktigaste inter-

nationella nätverk. Nätverket har utvecklats till att bli en 
plattform och kompetensbas för utveckling av gemensam-
ma masterprogram, bland annat inom Erasmus Mundus, 
för ansökningar om medel inom olika EU-program samt 
en sammanhållen aktör för kontakter med EU-kommissi-
onen. En mängd gemensamma aktiviteter och projekt har 
genomförts under året, varav några av de viktigare nämns 
nedan: 
• KTH blev partner i QUESTE-projektet, vars mål är att 

utveckla ett kvalitetssystem för teknisk utbildning. 
• KTH koordinerar ett projekt inom Lifelong Learning 

med benämningen ATTRACT. Projektet syftar till att 
öka europeiska ungdomars intresse för utbildning inom 
naturvetenskap och teknik och har under året gått in i 
sin slutfas.

• En SINO-EU workshop om teknisk utbildning hölls i 
Lissabon i maj. Mötet resulterade bland annat i att man 
signerade en handlingsplan mellan CLUSTER och kine-
siska utbildningsdepartementet, med nio prioriterade 
frågor; bland annat ett ramavtal för dubbla examina, 
samarbete kring utvecklande av ett virtuellt campus för 
doktorandstudier och upprättande av masterprogram i 
Kina inom spjutspetsområden.

• Arbete har startats för att skapa gemensamma dokto-
randskolor inom CLUSTER. Syftet är att etablera mer 
samarbete och starkare band på forskarnivå. 

• En workshop arrangerades på KTH i januari för att 
utbyta erfarenheter kring TEMPUS och programmet 
Lifelong Learning. 

nordic five tech

Nordic Five Tech (N5T) grundades 2006 och är ett nätverk 
mellan Nordens fem största tekniska högskolor; Aalto, 
Chalmers, Danmarks Tekniske Universitet, KTH och Nor-
ges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Syftet med nät-
verket är bland annat att, genom utbyten, öka horisontell 
mobilitet mellan lärosätena. Ett fokusområde för N5T är 
att erbjuda gemensamma program på masternivå och 2011 
inrättades tre nya program vilket resulterar i en portfolio av 
fem program. KTH innehar ordförandeskapet och funktio-
nen av N5T-sekretariat för läsåret 2011/12.

DEltaganDE I IntERnatIonEll a PRogR a m  

och PRojEK t

EIt

KTH tillhör två av tre konsortier inom EU-samarbetet 
European Institute of Technology (EIT) som ska göra Euro-
pa till global ledare för innovationer. KTH medverkar inom 
informations- och kommunikationsteknologi (ICT Labs) 
och energi (InnoEnergy), konsortier som valdes i hård kon-
kurrens. I konsortierna ingår forskningsinstitut, stora tek-
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nikföretag och flera av de ledande tekniska universiteten i 
Europa. Projekten startade i januari 2010. Se även avsnittet 
Forskning.

Inom utbildning kopplat till EIT har KTH fattat beslut 
om att inrätta ett program inom ramen för ICT Labs och två 
program inom InnoEnergy. 

Erasmus mundus

KTH har under 2011 koordinerat de Erasmus Munduspro-
gram inom Action 1 som beviljades 2009 och 2010, fem mas-
terprogram och två doktorandprogram. KTH beviljades 
under året koordinatorskap för ytterligare ett doktorand-
program och deltar som partner i ett nytt masterprogram 
som startar 2012. Sammantaget deltar KTH i elva master-
program och fem doktorandprogram. Totalt var 353 (326) 
Erasmus Mundus Action 1-studenter registrerade på KTH 
under 2011, varav 10 på doktorandnivå. 

KTH koordinerar ett Erasmus Mundus Action 2 sti-
pendieprogram (före detta External Cooperation Win-
dow) för mobilitet av studenter och forskare mellan 
ett tjugotal tekniska universitet i Europa och Central-
asien. Vidare deltar KTH som partner i ytterligare fem 
nya Action 2-projekt, varav ett är riktat mot Georgien, 
Armenien och Azerbajdzjan, ett mot Kazakstan, Kirgi-
zistan, Tadjikistan, Uzbekistan och Turkmenistan, ett 
mot Argentina, ett mot Egypten och Libanon samt ett 
mot 14 asiatiska länder. Under året hade KTH totalt 53 
stipendiater inom Erasmus Mundus Action 2, varav 24 på 
masternivå, 22 på doktorandnivå, en post-doc och 5 övrig 
personal. Flertalet stipendiater på master- och doktorand-
nivå anlände under 2010.

KTH är bland de största aktörerna i Europa inom Eras-
mus Mundusprogrammet.

marie curie

KTH deltar i tio ITN-projekt (Intitial Training Networks) 
inom EU-programmet Marie Curie, varav ett som koordi-
nator. Sex av projekten beviljades under 2011. Projekten 
syftar till att medfinansiera doktorandtjänster inom kon-
sortier bestående av europeiska universitet. Projekten varar 
under fyra år, då första året ägnas åt förberedelser, utlysning 
och antagning följt av tre års doktorandutbildning. För att 
främja mobilitet och kunskapsspridning ska studenterna 
söka sig till ett annat universitet än där de erhöll sin mas-
terutbildning. Under året verkade åtta Marie Curie-dokto-
rander vid KTH.

Under året beviljades även ett IRSES-projekt (Interna-
tional Research Staff Exchange Scheme) med KTH som 
deltagare. Projektet syftar till att stödja gemensamma forsk-
ningsprojekt med forskargrupper inom EU och Latiname-
rika.

tempus

Tempus är ett EU-finansierat samarbetsprogram som möj-
liggör samarbete mellan EU-länder och en rad länder som 
gränsar till Europa. Ambitionen med Tempus är att verka 
för att få med partnerländerna i den process för ökad kon-
vergens som sker i EU inom högre utbildning utifrån Lis-
sabonagendan och Bolognaprocessen, samt att på längre 
sikt underlätta utbyte och samarbete mellan universitet i 
och utanför EU.

KTH är en stor aktör inom Tempus-programmet och 
var det mest framgångsrika universitetet vid beviljande av 
nya projekt 2011. Av 63 beviljade projekt var KTH med i 
åtta, varav två som huvudansvarig. KTH medverkar för 
närvarande i 20 Tempusprojekt. 

De nya projekten genomförs i före detta Sovjetrepu-
bliker (Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Geor-
gien, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kirgistan 
och Kazakstan), Nordafrika (Marocko, Tunisien, Algeriet, 
Libyen, Egypten) respektive Mellanöstern (Jordanien och 
Palestina)

Projekten handlar om utveckling av nya utbildningar 
inom vägbyggnad, energi och hållbar utveckling på master- 
och doktorsnivå, entreprenörskap och kommersialisering 
av forskningsresultat, införande av kvalitetssystem, strate-
gisk utveckling samt uppbyggnad av laboratorier.

linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram riktat mot utveck-
lingsländer som finansieras av Sida. KTH deltog under året 
i åtta projekt, varav de flesta inkluderade utbyte av såväl 
studenter som personal. Inför 2012 har KTH ansökt om tolv 
projekt.

visbyprogrammet

KTH koordinerar sju internationella projekt inom Svenska 
Institutets Visbyprogram. Visbyprogrammet stödjer sam-
arbete och utbyte inom utbildningsområdet mellan Sverige 
och länder i Östersjöregionen

PERSonalmobIlItEt

KTH:s 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 KTH:s lärare och 
professorer är också gästprofessorer vid andra universitet. 
Omkring 280 av KTH:s lärare har forskat eller undervisat 
utomlands under en period, i de flesta fall kortare än en 
månad. Omvänt har drygt 350 forskare tillbringat en tid vid 
KTH för att undervisa eller bedriva forskning.

Vid KTH anordnas varje år ett stort antal nationella och 
internationella konferenser. Under 2011 var KTH värd för 
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129 (117) konferenser/workshops med sammanlagt cirka  
9 500 deltagare.

Under året har fem lärare och sex administratörer varit 
på utbyte vid partneruniversitet inom programmet Lifelong 
Learning/Erasmus. Administratörsutbyte har även gjorts 
med de Singaporianska partneruniversiteten National Uni-
versity of Singapore och Nanyang Technological University.

I april arrangerade KTH en ”staff exchange week” 
med 16 deltagare från europeiska partneruniversitet. Pro-
grammet inbegrep presentationer av olika internationella 
verksamheter vid KTH och seminarier om aktuella frågor. 
Vidare tog KTH emot tre besökare för ”jobbskuggning”, då 
anställda från utländska partneruniversitet följer en kol-
lega vid KTH med likvärdiga arbetsuppgifter, med syfte att 
utbyta erfarenheter kring gemensamma arbetsområden.
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Samverkan

Sa mvERK an mED omväRlDEn

Under 2011 har KTH intensifierat arbetet med att systema-
tiskt fördjupa relationerna till näringsliv och andra aktörer 
i samhället. Nära och långsiktig samverkan leder till ökad 
kvalitet i både forskning och utbildning och enligt kun-
skapstriangeln ska samverkan vara en integrerad del av ett 
universitets utbildning och forskning. 

Ett systematiskt uppbyggande av strategiska samarbeten 
har startat, och insatser för att öka personrörligheten mellan 
KTH och näringslivet har gjorts. 

Ytterligare en mängd aktiviteter har genomförts som 
främjar relationerna mellan KTH och det omgivande sam-
hället. Arbetet har bedrivits i form av projekt, seminarier 
och möten av olika slag. 

Strategiska samarbeten

I slutet av 2010 beslutade rektor, utifrån utvecklings -
planen 2009–2012, att knyta en vicerektor till uppdraget 
att skapa strategiska relationer till KTH:s viktigaste sam-
verkanspartners och att öka personrörligheten mellan 
KTH och omvärlden. Arbetet sker i nära samarbete med 
KTH:s skolor under benämningen Faculty for Innovative 
Engineering – de adjungerade personernas fakultet vid 
KTH. 

Faculty for Innovative Engineering ska utveckla dialo-
ger på ledningsnivå med ett tiotal viktiga samarbetspartners 
om behov och inriktning på mer än tio års sikt. Strukturer 
och överenskommelser etableras, vilka gagnar formalise-
rade och målinriktade samarbeten mellan KTH och dess 
partners. Detta ska ses som komplement till, och förstärk-
ning av, redan etablerade och väl fungerande samarbeten 
inom forskning, kompetensförsörjning och kompetensut-
veckling. Uppföljning av strategiska samarbeten kommer 
att ske årligen i möten mellan den verkställande ledningen 
för KTH och aktuell partner. Strategiska samarbetsavtal 
med Scania och Stockholms läns landsting är på plats och 
dialoger med ytterligare ett antal företag pågår.

Under 2011 har en ny anställningsordning för adjung-
erad professor vid KTH beslutats och ett arbete pågår  
för att utarbeta liknande system för andra adjungera-
de positioner. Syftet är att KTH:s fakultet tydligare ska 
kunna kompletteras med personer som bidrar med viktig  
kompetens från forskning och utveckling i näringslivet. 
Förslag till hur personrörligheten kan öka från KTH till 
omvärlden är under utveckling, liksom metodik för kva-
litativ utvärdering och uppföljning av personrörlighet. En 
kvalitativ intervjustudie av KTH:s adjungerade professorer 
genomfördes under året och bildar en viktig kunskapsgrund 
för målet att dubblera antalet adjungerade professorer till 
år 2013. En anställning som adjungerad vid KTH ska vara 
strategisk både för företaget/organisationen och för KTH.

näringslivssamverkan

KTH:s enhet för näringslivssamverkan ska främja, bredda 
och fördjupa relationerna mellan KTH och det omgivan-
de samhället. Enheten agerar bland annat som kontakt-
länk mellan omvärlden och KTH:s forskare när det gäller 
inkommande förfrågningar. Cirka 100 samarbetsförfråg-
ningar och tekniska förfrågningar och cirka 300 kompe-
tensförsörjningsförfrågningar har tagits emot och behand-
lats under 2011. 

Under året har ett team med tre näringslivssamordnare 
rekryterats för att främja samverkan. De agerar som lotsar 
för KTH:s skolor, strategiska forskningsplattformar samt 
företag och organisationer. Under året har KTH:s närings-
livssamordnare drivit ett antal aktiviteter, däribland:
•  Stockholm Cleantech Business Network, ett företags-

nätverk som syftar till att öka tillväxten och exporten 
av miljöteknik. KTH anordnar bland annat möten 
inom nätverket där akademin, företag och övriga aktö-
rer samlas och knyter kontakter. Under året har cirka 
tio träffar anordnats. KTH har också varit involverade 
i uppbyggnaden av ett showroom och företagsnätverk 
som bildats kring 100Hus vid Hornstull där 35 små mil-
jöteknikföretag installerat och visat sina produkter.

•  Kraftcentrum Stockholm Life, ett treårigt projekt 
(2009–2012) med syfte att utveckla verktyg och processer 
för samverkan och kunskapsöverföring mellan akade-
mi, hälso- och sjukvård samt life science-industrin inom 
regionen. I projektet ingår förutom KTH, Karolinska 
Institutet Science Park, fastighetsaktörer och Stockholm 
Science City Foundation. 

•  Kunskapslotsen som arbetar för att utveckla effektiva 
samverkansformer mellan små och medelstora företag 
och akademin i regionen främst inom hälsa och miljö. 
Projektet, som finansieras av regionalfonden, drivs 
sedan 2008 av KTH, Karolinska Institutet, och Stock-
holms Akademiska Forum (StAF). Inom ramen för 
Kunskapslotsen har KTH vidareutvecklat konceptet 
AIMday (Academy Industry Meeting day) i samarbete 
med Uppsala universitet och anordnat AIMday InnoEn-
ergy och AIMday Materials där 16 förstudier till fortsatt 
samverkan med företagen genererats. En workshopserie 
för att starta samverkansprojekt mellan praktiker och 
akademi inom temat Äldreboende har inletts och kon-
ceptet ForestBeyond, som syftar till att skapa fler inno-
vationer från skogsbaserade material, har vidareutveck-
lats.

Kompetensförsörjning
En annan för KTH viktig uppgift är kompetensförsörjning 
i form av att förse företag och organisationer med kvali-
ficerad teknisk kompetens. KTH Näringslivssamverkan 
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studenter har ett flertal av seminarierna, samt intervjuer 
med föreläsarna, filmats och presenterats på kth.se. Under 
hösten 2011 har fokus varit att öka information och akti-
viteter via studentwebben som framförallt fokuserar på 
begreppet yrkesroll.

En särskild kurs har utvecklats för högskoleingenjörsut-
bildningarna. Kursen ska täcka studenternas behov av ökad 
insikt om värdet av gruppsammansättning, gruppdynamik 
samt genus- och mångfaldsfrågor, vilket KTH anser är vik-
tigt i den blivande yrkesrollen.

Under 2011 har två mentorprogram avslutats och 
ett program startats. Totalt har 49 mentorpar (adept och 
 mentor) varit aktiva under 2011, bland mentorerna var 35 
män och 14 kvinnor, bland adepterna var 30 män och 19 
kvinnor.

uppdrags- och vidareutbildning

I samverkansuppgiften ingår bland annat att tillhandahålla 
utbildning för företag och yrkesverksamma. KTH erbjuder 
kurser och program inom en rad olika områden som syftar 
till att ge en breddad eller fördjupad kompetens för i första 
hand yrkesverksamma ingenjörer och arkitekter, men vän-
der sig även till andra grupper med behov av kompetens-
höjning, till exempel lärare.

KTH har under året erbjudit kurser och kurspaket både 
inom den ordinarie anslagsfinansierade verksamheten och 
i form av speciellt utformade uppdragsfinansierade kurser. 
Kurserna är tänkta att kunna kombineras med yrkesverk-
samhet. Flera av dem har getts på distans, vilket har gjort 
det möjligt även för personer som inte är bosatta i Stock-
holm att följa kurserna. Vissa kurser ges på engelska.

Ett långsiktigt arbete pågår med att bygga upp ett utbud 
av uppdragsutbildningskurser skräddarsydda för närings-
livets behov. Under 2011 fortgick samtidigt den särskilda 
satsningen på anslagsfinansierad vidareutbildning för 
yrkesverksamma. Ett urval kurser marknadsfördes under 
året under rubriken ”Plussa din karriär med extra poäng”.

Antalet helårsstudenter i KTH:s vidareutbildning upp-
gick till 502 (632). Antalet helårsprestationer uppgick till 
296 (378). Prestationsgraden är 59 procent, vilket är lågt i 
förhållande till andra typer av utbildningar på KTH. Av de 
502 helårsstudenterna hänförs 343 till den särskilda sats-
ningen på yrkesutbildning för yrkesverksamma som inled-
des 2010. Prestationsgraden för dessa kurser är 49 procent.

Antalet helårsstudenter i uppdragsutbildningen upp-
gick till 46 (40) under 2011. Intäkterna uppgick till 22 mnkr 
i jämförelse med 10 mnkr 2010. Den beställda utbildningen 
omfattade 46 helårsstudenter jämfört med 43 under 2010.

Under 2011 deltog KTH i regeringens satsning ”Lärar-
lyftet 1” som syftade till att vidareutbilda yrkesverksamma 
lärare i grundskola och gymnasieskola.

har under året samverkat med HR-ansvariga i en mängd 
företag och erbjudit annonsering av hel- och deltidsjobb, 
traineetjänster och examensarbeten samt arrangerat två 
större karriärevent som underlättar för företag att komma i 
kontakt med tidigare och nuvarande studenter. Genom att 
annonsera i KTH:s jobbportal når företagen medlemmarna 
i KTH Alumni Community. På KTH:s studentwebb annon-
serar företag mot studenter gällande extrajobb, praktik och 
sommarjobb och i Nationella exjobb-poolen läggs förslag 
till examensarbeten för KTH-studenter ut. Under året har 
över 300 rekryteringsannonser och 600 examensarbeten 
publicerats.

Future Female Leader Award (FFLA)
Med syftet att attrahera fler kvinnliga studenter till KTH, 
motivera dessa att i framtiden axla en ledarposition 
och bygga nätverket med och mellan dem driver KTH 
Näringslivssamverkan tävlingen Future Female Leader 
Award (FFLA) där KTH:s främsta kvinnliga teknolog 
utses. Under året har inspirationsaktiviteter, tävlingsmo-
ment, företagsbesök, mentorprogram och nätverksträffar 
arrangerats i samarbete med FFLA:s partnerföretag: Sca-
nia, Astra Zeneca, Ericsson, Sandvik, Electrolux, Skanska 
och Fortum.

KomPEtEnSut vEcKlIng

Karriärutveckling och yrkesrollen

KTH har under flera år gett studenterna stöd för en bra och 
framgångsrik etablering på arbetsmarknaden. Det har till 
exempel bestått av mentorprogram, karriärutvecklingsmo-
duler i civilingenjörsprogrammen, seminarier kring arbets-
marknaden och karriärcoachning. Sedan starten 2009 pågår 
arbete för att vidareutveckla verksamheten där målet är att 
integrera karriärutveckling i KTH:s utbildningsprogram. 
Det är ett flertal program som arbetar med karriärutveck-
ling på detta sätt idag.

Under 2011 fick sammanlagt 151 studerande i årskurs 
tre på civilingenjörsprogrammen i farkostteknik, kemive-
tenskap och bioteknik kursmodulen Aktiv karriärstart. På 
programmen Civilingenjör och Lärare respektive Medie-
teknik erbjöds modulen som ett valfritt moment. 

Karriärcoachning sker individuellt med varje student. 
Mellan juni och december 2011 har tio kvinnor och nio män 
fått möjligheten till mellan tre och fem coachningssamtal, 
sammanlagt 80 samtal.

Under våren genomfördes en karriärvecka där exter-
na föreläsare höll lunchseminarier om relevanta ämnen. 
Under hösten genomfördes två seminarier med extra 
fokus på KTH:s internationella studenter. Sammanlagt 
hölls sex seminarier med cirka 450 deltagande studenter, 
varav cirka 380 internationella studenter. För att nå fler 
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KTH fick i uppdrag av Skolverket att ge två kurser 
inom teknikämnet för lärare som undervisar i årskurs 7–9. 
Sammanlagt har ett 30-tal lärare genomfört dessa kurser: 
Teknikutbildning i teori och praktik, 15 hp och Teknik för 
lärare åk 7–9, 30 hp.

alumnI

Framgångsrika universitet karakteriseras ofta av hur väl 
de lyckas hålla kvar studenternas engagemang efter avslu-
tade studier. KTH:s alumniverksamhet verkar för att skapa 
mötesplatser, tjänster och möjligheter i varje stadium av en 
alumns liv och är en länk mellan alumner, studenter, närings-
liv och KTH. En rad olika möjligheter att engagera sig som 
alumn har under året sammanställts och presenterats.

Nya utmaningar, främst inom internationaliseringsom-
rådet, har uppmärksammat vikten av att utveckla kontak-
ten med och mellan alumner bosatta utanför Sverige. Sju 
internationella alumnievent har organiserats under året 
och nya alumniföreningar har startats i USA, Brasilien och 
Indien. 

Under året har KTH:s alumniregister vidareutvecklats  
och nu finns kontaktuppgifter till 49 470 alumner. Ytter-
ligare 35 000 alumner finns i KTH:s arkivdatabas. I okto-
ber lanserades ett nytt internetforum för alumnerna ”KTH 
Alumni Community”. Antalet aktiva användare har ökat 
med 23 procent under året till 15 300. 

KTH Alumni är även aktiva i befintliga fora på nätet, 
framförallt LinkedIn där 7 300 KTH-alumner är medlem-
mar i KTH Alumnis grupp. Ett elektroniskt nyhetsbrev 
skickas ut en gång per månad och alumner bosatta i Sverige 
får tidskriften KTH & Co fyra gånger per år.

InnovatIonSStöD vID K th

Kth Innovation

KTH Innovation arbetar för att forskningsresultat och 
affärsidéer från forskare och studenter på KTH utvecklas 
och möter marknaden. 

Sedan början av året driver KTH Innovation i samarbete  
med den studentdrivna entreprenörsföreningen Excitera en 
studentinkubator, Student Inc. Totalt 16 projekt har hittills 
tagit plats i studentinkubatorn varav tio är kvar vid årets 
slut. Projekten som blir antagna till Student Inc. har en 
teknikbaserad, innovativ affärsidé med kommersiell poten-
tial och en förväntad tid till marknad på 1–2 år. Stöd som 
erbjuds innefattar coaching av KTH Innovations affärsut-
vecklingscoacher, workshops, kommersiell support, kon-
torsplats samt tillgång till kontakter och nätverk. 

Under 2011 har KTH Innovation tagit emot cirka 170 
nya idéer, varav hälften kommer från studenter och hälften 
från forskare. Sammanlagt har kommersialiseringsprojekt 
med stöd från KTH Innovation dragit in drygt åtta mnkr 

i finansiering från bland annat Innovationsbron och Vin-
nova. Finansieringsansökningar har i 90 procent av fallen 
givit utdelning. Under året har 17 bolag startats, varav två är 
antagna till Student Inc., och två har fått stöd av inkubatorn 
STING som KTH samarbetar med. 53 patentansökningar 
har lämnats in och 20 patent har beviljats. Tolv kommersi-
ella avtal med kund har slutits av projekt baserade på KTH-
forskning. 

KTH har även varit delaktiga i Innovationskraft Stock-
holm – en satsning som samlat stockholmsregionens cen-
trala aktörer till en gemensam innovationsstrategi. Gruppe-
ringen har bland annat tagit fram en gemensam skrivelse till 
regeringen som redovisar prioriteringar från stockholmsre-
gionen inför den planerade Forsknings- och innovations-
politiska propositionen. Skrivelsen har förutom av KTH 
undertecknats av Stockholms stad, Kommunförbundet 
Stockholms Län, Stockholms läns landsting, Stockholms 
universitet, Karolinska Institutet, Stockholms Handels-
kammare, Stockholm Business Region och Länsstyrelsen i 
Stockholms län.

Innovationskontoret

KTH Innovation är verksamhetsansvarig för innovations-
kontoret vid KTH – InterAct – som bygger på ett part-
nerskap mellan KTH, Mälardalens högskola (MdH) och 
Stockholms universitet (SU). Verksamhetsidén är att med 
existerande verksamheter som bas och i nära samarbete 
med regionala partners bredda, fördjupa och effektivisera 
innovationsstödet i Mälardalen. I detta syfte har under 
2011 kompetensen förstärkts på de tre lärosätena genom 
rekrytering, erfarenhetsutbyte och gemensamma utveck-
lingsprojekt. Dessutom har samarbetet fördjupats med 
innovationskontoren vid Uppsala universitet och Karolin-
ska Institutet.

InterActs Advisory Board, med representanter från 
lärosätena, forskningsinstitut, inkubatorer och näringsliv, 
har under året haft fyra möten där man fört en strategisk 
dialog kring vision, mål, kommunikation och utvärde-
ring av partnerskapet. Ett resultat av strategiarbetet är att 
en tydlig profil växt fram där InterAct kan hävda sina tre 
viktigaste styrkor: att verka i en stark region, att vara inter-
nationellt väletablerade och att tillämpa ett värdeskapande 
och resultatorienterat arbetssätt. För att på ett konkret sätt 
stödja verifiering av tidig teknisk innovation har InterAct 
upprättat ett specifikt finansieringsprogram: Research 2 
Market (R2M). Under året har sammanlagt drygt 1,2 miljo-
ner kronor delats ut till 18 projekt från KTH, MdH och SU. 
Programmet syftar till att öka utvecklingstakten i projekten 
genom att tillföra resurser i kritiska skeden.

För att även övriga aktörer inom innovationssystemet, 
såsom institut och inkubatorer, ska dra nytta av de för-
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delar som ett regionalt innovationskontor ger har arbete 
lagts ned på att skapa synergieffekter och samarbeten. 
Som exempel kan nämnas att tre forskningsresultat från 
Svenska miljöinstitutet (IVL) och Innventia AB har gått 
in i InterActs innovationsutvecklingsprocess och erhåller 
samma praktiska stöd som lärosätenas egna forskare. Ett 
annat exempel är en vidareutveckling av gränsytan mot 
STING, KTH:s affärsinkubator, för att förbättra processen 
i överlämnandet mellan KTH Innovations tidiga stöd och 
STING:s inkubatorstöd. 

K th holDIng ab 

KTH Holding AB har under 2011 antagit en ny bolagsord-
ning. I enlighet med denna 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. Bolaget kan även bedriva 
motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det 
egna. Projekt- och tjänstebolagen får inte, vare sig direkt 
eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed samman-
hängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet 
som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet 
vid läro sätet. I enlighet med ägardirektiven ska Holding 
inom ramen för vad bolagsordningen tillåter utveckla och 
genomföra utbildning och konsultation som inte konkur-
rerar med KTH:s verksamhet.

I enlighet med ägardirektiven ska bolagsstämman efter 
förslag från styrelsen fastställa mål för avkastning på det 
egna kapitalet för verksamheten. Målet bör avse avkast-
ningen över en längre period, minst fem år. Holdings års-
stämma i juni 2011 beslutade i avvaktan på ny strategisk 
plan att sätta avkastningsmålet till en procent. 

Med utgångspunkt i det kapitaltillskott (nio mnkr) som 
gjordes 2010 har Holding under 2011 antagit en ny strate-
gisk plan för verksamhetens framtida utveckling.

Under 2011 har verksamhet bedrivits av Holding och 
framför allt i ett av de helägda dotterbolagen, KTH Execu-
tive School AB. 

Holding är part i flera av forskningsfinansiären Vinno-
vas olika VinnExcellence centra. Holdings uppgift i dessa 
centra är att äga och kommersiellt exploatera den imma-
terialrätt (IPR) som till KTH anknutna forskare produce-
rar inom ramen för centret. Sex nya resultat har under året 
anmälts från tre VinnExcellence centra. Under 2011 har 
KTH Holding arbetat med totalt 12 resultat, varav sex resul-
tat uppkom under 2010 och 2009. För två resultat har avtal 
slutits med företag som har övertagit immateriella rättighe-
ter till resultat. Ytterligare tre resultat är inne i förhandling-

ar med olika företag. Under året har två nya patentansök-
ningar gjorts i KTH Holdings namn (varav en i samarbete 
med företag) och två patentansökningar har gjorts av de 
företag som övertog immateriella rättigheter till två resultat.

Samverkan med Kth och andra lärosäten

Holding och dess dotterbolag är nära sammankopplade 
med de verksamheter som finns inom KTH Innovation och 
KTH Näringslivssamverkan. I enlighet med ägardirektiven 
ska Holding agera affärsmässigt både i relation till KTH och 
externt. Under 2011 har tre personalunioner funnits mellan 
Holding, dess dotterbolag och KTH. Samtliga personaluni-
oner ska i enlighet med ägardirektiven skriftligen redovisas 
för KTH:s universitetsstyrelse. 

Holding har också omfattande samarbeten med Chal-
mers och Innovationsbron Sverige AB som tillsammans är 
komplementärer i riskkapitalfonden KTH-Chalmers Capi-
tal KB. 

  Holding är medlem i föreningen Universitetsholding-
bolag i Sverige 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. 

Investeringar

Holding har investeringar i tre olika riskkapitalfonder: 
KTH Seed Capital, KTH-Chalmers Capital och STING 
Capital. Under 2011 tog Holding beslut om att delta i en res-
ning av STING Capital II. Under året har två av innehaven 
i KTH Holdings portfölj avyttrats, varav ett gav en avkast-
ning på närmare fyra gånger investerat kapital.

PREStatIonSm åt t föR Sa mvERK an

Enligt 3 kap. 1 § i förordningen (SFS 2000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag ska myndigheterna kom-
mentera verksamhetens resultat i förhållande till de upp-
gifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad 
regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev 
eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst 
visa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på volym och kostnader. Redovisningen ska läm-
nas enligt den indelning som myndigheten bestämmer om 
inte regeringen beslutat annat.

Det utvecklingsarbete som gjordes av landets universitet 
under 2010 för att ta fram lämpliga prestationsmått inom 
utbildning och forskning har fortsatt under 2011 med att 
bland annat diskutera och föreslå prestationsmått för sam-
verkan. Förslag till ett antal prestationsmått för samverkan 
har tagits fram och dessa har sin utgångspunkt i utbildning, 
forskning samt innovation. Ett grundläggande resone-
mang för dessa prestationsmått är att samverkan inte är en 
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självständig uppgift utan förutsätter de två huvuduppgif-
terna utbildning och forskning. Att ta fram kostnad för de 
föreslagna prestationsmåtten för samverkan låter sig inte 
göras då samverkan inte utgör en egen verksamhetsgren 
utan är integrerat i lärosätets huvuduppgifter, utbildning 
och forskning. De framtagna förslagen och det bakomlig-
gande arbetet har, liksom under 2010, redovisats på en kon-
ferens med Högskolornas Redovisningsråd, HfR (en del 
av SUHF – Sveriges Universitets- och Högskoleförbund). 
Ekonomistyrningsverket har också informerats.

Utifrån förslagen har KTH valt att redovisa prestations-
mått för samverkan enligt figur 17.

Figur 17 

PR EStat I o n Sm åt t I n o m Sa mv E R K a n 

Utbildning och forskning 2011 2010 2009

Adjungerade professorer

antal 43 38 32

helårsekvivalenter 10 9 7

Adjungerade lektorer

antal 2 2 2

helårsekvivalenter 0,5 0,3 0,4

Adjungerade adjunkter

antal 5 7 7

helårsekvivalenter 0,4 1,3 2

Utbildning grundnivå och avancerad nivå

Intäkter av uppdrags utbildning, mnkr 1) 22 10 21

Utbildning forskarnivå

Antal företagsdoktorander 2) 239 256 213

Forskning

Intäkter av uppdrags forskning, mnkr 1) 83 88 101

Innovation

Inflöde av idéer 169 135 101

Sökta patent 53 76 57

Beviljade patent 20 38 30

Ingångna licensavtal 12 43) 33)

Nystartade företag 17 53) 23)

1) Enligt resultaträkningen
2)  Innebär att doktoranden helt eller delvis är finansierad av arbetsgivaren som kan 

vara privat eller offentlig
3)  Endast de ärenden som KTH Innovation kommit i kontakt med. Insamling av upp-

gifter via årsredovisningenkäten startade 2011

Varje lärosäte är unikt på många olika sätt varför de fram-
tagna uppgifterna inte låter sig jämföras mellan lärosäten 
utan enbart bör användas som jämförelse över tid för ett 
och samma lärosäte. 
 

S A MV ER K A N
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KTH är ett universitet där människor med olika bak-
grund och erfarenheter verkar med gemensamt syfte att 
förvalta, förnya och förmedla kunskap för dagens och mor-
gondagens samhälle. KTH sätter människan i centrum och 
personalfrågor och personalutveckling är högt prioriterade 
frågor. Nedan presenteras ett urval av personal- och arbets-
miljöaktiviteter, som genomförts under 2011 i enlighet med 
KTH:s personalpolicy.

medarbetarskap och ledarskap, delaktighet och inflytande

I medarbetarundersökningen 2009 framkom, bland annat, 
en otillfredsställelse med utvecklings- och lönesamtalen. 
Att öka kvaliteten på samtalen har under 2011 varit rek-
tors prioriterade arbetsmiljöfråga. Med partsgemensamma 
medel har KTH genomfört seminarier i utvecklings- och 
lönesamtal, riktade till chefer och till medarbetare. Semina-
rierna kommer fortsättningsvis att ges i ordinarie personal-
utvecklingsprogram. Planen är att under 2012 genomföra en 
liknande satsning för att kvalitetssäkra arbetsplatsträffarna. 
I slutet av 2011 genomfördes en ny medarbetarundersök-
ning som riktade sig till alla anställda. Resultatet av denna 
kommer att redovisas i början av 2012.

jämställdhet, mångfald och likabehandling

På KTH är jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML) 
en kvalitetsaspekt. KTH består idag av mer än 30 procent 
kvinnor och har anställda och studenter som representerar 
omkring etthundra olika nationaliteter. Arbetet med JML-
integrering syftar till att erbjuda optimala studie- och arbets-
platser och utveckla organisationen utifrån målsättningen 
”Ett KTH för alla – studier och arbete på lika villkor”.

KTH har under året arbetat med tillämpning av jäm-
ställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsperspektivet i 
rekryteringsprocessen vid lärartillsättningar. I enlighet med 
KTH:s utvecklingsplan ska KTH i rekrytering av alla per-
sonalkategorier utveckla sina processer och öka kunskapen 
om genusaspekter. Tillämpning av JML i rekryteringspro-
cessen utgår från nya krav i anställningsordningen där kun-
skap om jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrå-
gor är en del av den skicklighet som krävs för att utveckla 
och leda verksamhet och personal. Ett särskilt utbildnings-
block anpassat för tjänsteförslagsnämnder och anställnings-
utskottet har tagits fram där en modul särskilt handlar om 
genus och dess betydelse vid de bedömningar som görs vid 
anställningar av lärare.

KTH beviljades 2009 medel av delegationen för jäm-
ställdhet i högskolan för projektet ”Inventera kopplingen 
mellan kön och faktisk arbetssituation inom fakulteten”. 
Projektet ska bidra till en strukturell förändring där KTH 
utvecklas i sin roll som arbetsgivare. I projektet undersöks 
i vilken mån kvinnor och män ges samma förutsättningar, 

villkor och karriärmöjligheter. Syftet med projektet är att 
synliggöra maktstrukturer som kan utgöra hinder för kvin-
nors möjlighet att göra karriär inom akademin. Dessa hin-
der är framförallt förknippade med ett osynligt könsstruk-
turellt hinder, även kallat ”glastaket”. Glastaket innebär att 
kvinnor kan avancera en bit upp i hierarkin men hejdas 
sedan omärkligt och når inte de högsta positionerna. 

Ett av målen med projektet är att ta fram en modell för 
systematisk kartläggning och uppföljning samt att medve-
tandegöra ledare och medarbetare om vikten och betydelsen 
av jämställda organisationer. Med stöd av de resultat som 
framkommit, vid kartläggning av faktorer som påverkar 
den faktiska arbetssituationen samt vid intervjuer, genom-
förs workshops om attityder och värderingar, lika arbets-
villkor och transparenta processer. Därefter upprättas en 
rapport som skall ligga till grund för central uppföljning 
och för chefens ansvar att utveckla och leda verksamhet och 
personal utifrån lika arbetsvillkor. Projektet ska avslutas 
och utvärderas under 2012.

För att stärka jämställdhets- och mångfaldsarbetet har 
KTH instiftat ett årligt jämställdhets- och mångfaldspris, att 
tilldelas anställd respektive student som under året särskilt 
arbetat för att främja JML-frågor. Årets pris till anställd till-
delades Katia Gallo, skolan för teknikvetenskap, för hen-
nes förtjänstfulla sätt att driva skolans kvinnliga nätverk. 
Nätverket innefattar kvinnliga akademiker på alla nivåer, 
från professor till doktorand, och utgör ett viktigt forum för 
informella träffar över institutionsgränser och befattnings-
gränser. 

Årets jämställdhets- och mångfaldspris till student till-
föll David Brinnen, för att i samband med mottagnings-
aktiviteterna för nyantagna studenter, erbjudit och använt 
nya tekniska hjälpmedel. Detta har underlättat särskilt för 
studenter med funktionshinder att kunna delta i samtliga 
aktiviteter under mottagningsperioden.

Funktionsansvaret inom skolorna för fakultetsförnyelse 
och jämställdhet, Future Faculty, har under året utvecklats 
och förstärkts. Flera av KTH:s skolor har startat en särskild 
JML-grupp. Varje skola har tagit fram en egen handlings-
plan för 2011 och 2012.  

Skolorna har i sina handlingsplaner särskilt lyft fram 
behovet av fler kvinnliga lärare på samtliga nivåer och inom 
grupperingar där snedfördelning råder.

I skolornas handlingsplaner framträder också behovet av 
JML-kompetens med koppling till den egna tjänsten. Beho-
vet har ökat efterhand som personal- och studentgrupperna 
har ändrats. KTH är, i likhet med Sverige i övrigt, mångkul-
turellt. Särskilt framhålls behov av att få ökade kunskaper 
kring kön och genus, kulturella likheter och olikheter, bemö-
tandefrågor samt hur man förebygger och agerar vid fall av 
diskriminering och trakasserier. KTH kommer att integrera 

Personal
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sådana moment i personalutvecklingsprogrammen. På KTH 
råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

För föräldralediga kan det, inför återgång i tjänst, vara 
svårt att hinna söka forskningsmedel. En skola har därför 
infört ett bidrag som biträdande lektorer och lektorer, som 
varit föräldralediga mer än sex månader, kan ansöka om. 
Två personer använde sig av denna möjlighet under 2011.

befordran 1998–2009

Under 2011 undersökte KTH om möjligheten till befordran 
på något sätt gynnat eller missgynnat kvinnor inom akade-
min. Undersökningen visar att av alla de som sökt befordran 
till professor eller lektor, har ungefär hälften befordrats, och 
att detta gäller både män och kvinnor. Undersökningen visar 
således på att kvinnor varken gynnats eller missgynnats. 

Befordran innebär att en biträdande lektor eller adjunkt 
kan erhålla anställning som lektor och att en lektor kan 
erhålla anställning som professor genom att bli befordrad 
på egna meriter som forskare och lärare.  

Under perioden 1998–2009 ansökte totalt 344 personer 
om befordran till professor. Av dessa var 32 sökanden kvin-
nor och 312 män. 17 kvinnor och 155 män befordrades till 
professor. Under perioden ansökte totalt 62 personer om 
befordran till lektor. Av dessa var 17 sökande kvinnor och 
45 män. 10 kvinnor och 18 män befordrades till lektor. 

lönebildning

KTH har inlett ett arbete med att kartlägga och analysera 
löner med syfte att upptäcka och åtgärda löneskillnader 
utifrån kön. Arbetet syftar till en hållbar lönebildning, ett 
stabilt underlag för att bedöma befattningskrav samt för att 
analysera lönestruktur och att sätta löner på sakliga grun-
der. Resultatet av den centrala kartläggningen har lett till 
beslut om att genomföra en kartläggning per skola, då varje 
skola har olika förutsättningar. 

Kompetens- och karriärutveckling 

Under 2011 har antalet anställda som deltagit i kompetens- 
och karriärutveckling ökat ytterligare. KTH har, liksom 
tidigare år, gjort omfattande investeringar i kompetensut-
veckling och fortbildning. 

Studieavgifter infördes under hösten 2011 för tredje-
landsstudenter. Med anledning av detta arrangerade KTH, 
tillsammans med Karolinska Institutet, en workshop-serie 
i interkulturell kommunikation. Den främsta målgruppen 
var utbildningsadministratörer och studievägledare.

Efterfrågan på språkutbildning i praktisk svenska för 
forskande och undervisande personal har ökat markant, 
och KTH har under året genomfört fler kurser än tidigare.

KTH:s karriärutvecklingsprogram kopplat till Tenure 
Track-systemet har vidareutvecklats under 2011. I pro-
grammet tydliggörs vad som krävs för vidare meritering 
till lektor och professor. KTH erbjuder deltagarna stöd och 
utveckling inom områden som är relevanta för en vidare 
akademisk karriär vid KTH. Exempel på stödområden är 
KTH:s mentorprogram Partners in Learning (PIL-pro-
grammet) samt seminarier med teman såsom vetenskaplig 
utveckling, pedagogisk utveckling och ledarskapsutveck-
ling. Programmet byggs upp stegvis och kommer att erbju-
das alla som, inom ramen för Tenure Track, nyanställs med 
sikte på att bli lektor eller professor på KTH. 

organisation 

Under 2011 har KTH, i enlighet med högskoleförord-
ningen, haft övergångsregler för anställning av biträdande 
lektorer. Med anledning av att man på nationell nivå inte 
har träffat någon överenskommelse om tidsbegränsade 
lärar anställningar beslutade KTH att från och med den 
1 oktober 2011 avvakta och inte längre utlysa nya biträ-
dande lektorat. 

PER S O N A L

Figur 18
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PER S O N A L

Från och med den 1 januari 2012 förändrar KTH 
befordringssystemet. Adjunkter kommer i framtiden inte 
att kunna befordras och därför har KTH, under en treårs-
period, infört övergångsregler för befordran av adjunkter. 
Kraven för befordran till lektor och professor förändras 
också i den nya anställningsordningen. 

arbetsmiljö 

Kvaliteten på skolornas arbetsmiljöarbete har förbättrats. 
Skolorna har i stor omfattning använt resultaten av medar-
betarundersökningen 2009 som grund för sina handlings-
planer och insatser när det gäller arbetsmiljön. KTH har 
förbättrat systematiken i arbetsmiljöarbetet.

På några skolor har arbetstagarorganisationerna haft 
svårigheter att rekrytera skyddsombud och representanter 
i samverkansorgan under 2010 och 2011. KTH har därför 
satsat på en riktad arbetsmiljöutbildning för skyddsombud 
och huvudskyddsombud. I kursen ingår arbetsmiljörätt, 
arbetsmiljö på KTH, rehabilitering, jämställdhet, mångfald 
och likabehandling. Utbildningen fortsätter under 2012.

En hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning har 
genomförts på en skola under 2011. Resultatet används i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med resultaten 
från motsvarande undersökningar som gjorts på andra sko-
lor tidigare år. 

På flera skolor har man gjort insatser för att förbättra 
situationen gällande handledning och arbetsmiljö för dok-
torander.

PERSonalStRuK tuR

Medelantalet anställda har ökat under 2011 med 339 perso-
ner till 4 615, jämfört med 4 276 under 2010 och 3 900 under 
2009. Medelantalet anställda beräknas utifrån mätningar 
varje månad under 2011. Vid omvandling till årsarbetskraf-
ter, är det en ökning med 218 till 3 375 under 2011, jämfört 
med 3 157 under 2010 och 2 935 under 2009. Andelen kvin-
nor har ökat med en procentenhet från föregående år till 
35 procent. Doktorander är den grupp som under 2011 har 
ökat mest räknat i årsarbetskrafter. Under 2011 har KTH 
satsat på rekrytering av doktorander med anställning.

åldersstruktur

Medelåldern för de anställda vid KTH är 40,6 år (kvinnor 
40,8 år och män 40,5 år). Medelåldern för lärare och under-
visande personal är 43,5 år (kvinnor 40,9 år och män 44,3 år). 
Medelåldern för doktorander med anställning eller utbild-
ningsbidrag är 30,3 år (kvinnor 30,5 år och män 30,2 år). 
Medelåldern för teknisk och administrativ personal är 45,8 
år (kvinnor 46,0 år och män 45,6 år).

Figur 19

a n Stä l l Da 2011 ( å R Sa R b E t S K R a f t E R 1)

Per personalkategori

1) vid omvandling till årsarbetskrafter kan avrundningseffekter 
förekomma

2) inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer
3) inklusive biträdande professorer
4) arvodister och timanställda
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Figur 20

a n Stä l l Da 2011 ( å R Sa R b E t S K R a f t E R 1)

Per ålderskategori

   Kvinnor Totalt antal kvinnor     1 188
  Män Totalt antal män  2 187

  Totalt antal anställda 3 375

1)  vid omvandling till årsarbetskrafter kan avrundningseffekter 
förekomma

Källa: HR+
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   Kvinnor Totalt antal kvinnor     1 188
  Män Totalt antal män  2 187

  Totalt antal anställda 3 375
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  Totalt antal lärare 839
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lärare och forskare

Antalet lärare har ökat med 40 årsarbetskrafter till 839 (kvin-
nor med 20 till 162 och män med 20 till 677). I gruppen lärare 
ingår professorer, gästprofessorer, adjungerade professorer, 
biträdande professorer, lektorer, biträdande lektorer, fors-
karassistenter, adjunkter samt gästlärare. Ökningen åter-
finns inom kategorierna professorer, lektorer och biträdande 
lektorer där biträdande lektorer står för den största delen av 
ökningen. Andelen kvinnor av lärarna utgör 19 procent, vil-
ket är en ökning med en procentenhet sedan 2010.

Antalet forskare, forskningsingenjörer och postdokto-
rer, det vill säga personal som främst arbetar med forskning 
och forskningsstödjande verksamhet, har ökat med 41 års-
arbetskrafter till 554 (kvinnor är oförändrat 147 och män 
har ökat med 41 till 407). Antalet postdoktorer har ökat med 
30 årsarbetskrafter till 82 (kvinnor med 9 till 22 och män 
med 21 till 60). Postdoktor är en tidsbegränsad anställning 
om högst två år och infördes 2009. 

Professorer
Antal årsarbetskrafter inom professorsgruppen (professor, 
gästprofessor och adjungerad professor) har under 2011 ökat 

med 8 årsarbetskrafter till 295 (kvinnor med 3 till 33 och 
män med 5 till 262).

Professorer har ökat med 8 årsarbetskrafter till 263 
(kvinnor med 3 till 24 och män med 5 till 239). Andelen 
kvinnor har under året ökat med en procentenhet till 9 pro-
cent.

Gästprofessorer har minskat med en årsarbetskraft till 
22 (kvinnor är oförändrat 8 och män har minskat med en 
till 14). Andelen kvinnliga gästprofessorer har ökat med en 
procentenhet till 36 procent.

Adjungerade professorer hade vid utgången av 2011 
ökat med 5 personer till 43 (kvinnor med en till 6 och män 
med 4 till 37). I årsarbetskrafter motsvarar det en ökning 
med en till 10 (kvinnor är oförändrat en och män har ökat 
med en till 9). Andelen kvinnor har ökat med en procent-
enhet till 14 procent. Under året har 9 personer rekryterats 
som adjungerad professor (en kvinna och 8 män), att jäm-
föra med 2010 då 12 personer rekryterades (4 kvinnor och 
8 män). Alla adjungerade professorer är anställda av KTH 
men har sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför 
KTH. Anställningen omfattar lägst 20 procent och högst 

Figur 21

a n Stä l l Da l ä R a R E PE R å l D E R S g Ru PP 2011 ( å R Sa R b E t S K R a f t E R 1)

Ålderskategori –29 30–39 40–49 50–59 60–64 65– Totalt

Professor 2) 7 92 108 57 31 295

Lektor 32 107 52 28 9 228

Bitr lektor 50 21 3 74

Forskarassistent 27 4 0 31
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1) vid omvandling till årsarbetskrafter kan avrundningseffekter förekomma 
2) inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer

Källa: HR+

Figur 22        

n y R E K Ry t E R I n g av l ä R a R E ( a n ta l I n D I v I D E R)   

2011 2010 2009 2008

Totalt
Antal 

kvinnor
Antal 
män Totalt

Antal 
kvinnor

Antal 
män Totalt

Antal 
kvinnor

Antal 
män Totalt

Antal 
kvinnor

Antal 
män

Professor 1) 42 17 25 28 5 23 28 4 24 32 11 21

Lektor 55 13 42 32 9 23 32 9 23 30 6 24

Bitr lektor 34 9 25 30 5 25 11 2 9 12 2 10

Forskarassistent 2 1 1 9 1 8 15 5 10 11 4 7

Adjunkt 24 8 16 21 8 13 15 3 12 16 5 11

Gästlärare 76 43 33 52 25 27 32 8 24 21 8 13

1) inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer för 2011, tidigare år exklusive adjungerade professorer

Källa: HR+

PER S O N A L
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PER S O N A L

Figur 23

S j u K f R å n va Ro 20 0 8 –2011

beräknat enligt ESV:s riktlinjer

2011 2010 2009 2008

totalt 1,7% 1,7% 1,9% 2,3%

Andelen långtidssjuka av de 

sjukskrivna (60 dagar eller mer) 52,3% 51,7% 57,3% 65,3%

Antal långtidssjuka mätt i 

årsarbetskrafter 28,3 27,1 30,5 41,0

Andel sjukfrånvaro av 

beräknad total arbetstid

Kvinnor 2,9% 3,1% 3,4% 4,2%

Män 1,0% 1,0% 1,1% 1,3%

Anställda t o m 29 år 0,5% 0,6% 0,5% 0,7%

Anställda 30 – 49 år 1,4% 1,4% 1,6% 1,8%

Anställda fr o m 50 år 3,1% 3,1% 3,1% 3,8%

Källa: HR+

50 procent av heltid. Vissa av de adjungerade professorena 
uppbär ingen lön från KTH utan erhåller hela lönen från sin 
huvudarbetsgivare.

Under året har 3 personer utsetts till affilierad profes-
sor (3 män) samtidigt som affiliering för 6 personer har 
upphört (en kvinna och 5 män). Detta innebär att KTH 
vid utgången av 2011 har 26 affilierade professorer (2 kvin-
nor och 24 män). Avsikten med att affiliera professorer är 
främst att stärka KTH:s internationella kontaktnät genom 
att länka välrenommerade utländska forskarkollegor till 
lärosätet. En affiliering innebär inget ekonomiskt åtagande 
från KTH:s sida och något anställningsförhållande före-
ligger inte. De affilierade professorerna ingår således inte 
i redovisningen av antalet anställda och årsarbetskrafter i 
årsredovisningen.

Lektorer, biträdande professorer, biträdande lektorer, forskar
assistenter, adjunkter och gästlärare
Antalet lektorer och biträdande professorer har ökat med 21 
årsarbetskrafter till 228 (kvinnor med 8 till 47 och män med 
13 till 181). Andelen kvinnor har ökat med 2 procentenheter 
och uppgår till 21 procent 2011.

Antalet forskarassistenter har under 2011 minskat med 
12 årsarbetskrafter till 31 (kvinnor med en till 8 och män med 
11 till 23). Andelen kvinnor i denna kategori har ökat med 5 
procentenheter och uppgår nu till 26 procent. Under året har 
2 nya forskarassistenter rekryterats (en kvinna och en man). 
Anledningen till att antalet forskarassistenter minskat är att 
KTH, i enlighet med karriärsystemet Tenure Track, inte ska 
anställa forskarassistenter utan istället rekrytera biträdande 
lektorer som den huvudsakliga vägen in i karriärsystemet.

Antalet biträdande lektorer har ökat med 23 årsarbets-
krafter till 74 (kvinnor med 5 till 17 och män med 18 till 57). 
Under året har 34 biträdande lektorer rekryterats (9 kvin-
nor och 25 män). Andelen kvinnor är oförändrat 23 procent 
jämfört med 2010.

Antalet adjunkter har minskat med 4 årsarbetskrafter 
till 172 (kvinnor ökat med en till 42 och män minskat med 5 
till 130). Andelen kvinnor inom denna kategori har minskat 
med en procentenhet och uppgår till 24 procent 2011.

Antalet gästlärare har ökat med 4 årsarbetskrafter till 
39 (kvinnor med 4 till 15 och män är oförändrat 24). Ande-
len kvinnliga gästlärare har ökat med 7 procentenheter till 
38 procent 2011. Gästlärare vid KTH har tidsbegränsade 
anställningar och omfattningen är oftast deltid.

Doktorander med anställning eller utbildningsbidrag

Doktorander med anställning eller utbildningsbidrag har 
under 2011 ökat med 80 årsarbetskrafter till totalt 949 (kvin-
nor med 38 till 282 och män med 42 till 667). Av de 949 var 
79 doktorander med utbildningsbidrag (26 kvinnor och 53 
män). Andelen kvinnliga doktorander med anställning eller 
utbildningsbidrag var 30 procent vilket är en ökning med 2 
procentenheter jämfört med 2010.

teknisk och administrativ personal

Den tekniska och administrativa personalen, inklusive bib-
liotekspersonalen har ökat med 57 årsarbetskrafter till totalt 
915 (kvinnor med 45 till 550 och män med 12 till 365). Ande-
len kvinnor var 60 procent under 2011. Männen återfinns 
främst inom kategorin teknisk personal och kvinnorna 
inom kategorin administrativ personal.

SjuKfR ånvaRo 

Den totala sjukfrånvaron, som anges i procent av de anställ-
das sammanlagda ordinarie arbetstid, ligger kvar på låga 1,7 
procent under 2011. Andelen långtidssjuka (60 dagar eller 
mer) har ökat marginellt med 0,6 procentenheter till 52,3 
procent av den totala sjukfrånvaron. Antalet långtidssjuka, 
mätt i årsarbetskrafter, har ökat med 1,2 årsarbetskrafter 
till 28,3 under 2011 jämfört med 27,1 under 2010 och 30,5 
under 2009.
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Lokaler

K th:S loK alSItuatIon 

KTH disponerar vid utgången av 2011 cirka 238 000 kva-
dratmeter lokalarea, en ökning med tre procent jämfört 
med situationen vid föregående årsskifte. 

Lokalerna fördelas på KTH Campus inklusive Alba-
Nova 190 000 kvadratmeter, Campus Solna 5 000 kvadrat-
meter, Kista 23 000 kvadratmeter och Haninge, Huddinge 
och Södertälje tillsammans cirka 20 000 kvadratmeter. 
Akademiska Hus äger alla lokaler som KTH disponerar på 
KTH Campus, Solna, Huddinge och i Kista och är hyres-
värd för 83 procent av lokalbeståndet. 

Andelen tomställda eller outnyttjade lokaler är vid 
utgången av 2011 under en procent av den hyrda arean jäm-
fört med nära åtta procent för drygt fem år sedan. Ambitio-
nen har tidigare varit att höja utnyttjandegraden något för 
att ha utrymme för evakueringslokaler och mindre omflytt-
ningar, men som en följd av KTH:s kraftiga expansion de 
senaste åren, framför allt på forskningssidan, är nu utrym-
met för löpande lokalförändringar närapå obefintligt.

Flera lokalprojekt har avslutats under 2011 samtidigt 
som beslut fattats om flera omfattande projekt. Nedan 
redovisas några av dessa lokalprojekt som inom de närmas-
te åren kommer att avhjälpa lokalbristen.

• Under våren 2011 flyttade Science for Life Laboratory, 
en nationell resurs för storskalig molekylär bioveten-
skap som KTH som värduniversitet driver tillsammans 
med Karolinska Institutet och Stockholms universitet, 
in i nya forskningslokaler på drygt 4 000 kvadratmeter 
i Karolinska Institutet Science Park. Under hösten 2013 
beräknas ytterligare 4 000 kvadratmeter stå färdiga för 
inflyttning inom Science Park-området. 

• Centrum för transportstudier, ett gemensamt forsk-
ningsprojekt mellan KTH och Väg- och trafikforsk-
ningsinstitutet, har i maj 2011 flyttat in i en totalreno-
verad byggnad mitt på campusområdet. Arbetet med 
en tillbyggnad har påbörjats för att tillgodose det lång-
siktiga behovet av lokaler för den snabbt växande trans-
portforskningen. 

• Kemikvarterets byggnader har under de senaste åren 
genomgått en omfattande ombyggnad och modernise-
ring. Hösten 2011 avslutades ombyggnaden för avdel-
ningen för kemiteknik.

• Före detta Röda Korsets sjukhus, som Akademiska Hus 
förvärvade för KTH:s räkning under 2010, genomgår 
för närvarande en omfattande men varsam renovering. 
I januari 2013 kommer KTH:s ledning och större delen 
av universitetsförvaltningen att flytta in i moderna och 
ändamålsenliga kontorslokaler.

• En omfattande om- och tillbyggnad påbörjades somma-
ren 2011 av byggnaden där flera tunga discipliner inom 

området teknikvetenskap har sin verksamhet (bland 
andra hållfasthetslära, mekanik, farkost- och flygtek-
nik). Lokalerna kommer i sin helhet att stå klara för 
inflyttning våren 2013.

• I Väg- och vattenkvarteret projekteras en tillbyggnad 
för skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Bygg-
naden beräknas stå klar för inflyttning senhösten 2013.

En samlad bild över KTH:s lokalsituation 2011 och den 
förväntade utvecklingen av lokalbeståndet under perioden 
2012–2014 redovisas i den lokalförsörjningsplan som fast-
ställdes av universitetsstyrelsen i september 2011.

För verksamheten i Huddinge (medicinsk teknik) är 
fortfarande läget besvärligt. Diskussioner förs med Stock-
holms läns landsting om etablering av den så kallade Inno-
vationsplatsen, en tillbyggnad av Karolinska Universitets-
sjukhuset i Huddinge, där KTH skulle få möjlighet att 
etablera sig i nära samverkan med sjukhusets specialfunk-
tioner. Något beslut om detta projekt har ännu inte fattats. 

För ICT-skolan i Kista, som idag har sin verksamhet i 
två byggnader, Forum och Electrum, har utretts möjlig-
heten att samla verksamheten i Electrumbyggnaden och 
genom detta anpassa lokalytan till det aktuella behovet. 
Beslut i denna fråga kommer att fattas under våren 2012.  

Den kraftiga brand som den 4 maj 2011 härjade Arki-
tekturskolans byggnad påverkade självklart verksamheten 
vid skolan och i synnerhet avgångsstudenterna. Från och 
med höstterminen fungerade dock verksamheten i stort sett 
normalt igen. Arkitekturskolan kommer inom de närmaste 
åren att flytta till en helt ny byggnad inom KTH Campus.

StuDEnt- och foRSK aRboStäDER

KTH förmedlar idag ett stort antal studentlägenheter och 
studentrum till utbytesstudenter och utländska masterstu-
denter. Hösten 2011 uppgick antalet till cirka 1100. Under 
2011 har KTH i samverkan med Akademiska Hus initie-
rat ett bostadsprojekt på Campus, ett container-/modul-
hus med drygt 40 lägenheter. Detaljplanen för projektet 
fastställdes i december 2011 och om projektet förverkligas 
kommer huset preliminärt att stå färdigt för inflyttning vid 
kommande årsskifte.

EKonomI

Lokalkostnaderna har jämfört med föregående år ökat 
med drygt sex procent, från 541 mnkr till 578 mnkr. Av 
detta belopp utgörs 47 mnkr av bostäder som förmedlas till 
utländska studenter och gästforskare. Hyreskostnaderna, 
som står för 74 procent av kostnaderna, har ökat med nära 
6 procent medan mediakostnaderna (el- och kylkostnader) 
har ökat med drygt 15 procent.



47

Ekonomi – resultat, resursanvändning 
och finansiering

EKonomISK t RESultat och K aPItalföR änDRIng 

Årets resultat är 108 mnkr vilket är en förväntad minsk-
ning i förhållande till föregående års resultat på 194 mnkr. 
Expansionen under 2009 och 2010 avseende studenter och 
prestationer har nu avmattats. Tilldelade forskningsmedel 
har ökat kraftigt och rekrytering av personal har fortsatt 
öka under 2011.

KTH:s totala omsättning 3 941 har ökat med 7 procent 
mätt som verksamhetens intäkter inklusive bidrag för 
finansiering av transfereringar. Avskrivningskostnaderna 
visar en kraftig ökning med 26 procent inom forskning och 
forskarutbildningen. Materiella anläggningstillgångar har 
ökat med 31 procent till 363 mnkr totalt på KTH. Trots en 
kraftig uppgång av bidragen har inte likviditeten påverkats 
lika mycket då investeringarna ökat medan bidragen ligger 
kvar som oförbrukade bidrag och dessa resultatförs i samma 
takt som avskrivningskostnaderna. 

Den utgående balansen på kapitalsidan inom forskning 
och forskarutbildning utgör 20 (17) procent av omsättning-
en. Inflödet av anslag inom de strategiska forskningsområ-
dena (SRA) får inte periodiseras och eftersom verksamheten 
fortfarande är under uppbyggnad har kostnaderna inte 
hunnit ikapp intäkterna.

Totalt utgör kapitalet 15 (14) procent av den totala 
omslutningen.

KTH har förutom stort utgående kapital även fordring-
ar och förskott som under året har ökat. Det ekonomiska 
kapitalet och inflödet av bidrag ger stora möjligheter till 
kommande strategiska satsningar. KTH har under ett antal 
år arbetat intensivt med rekrytering av kvalificerad perso-
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R ESu ltat-  o ch K a PI ta lu t v EcK l I n g 

mnkr

Figur 25

R ESu ltat

(mnkr) 2011 2010

Intäkter 3 713 3 480

Kostnader 3 604 3 286

Resultat 108 193

Resultat dotterföretag 0 0

Intäkter för transfereringar 228 194

Lämnade bidrag  

(kostnader för transfereringar) 228 194

RESultat 108 194

Figur 26

K a PI ta lu t v EcK l I n g 

(mnkr)
Utgående  

balans 2011
Resultat 

2011
Resultat 

2010
Ingående 

balans 2010

Grundutbildning 117 7 61 48

Beställd utbildning 5 3 2 1

Uppdragsutbildning –3 –5 –1 3

Forskn forskarutbildning 475 102 130 243

Uppdragsforskning 9 0 1 7

totalt 603 108 194 301

nal och kommer fortsätta med detta. KTH kommer fortsatt 
även att satsa på större investeringar. 

IntäK tER

Verksamhetens intäkter har ökat med 7 procent och är nu 
uppe i 3 713 mnkr. Ökningen ligger framförallt inom intäk-
ter av bidrag inom forskning och forskarutbildning. Intäkter 
av anslag till forskning och forskarutbildning har ökat med 
4 procent och anslagen till grundutbildningen har minskat 
med samma procentandel.  Intäkterna inom grundutbild-
ningen utgör 32 procent av de totala intäkterna vilket visar 
på en minskning med 3 procentenheter sedan föregående år.

utbildning

Grundutbildningen har minskat sina intäkter med 4  procent 
till 1176 mnkr. Intäkterna från grundutbildningsanslaget har 
 minskat med 5 procent till 1 054 mnkr plus 9 mnkr för trans-
fereringar. KTH har överskridit takbeloppet (1 063 mnkr) 
med 25 mnkr och har presterat motsvarande 1 088 mnkr 
men har inget anslagssparande att ta i anspråk. De avgifter 
som tagits in från studieavgiftsskyldiga studenter uppgår till  
9 mnkr.

forskning och forskarutbildning

Forskning och forskarutbildning har ökat sina intäkter med 
12 procent till 2 418 mnkr. Intäkterna från forskning och 
forskarutbildningsanslaget ökade med 4 procent till 917 
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 Övrigt/Privata 13,8 % (12,9 %)

EU:s institutioner
6,6 % (5,2 %)

Strategiska 
stiftelser
2,1 % (2,1 %)

Övriga 
statliga 
myndigheter 
15,5 % (14,6 %)

Forskningsråd 8,9 % (8,2 %)

Figur 27

K t h: s  f I n a n S I E R I n g 2011 (2010)

Intäkter totalt 3 713 (3 480) mnkr

Grundutbildnings-
anslag 28,4 % (32 %)

Forsknings- och 
forskarutbildnings-
anslag 24,7 % (25,2 %)

  Övriga utländska 1,8 % (2,1 %)
 
 EU 9,3 % (7,7 %)

Svenska företag 
och org.
13,7 % (16,1 %)

Strategiska  
stiftelser 
3,1 % (3,3 %)

Övriga statliga
14,3 % (14 %)

Figur 28

f o R S K n I n g E n S f I n a n S I E R I n g 2011 (2010)

Intäkter totalt 2 501 (2 240) mnkr

Forsknings- och 
forskarutbildnings-
anslag 36,7 % (39,2 %) 

 

Forskningsråd 
13,1 % (12,5 %)

Vinnova 6,9 % (7,5 %)   
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mnkr. De så kallade SRA-projekten transfererar 61 mnkr av 
anslagen vidare till samarbetspartners på andra universitet. 
Inkluderas transfereringarna blir ökningen av anslaget för 
forskning och forskarutbildning 7 procent till 1 000 mnkr. 
Den riktigt kraftiga ökningen inom denna verksamhet lig-
ger på bidragen som ökat med 18 procent till 1 390 mnkr. 
De största bidragen kommer från Vetenskapsrådet, Vin-
nova, EU, Wallenbergstiftelserna, Statens energimyndighet 
(STEM) och Stiftelsen för strategisk forskning. Dessa finan-
siärer står för 956 mnkr eller nästan 70 procent av bidragen.

EKO N O MI

Figur 29

I n tä K t E R av b I D R ag t I l l  f o R S K n I n g

Största finansiärerna (mnkr) 2011 Ökning

Vetenskapsrådet 286 18%

EU 233 35%

Verket för innovationssystem (Vinnova) 171 3%

Wallenbergstiftelserna 116 22%

Statens energimyndighet (STEM) 82 11%

Stiftelsen för strategisk forskning 68 13%

Figur 30

Sa m f I n a n S I E R I n g av b I D R agS f I n a n S I E R a D v E R K Sa m h E t

tkr
Bidrags-

finansiering
Samfinansiering 

från anslag Andel

Grundutbildning 40 925 219 1%

Forskn forskarutbildning 1 389 891 140 336 10%

totalt 1 430 816 140 555 10%

Sa mfInanSIERIng

Enligt regleringsbrevet ska det framgå i vilken omfattning 
anslagsmedel har använts för samfinansiering av bidragsfi-
nansierad verksamhet. För KTH har detta gjorts enligt sam-
manställning i figur 30.

KoStnaDER

Verksamhetens kostnader har ökat med nästan 10 procent 
och uppgår nu till 3 604 mnkr.

Ökningarna finns till största delen inom kostnaderna 
för personal som står för nästan 65 procent av ökningen, 
226 mnkr. Drift, lokalkostnader och avskrivningar står för 
resterande delen och det indikerar sammantaget den expan-
sion inom forskningen som pågår. De finansiella kostnader-
na har ökat på grund av räntehöjningar under året. KTH 
har stora lån men trots det får ökningen av de finansiella 
kostnaderna en mycket liten påverkan på helheten. Där-
emot har avskrivningarna ökat med 33 mnkr (25 procent). 

Personalen har ökat med 218 heltidsekvivalenter och 
den största ökningen finns inom kategorin doktorander 
som står för 37 procent av ökningen. 

Driftkostnaderna har ökat med 32 mnkr vilket utgör 7 
procent i förhållande till föregående år och står för 9 procent 
av de ökade kostnaderna. Köp av konsulter och resekost-
nader står för nästan hela ökningen. Lokalkostnaderna har 
ökat med 38 mnkr (7 procent) till 579 mnkr. I detta belopp 
ingår bland annat kostnader för bostäder som förmedlas till 
utländska studenter och gästforskare med 49 mnkr.  

Investeringarna har ökat med 31 procent sedan föregå-
ende år. Avskrivningskostnaderna har ökat med 22 procent.



   Finansiella kostnader  
  0,4 % (0,1 %)

Övriga driftkostnader 
17,4 % (18,2 %)

Lokalkostnader 
16,1 % (16,5 %)

Figur 31   

K t h: s  Ko St n a D E R 2011 (2010) 

Kostnader totalt 3 604 (3 286) mnkr

Personalkostnader 
61 % (60,7 %)

Avskrivningar 
5,1 % (4,5 %)

Figur 33 

K t h: s  v E R K Sa m h E t E R 2011 (2010)

Intäkter totalt 3 713 (3 480) mnkr

Grundutbildning 
31,7 % (35,1 %)

Uppdrags- 
utbildning  
0,6 % (0,3 %)

Beställd  
utbildning  
0,4 % (0,2 %)

 Uppdragsforskning 2,2 % (2,6 %)

Forskning 
och forskar-
utbildning  65,1 
% (61,8 %)
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EKO N O MI

Figur 32

v E R K Sa m h E t E n S Ko St n a D E R 

Kostnader 2011 2010

Kostnader för personal 2 198 1 994

Kostnader för lokaler 579 541

Övriga driftskostnader 630 599

Finansiella kostnader 15 4

Avskrivningar och nedskrivningar 182 149

totalt 3 604 3 286

holDIngS RESultat

Koncernen KTH Holding AB (Holding), fastställer sin års-
redovisning i maj/juni månad. I KTH:s ekonomiska resultat 
och myndighetskapital ingår värdet av och koncernresul-
tatet för Holding. Holding har vid januari månads utgång 
redovisat ett prognostiserat negativt resultat om –463 tkr. 
Detta avser endast ett resultat för moderbolaget. Något 
prognostiserat resultat för koncernen låter sig inte göras.

tR anSfERERIngaR

Transfereringarna har ökat med nästan 18 procent totalt. 
Av de 135 mnkr som KTH under 2011 erhållit i anslag som 
huvudsökande för strategiska forskningsområden (SRA) 
har 61 mnkr transfererats vidare till medsökande lärosäten. 
Transfereringarna kommer att fortsätta öka. Under nästa 
år kommer KTH att transferera 97 mnkr av de 215 mnkr 
som KTH kommer erhålla inom ramen för anslag för SRA-
projekten.

oföRbRuK aDE bIDR ag och foRDRIngaR

De oförbrukade bidragen (förskott) fortsätter att öka och 
har ökat med 7 procent till 1 084 mnkr. De oförbrukade 
bidragen totalt motsvarar nästan 30 procent av årets totala 
intäkter. De tio största bidragsgivarna står för 79 procent, 
eller 861 mnkr, av de oförbrukade bidragen. Föregående år 
har KTH i samband med de stora ökningarna av oförbru-
kade bidrag sett att likviditeten ökat i samma takt, men i år 
har denna trend brutits. Investeringarna har ökat kraftigt 
vilket påverkat likviditeten.

Upplupna bidragsintäkter (fordringar) på externa 
finansiärer har ökat med 25 procent sedan föregående år 
och uppgår nu till 243 mnkr. De största fordringarna finns i 
likhet med tidigare år på EU:s institutioner med 118 mnkr. 
Därefter kommer fordringarna på Wallenbergstiftelserna 
med 27 mnkr, Vinnova med 16 mnkr samt Statens energi-
myndighet (STEM) med 15 mnkr.

Figur 34
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Största bidragsgivarna (mnkr) 2011-12-31 Förändring

Vetenskapsrådet 285 7%

EU 128 5%

Vinnova 109 –12%

Wallenbergstiftelserna 83 –9%

Formas 71 16%
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KoStnaD PER PREStatIonSt yP

Enligt 3 kap. 1 § i förordningen (SFS 2 000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag ska myndigheterna kom-
mentera verksamhetens resultat i förhållande till de upp-
gifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad 
regeringen i förekommande fall, har angett i regleringsbrev 
eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst 
visa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på volym och kostnader. Redovisningen ska läm-
nas enligt den indelning som myndigheten bestämmer om 
inte regeringen beslutat annat.

lärosätenas instruktion

Av regleringsbrevet för universitet och högskolor m m avse-
ende budgetåret 2011 framgår att övergripande mål för uni-
versitets och högskolors verksamhet finns i högskolelagen. 
Där framgår att utbildning, som vilar på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet respektive 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat 
utvecklingsarbete är de två huvuduppgifterna för universi-
tet och högskolor. Därutöver ingår det i lärosätenas uppgif-
ter att samverka med det omgivande samhället, att informe-
ra om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat, 
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tillkomna vid lärosätet, kommer till nytta. Verksamheten 
ska vidare drivas på ett sådant sätt att det finns ett nära sam-
band mellan forskning och utbildning, att hög kvalitet nås 
i verksamheten, att tillgängliga resurser utnyttjas effektivt, 
att hållbar utveckling främjas i verksamheten, att jämställd-
het mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas och 
att verksamheten främjar förståelsen för andra länder och 
internationella förhållanden. Dessutom ska studenterna ges 
rätt att utöva inflytande över utbildningen och lärosätena 
aktivt främja och bredda rekryteringen.

utvecklingsarbete

Under 2010 genomfördes ett utvecklingsarbete av lan-
dets universitet, med syftet att ta fram mått som beskriver 
kostnad per prestation. Arbetet koncentrerades till huvud-
uppgifterna utbildning och forskning. Data som ligger till 
grund för beräkning av kostnad för prestation hämtas ur 
olika redovisningssystem, vilket innebär att uppgifterna är 
reviderbara. Med en prestation avses något som lämnar uni-
versitetet. En förutsättning för de föreslagna måtten är att 
lärosätenas ekonomisystem är uppbyggt så att intäkter och 
kostnader kan särredovisas på respektive verksamhetsgren, 
det vill säga huvuduppgifter, men inte på uppgifter såsom 
samverkan, internationalisering, kvalitetsarbete etcetera. 
Varje lärosäte är sedan unikt på många olika sätt varför de 
framtagna uppgifterna inte låter sig jämföras mellan läro-
säten utan enbart bör användas som jämförelse över tid för 
ett och samma lärosäte. Resultatet av det nationella utveck-
lingsarbetet blev att regeringen 2010 beslutade att komplet-
tera sammanställningen Väsentliga uppgifter. 

Under 2011 har universiteten fortsatt arbeta med att ta 
fram ytterligare mått för kostnader och prestationer. Det har 
främst berört området samverkan samt forskarutbildning. 
Förslagen har redovisats på konferenser med Högskolornas 
Redovisningsråd (en del av SUHF – Sveriges Universitets- 
och Högskoleförbund). Även Ekonomistyrningsverket har 
informerats. Prestationsmått för samverkan redovisas under 
avsnittet Samverkan. När det gäller kostnad per prestation 
för forskarutbildning har KTH funnit att stor osäkerhet 
föreligger i de uppgifter som i så fall skulle ligga till grund 
för en sådan beräkning eftersom kostnader för forskarut-
bildning inte finns särredovisade i ekonomisystemet. KTH 
avstår därför tills vidare från att ta fram denna uppgift.

mått för kostnad per prestation

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå används 
måtten kostnad per helårsstudent respektive kostnad per 
helårsprestation. För dessa gäller att med kostnad ska avses 
kostnaden för utbildning enligt resultaträkningen, vilket 
innebär att kostnader för uppdragsutbildning och beställd 
utbildning inte ska ingå. Antalet helårsstudenter och helårs-

prestationer inkluderar således inte heller uppdragsutbild-
ning och beställd utbildning

För forskning och utbildning på forskarnivå används 
måttet kostnad per refereegranskad vetenskaplig publika-
tion. För detta gäller att med kostnad ska avses kostnaden 
för forskning och forskarutbildning samt kostnaden för 
uppdragsforskning enligt resultaträkningen eftersom det 
är svårt att skilja på publikationer utifrån hur forskningen 
finansierats. Refereegranskade vetenskapliga publikationer 
är artiklar och forskningsöversikter som genomgått gransk-
ning av oberoende forskare och som presenterar nya insik-
ter i vetenskaplig form. 

KTH:s forskare publicerade under det senaste verksam-
hetsåret närmare 2 000 artiklar i vetenskapliga tidskrifter 
och producerade dessutom cirka 2 500 konferensbidrag. 
Antalet tidskriftsartiklar har uppskattats på basis av upp-
gifter i internationella databaser, så som Web of Science, 
medan underlaget för antalet konferensbidrag inhämtats 
genom förfrågan till KTH:s skolor, se figur 12 i avsnittet 
Forskning. Konferensbidrag publiceras vanligen i Procee-
dings eller i särskilda bokserier eller liknande. Det existe-
rar dock en gråzon där konferensbidrag uppträder i form 
av artiklar i reguljära tidskrifter. Sådana förekomster kan 
i databaserna antingen vara kategoriserade som Articles, 
eller som Proceedings Papers, eller bådadera. Detta feno-
men skapar sålunda vissa osäkerheter i mätningarna. För 
att bland annat komma till rätta med dessa omständigheter 
pågår arbete med att bygga upp KTH:s publikationsdata-
bas DiVA. Denna väntas under 2012 bli tämligen komplett 
för publiceringar från år 2004 och framåt. Databasen kom-
mer att innehålla uppgifter om alla former av vetenskaplig 
publicering vid KTH, det vill säga förutom artiklar och kon-
ferensbidrag även monografier, bokkapitel, rapporter etc. 
Sedan tidigare har alla licentiat- och doktorsavhandlingar 
registrerats, och examensarbeten håller successivt på att läg-
gas in. Uppgift om antal publikationer för 2011 har hämtats 
från DiVA. Antalet publikationer för det år som årsredovis-
ningen avser är preliminärt beroende på att denna uppgift 
inte blir stabil förrän en bit in på nästa år. Det bör också 
noteras att publikationer ett visst år inte har fullständig 
överensstämmelse med årets kostnader för forskning och 
utbildning på forskarnivå men att nyckeltalet kan ses som 
ett acceptabelt närmevärde.

 



Stiftelser och donationer
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KTH har under 2011 påbörjat arbetet med att bygga upp 
en fundraisingverksamhet. Fundraising som finansierings-
form ska ses som ett komplement till övrig externfinansie-
ring och är en del av ett långsiktigt relationsbyggande med 
såväl befintliga som tänkbara donatorer och intressenter.

Centrala funktioner för att bedriva arbetet har etable-
rats och en metodik som passar lärosätet har börjat utar-
betas under året. Stor vikt har lagts vid att utveckla den 
interna administrationen vid mottagande och hantering av 
donationer. 

Den största donationen under 2011 kommer från Ker-
stin och Rune Jonasson. Gåvan är en av de större privata 
donationerna i KTH:s historia, ca 61 mnkr. Medlen ska 
bidra till samverkan mellan KTH, Karolinska Institutet 
och Karolinska Universitetssjukhuset inom området medi-
cinsk teknik, detta ska främst ske genom anskaffning av 
kvalificerad utrustning. Donationen ska även främja sam-
arbete med Sydkorea inom forskningsområdet.

Övriga donationer kommer från Pulpaper AB samt 
Nils och Hans Backmarks dödsbo. Pulpaper AB har done-
rat medel till skolan för kemivetenskap. Medlen går till 
professor Lars Wågberg vid avdelningen för fiberteknologi 
och ska användas för forskning kring vidareförädling av 
massa för tillverkning av regenererad cellulosa. Nils och 
Hans Backmarks dödsbon har genom Birgit Backmark 
donerat medel till forskning i mikrovågsteknik. Donatio-
nen kommer betalas ut under tio år. 

StIftElSEföRvaltnIng

KTH förvaltar för närvarande 114 privaträttsliga stiftelser 
med så kallad anknuten förvaltning. Dessa stiftelser har 
bildats genom olika donationer till KTH. Under 2011 har 
en ny stiftelse bildats, Per Hagbarths stiftelse. Stiftelsens 
ändamål är att dela ut stipendium till innovativa, entrepre-
nöriella civilingenjörer vid KTH. Stiftelsen har tillgångar 
på 4,1 miljoner. 

De två äldsta stiftelserna som förvaltas av KTH har sina 
ursprung i gåvor från 1866, då de donerades till skolans 
föregångare, Kongl. Teknologiska Institutet. Gåvorna kom 
från Fabriksidkaren Joh. Michaelson, tidigare ledamot av 
Institutets styrelse, samt ”Wällofliga Borgareståndet vid 
Lagtima Riksdagen i Stockholm, år 1866”. Båda gåvorna 
avsåg att skapa stipendiefonder för medellösa elever, som 
utmärkt sig för flit, goda anlag och ett hedrande uppträ-
dande. Dessa stiftelser delar fortfarande ut stipendier till 
studerande vid KTH. 

ändamålsförvaltning

I stiftelseförordnandet (donationshandlingen) anges varje 
stiftelses ändamål. Från de stiftelser, ca 50 stycken, som är 
avsedda för studerande beslutades att dela ut 302 stipen dier 

om sammanlagt 5,5 mnkr. Av dessa utgör cirka 3 mnkr 
medel från den största stiftelsen, Henrik Göranssons Sand-
viken stipendiefond, med ett kapital på 111,5 mnkr. Knappt 
30 stiftelser delar ut resebidrag till lärare, forskare och fors-
karstuderande. Under året beslutades att dela ut 3,9 mnkr 
från dessa stiftelser. Övriga stiftelser bidrar till forsknings-
verksamhet inom en viss gren av KTH:s forskning. Under 
året beslutades dela ut bidrag om totalt cirka 8 mnkr till 
sådan verksamhet vid KTH. 

Den näst största stiftelsen som KTH förvaltar är stiftel-
sen KTH:s stora pris ur 1944 års donation. Priset 2011 var 
på en miljon kronor. Donator, som önskat förbli anonym, 
föreskrev att priset skulle gå till svensk medborgare som 
bland annat genom epokgörande upptäckter, sinnrika till-
lämpningar eller konstnärlig insats haft stor betydelse för 
Sverige. KTH:s stora pris 2011 tilldelades professor Mikael 
Eriksson, för hans mod att tänka i nya banor och förverk-
liga storslagna visioner inom acceleratorfysik. Mikael har 
haft en nyckelroll som konstruktör till det internationellt 
uppmärksammade synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab i 
Lund.

KaPItalföRvaltnIng

KTH:s placeringspolicy har tidigare enbart avsett de KTH-
anknutna stiftelserna men har under året uppdaterats för  
att även inkludera kapital som tillkommit KTH genom 
donation och gåva. 

Kapitalet förvaltas diskretionärt av en extern kapital-
förvaltare. Detta innebär att kapitalförvaltaren har rätt att 
genomföra omplaceringar inom de ramar som anges i pla-
ceringspolicyn. Den totala stiftelseförmögenheten uppgick 
vid årets slut till 555 mnkr (636 mnkr 2010), fördelat på 
grupper av stiftelser enligt figur 36.

                  Antal        Kapital, mnkr

Stiftelser upp till 1 mnkr 48 24

Stiftelser, 1 till 5 mnkr 40 87

Stiftelser, 5 till 15 mnkr 18 155

Stiftelser, 15 till 161 mnkr 8 289

Summa 114 555

Figur 36

St I f t E l S E R n a S vä R D E 

Stiftelsekapital 555 mnkr per 2011-12-31



Finansiell redovisning 

REDovISnIngS- och väRDERIngSPRIncIPER

allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder-
lag, förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, 
anslagsförordningen (2011:223), donationsförordningen 
(1998:140) samt tillkommande regeringsbeslut. KTH följer 
god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) 
föreskrifter till förordningen om myndigheters bokföring 
(2000:606).

KTH använder ”Baskontoplan 1999 för statliga myn-
digheter” (BAS-S 99) som utvecklats av Ekonomistyrnings-
verket. Kontoplanen bygger på samma grundprinciper 
som baskontoplanen för företag, EU BAS 97.

KTH tillhör de myndigheter som är skyldiga att följa 
förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. 
Det innebär att KTH med rimlig säkerhet fullgör de krav 
som framgår av 3§ myndighetsförordningen (2007:515). 
Riskanalys är framtagen för att säkerställa att kraven upp-
fylls. 

Brytdag för den löpande redovisningen avseende 
räkenskapsåret 2011 har varit 2012-01-05. Som periodav-
gränsningspost bokförs belopp överstigande 50 tkr. Om 
inget annat anges nedan redovisas beloppen i tusental kro-
nor (tkr), avrundningseffekter kan förekomma.

Ekonomimodell och redovisningens uppläggning

KTH:s ekonomimodell har som utgångspunkt att till-
godose 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 resultaträk-
ning. För KTH som helhet är interna transaktioner elimi-
nerade. 

KTH har från och med 2010 anpassat sin redovisning 
av gemensamma kostnader med utgångspunkt från den 
modell som föreslagits av Sveriges universitets- och hög-
skoleförbund (SUHF). Tillämpningen har endast i obetyd-
lig utsträckning påverkat resultat, kostnader, intäkter samt 
myndighetens ekonomiska ställning. 
 
Donation

KTH har medgivande från regeringen, enligt Donationsför-
ordningen (1998:140) 12 §, att placera donationsmedel som 
inte ska förbrukas inom de närmaste två åren utanför Riks-
gälden. 

Per 2011-12-31 var dessa medel placerade i svenska 
aktier samt utländska värdepappersfonder. Nya donatio-
ner har intäktsförts som bidrag. De medel som vid bok-
slutstillfället ännu inte har förbrukats för sitt ändamål har 
periodiserats som oförbrukade bidrag. Donationer i form 

av värde papper värderas till marknadsvärdet vid gåvotid-
punkten. I samband med bokslut värderas donationen till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på 
balansdagen. 

Behovet av likvida medel, för investeringar med kopp-
ling till donationen, de närmaste tre till fem åren motsvarar 
det som redovisats som oförbrukat bidrag. 

verksamhetsgrenar

KTH:s verksamhet redovisas under följande verksamhetsgrenar
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå:
 •  Grundutbildning 
 •  Beställd utbildning
 •  Uppdragsutbildning

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå:
 •   Forskning och forskarutbildning (inkl kapitalandels-

förändringar i KTH Holding AB)
 •  Uppdragsforskning
 
transfereringar

KTH särredovisar transfereringar då dessa inte represente-
rar någon egentlig resursförbrukning inom KTH. Transfe-
reringar är medel som är avsedda att användas för finan-
siering av bidrag till externa samarbetspartner samt till 
stipendier med mera. Exempel på transfereringar är när 
KTH är koordinator och förmedlar medel från SRA vidare 
till andra samarbetspartner. 

Immateriella tillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärdet. Avskrivningar räknas från den kalendermå-
nad då tillgången tas i bruk. Den ekonomiska livslängden 
kan vara tre år eller fem år. 

Balanserade utgifter för utveckling gäller framförallt 
utveckling av administrativa datasystem, som beräknas 
ha en livslängd på fem år. Detta innebär att kostna-
derna successivt avräknas mot resultatet under data-
systemets hela livslängd och inte direkt vid leverans-
godkännandet.
 
materiella anläggningstillgångar

Inventarier, utrustning med mera med minst tre års eko-
nomisk livslängd och ett anskaffningsvärde på minst 25 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 
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anläggningstillgångar anskaffade i utländsk valuta omräk-
nas anskaffningskostnaden till den vid leveranstidpunkten 
gällande valutakursen.

För datorer tillämpas avskrivningstider på normalt tre 
år. Övriga inventarier, maskiner och utrustning avskrivs 
normalt under fem år. 

För vissa större investeringar tillämpas avskrivningsti-
der på upp till tio år. Avskrivningar räknas från den kalen-
dermånad då tillgången tas i bruk. Reparation och ombygg-
nad av annans fastighet aktiveras när beloppet överstiger 
500 tkr om den ekonomiska livslängden beräknas vara mer 
än tre år. 
  

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.
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Resultaträkning

Grundläggande högskoleutbildning
Forskning/

forskarutbildning

Not Totalt
Grund- 

utbildning
Beställd 

utbildning
Uppdrags- 
utbildning

Forskn och 
forskarutb

Uppdrags-
forskning

verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 1 970 901 1 054 108 0 0 916 793 0 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 286 027 76 583 14 097 21 528 91 012 82 808 

Intäkter av bidrag 1 431 031 40 925 53 101 1 389 891 62 

Finansiella intäkter 3 24 563 3 963 0 2 20 433 164 

Summa verksamhetens intäkter 3 712 522 1 175 579 14 150 21 631 2 418 129 83 034 

verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 2 197 870 688 361 4 322 14 191 1 442 488 48 508 

Kostnader för lokaler 578 538 258 086 744 1 524 305 792 12 393 

Övriga driftkostnader 630 460 188 556 6 176 10 075 407 278 18 374 

Finansiella kostnader 3 15 420 953 13 10 13 808 635 

Avskrivningar och nedskrivningar 182 205 32 395 162 333 146 368 2 947 

Summa verksamhetens kostnader 3 604 494 1 168 351 11 418 26 134 2 315 734 82 857 

Summa verksamhetsutfall 108 029 7 228 2 732 –4 503 102 395 177 

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 5 –463 0 0 0 –463 0 

transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 1 92 368 9 579 0 0 82 789 0 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 93 573 12 066 0 0 81 506 0 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 42 354 1 258 0 0 41 097 0 

Lämnade bidrag 228 296 22 904 0 0 205 392 0 

Saldo transfereringar 0 0 0 0 0 0 

åREtS KaPItalföRänDRIng 6 107 565 7 228 2 732 –4 503 101 931 177 

Resultaträkning per verksamhetsgren
tkr

För att ge en helhetsbild som motsvarar karaktären på KTH:s verksamhet redovisas resultaträkningen inte bara för 

verksamhetsåret och året dessförinnan utan för en femårsperiod.

tkr
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verksamhetens intäkter not 2011 2010 2009 2008 2007 

Intäkter av anslag 1 1 970 901 1 992 218 1 779 215 1 665 792 1 572 851 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 286 027 273 717 277 318 285 141 279 647 

Intäkter av bidrag 1 431 031 1 205 385 1 129 804 1 008 837 951 738 

Finansiella intäkter 3 24 563 8 354 9 126 32 503 14 744 

Summa verksamhetens intäkter 3 712 522 3 479 674 3 195 464 2 992 273 2 818 980 

verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 2 197 870 1 994 068 1 831 350 1 766 429 1 716 617 

Kostnader för lokaler 578 538 540 793 544 473 579 594 549 189

Övriga driftkostnader 630 460 598 591 483 326 450 619 400 712 

Finansiella kostnader 3 15 420 3 733 4 059 15 521 13 599 

Avskrivningar och nedskrivningar 182 205 149 028 135 288 124 881 126 952 

Summa verksamhetens kostnader 3 604 494 3 286 213 2 998 496 2 937 043 2 807 069 

Summa verksamhetsutfall 108 029 193 461 196 968 55 229 11 911 

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 5 –463 278 –515 2 429 12 

transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 1 92 368 59 857 20 362 15 917 15 875 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 93 573 86 171 94 507 95 787 78 303 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 42 354 47 917 45 883 44 541 24 522 

Lämnade bidrag 228 296 193 945 160 753 156 245 118 700 

Saldo transfereringar 0 0 0 0 0 

åREtS KaPItalföRänDRIng 6 107 565 193 740 196 452 57 658 11 923 



tkr

Balansräkning
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tIllgångaR not 2011-12-31 2010-12-31 

I. Immateriella anläggningstillgångar 7 7 327 10 503 

Balanserade utgifter för utveckling 648 568 

Rättigheter och andra immateriella tillgångar 6 679 9 935 

II. materiella anläggningstillgångar 8 562 750 499 707 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 162 845 159 068 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 362 985 277 623 

Pågående nyanläggningar 36 920 58 204 

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0 4 811 

III. finansiella anläggningstillgångar 9 18 162 18 536 

Andelar i dotterföretag och intresseföretag 18 072 18 536 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 90 

vI. fordringar 10 112 974 135 569 

Kundfordringar 37 561 46 998 

Fordringar hos andra myndigheter 72 448 86 212 

Övriga fordringar 2 965 2 360 

vII. Periodavgränsningsposter 11 364 403 316 229 

Förutbetalda kostnader 118 239 118 118 

Upplupna bidragsintäkter 243 224 189 918 

Övriga upplupna intäkter 2 940 8 194 

vIII. avräkning med statsverket 12 0 0 

Avräkning med statsverket 0 0 

Ix. Kortfristiga placeringar 47 349 0

Värdepapper och andelar 13 47 349 0

x. Kassa och bank 14 1 443 988 1 396 841 

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 1 331 886 1 257 516 

Kassa och bank 112 103 139 325 

Summa tIllgångaR 2 556 954 2 377 384 

KaPItal och SKulDER

I. myndighetskapital 15 602 555 494 990 

Statskapital 6 850 6 850 

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföreta 2 686 2 408 

Balanserad kapitalförändring 485 454 291 993 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 107 565 193 740 

III. avsättningar 38 685 42 079 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 13 171 15 106 

Övriga avsättningar 17 25 514 26 974 

Iv. Skulder m.m. 736 022 718 283 

Lån i Riksgäldskontoret 18 372 657 332 719 

Skulder till andra myndigheter 81 149 76 378 

Leverantörsskulder 94 711 106 766 

Övriga skulder 19 186 253 199 466 

Depositioner 1 252 2 954 

v. Periodavgränsningsposter 20 1 179 691 1 122 032 

Upplupna kostnader 84 510 97 501 

Oförbrukade bidrag 1 084 146 1 016 886 

Övriga förutbetalda intäkter 11 036 7 646 

Summa KaPItal och SKulDER 2 556 954 2 377 384 

Ansvarsförbindelser

Statliga garantier för lån och krediter inga inga

Övriga ansvarsförbindelser inga inga



Anslagsredovisning 

litt anslag (tkr)

Ingående 
överförings-

belopp

årets tilldelning 
enligt  

Regleringsbrev

totalt  
disponibelt 

belopp

utgifter som 
avräknats mot 

anslagen

utgående  
överförings-

belopp

16 2:17 Kth: grundutbildning (ramanslag) 1 063 687 1 063 687 1 063 687 0

16 2:17:1 Takbelopp (ram) 1 063 687 1 063 687 1 063 687 0

16 2:18 Kth:forskn och forskarutbildn (ramanslag) 999 582 999 582 999 582 0

16 2:18:2 Basresurs (ram) 999 582 999 582 999 582 0

Summa 2 063 269 2 063 269 2 063 269 0

KTH har inget att redovisa mot inkomsttitel 2394.

Specifikation av ersättningar till grundutbildning  

helårsstudenter
teknik-natur

helårsstudenter
Design

helårsstudenter
övrigt

helårsprestationer
teknik-natur

helårsprestationer
Design

helårsprestationer
övrigt

16 2:17:1
Grundutbildning 12 009,28 123,00 1 163,81 10 023,99 123,00 1 056,75

Summa antal 12 009,28 123,00 1 163,81 10 023,99 123,00 1 056,75

“Prislapp” 49 645 kr 140 679 kr 21 614 kr 41 866 kr 85 711 kr 18 972 kr

anslagskonsekvenser

anslag som
prestationerna

motsvarar

utnyttjade
sparade helårs-

prestationer
avräknade 

anslag

takbelopp
(grundutbildning)

anslag

16 2:17:1
Grundutbildning 1 088 914 1 063 687 1 063 687

Summa 1 088 914 1 063 687 1 063 687

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen  

anslag/anslags-
benämning 

tilldelat
 bemyndighande

Ingående utestående
utestående åtagandenas fördelning per år

år 2012 år 2013 år 2014–2016

16 2:18:2
KTH:Forskn och 
 forskarutbildning 4 500 0 4 500 900 900 2 700

Bemyndigandet avser kapitaltillskott till KIC Inno Energy SE i enlighet med propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar 
energi (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU 13, rskr. 2010/11:176).      
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Noter 

Noter till resultaträkningen

not 1. Intäkter från anslag

bilaga 36 Redovisning av takbelopp 
tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (hSt) och helårsprestationer (hPR) 
utfall avseende perioden 2011-01-01 – 2011-12-31

a b c D E f

Utb.omr. Utfall HST Utfall HPR HST Ersättn. (tkr) HPR Ersättn. (tkr)
Utfall total  

ersättning C+D Takbelopp enl RB (tkr)

Humaniora 497 419 10 745 7 956 18 701

Juridik 100 95 2 167 1 795 3 962

Samhällsvetenskap 566 543 12 242 10 297 22 540

Naturvetenskap 2 454 1 891 121 808 79 175 200 982

Teknik 9 556 8 133 474 393 340 490 814 883

Design 123 123 17 304 10 542 27 846

Summa 13 296 11 204 638 659 450 256 1 088 914 1 063 687

Enligt bilaga 35 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer     
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

tabell. anslagssparande  
Totalt  utgående  anslagssparande  på  anslaget  för  

grund utbildning (A–B)

– Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 3)

utgående anslagssparande  0

tabell. överproduktion

Total utgående överproduktion 32 854

– Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 3)

utgående överproduktion  32 854

3)  Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får 
behålla utan regeringens godkännande.

a. tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 1 063 687

 + Ev. ingående anslagssparande (tkr)

Summa (a) 1 063 687

b. utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 536

Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr) 1 088 914

 + Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion (tkr)

Summa (b) 1 090 451

Summa (a–b) 1) –26 764

1)  Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.  
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

bilaga 36 tabell 2 beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)  

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 25 227 tkr
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 0 kr

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.  
Totalt antal utbildade helårsstudenter  335  inom design. Högst får  123  avräknas 
inom det aktuella utbildningsområdet för delåret. Övriga helårsstudenter inom 
design har avräknats mot utbildningsområdet teknik. 
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not 3. finansiella intäkter och kostnader

2011 2010

finansiella intäkter

Ränta på räntekontot hos Riksgäldskontoret 22 843 5 996

Övriga finansiella intäkter 1 720 2 358

Summa 24 563 8 354

finansiella kostnader

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 6 523 1 672

Övriga finansiella kostnader 8 897 2 061

Summa 15 420 3 733

not 4. Kostnader för personal

2011 2010

Löner och arvoden 1 435 525 1 302 768

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 567 738 510 558

Pensionskostnader 81 474 82 829

Övriga personalkostnader 113 133 97 913

Summa 2 197 870 1 994 068

not 5. Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag. 
I KTHs årsredovisning redovisas ett preliminärt resultat för året från KTH Holding 
AB (Holding). I KTHs delårsrapport redovisas resultatet enligt årsredovisning och 
koncernredovisning från Holding från föregående år med justering för tidigare 
redovisat preliminärt resultat. I KTHs delårsrapport för 2011 har resultatet från 
Holding för 2010 redovisats med ett negativt resultat på 785 tkr. I årsredovisningen 
redovisas för Holding ett preliminärt positivt resultat för 2011 med 322  tkr. 
Årets resultat för Holding är således –463 tkr i KTHs redovisning.  
 

verksamhet

över- 
/ underskott  

t.o.m. år -2

över- 
/ underskott 

år -1 Intäkter  år 0 Kostnader  år 0
över-/ under-

skott år 0

ack. över-/ 
underskott 

utgående  år 0

utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning 933 1 551 14 150 11 418 2 732 5 216

Yrkeshögskolan, KY m.m. 0 0

Uppdragsutbildning 2 576 –855 21 631 26 134 –4 503 –2 782

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 9 249 12 345 –3 096 –3 096

Övrigt 0 0

Summering 3 509 696 45 030 49 897 –4 867 –662

forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 7 423 1 421 83 034 82 857 177 8 588

Summering 7 423 1 421 83 034 82 857 177 8 588

verksamhet där krav på full kostnadstäckning 
inte gäller

Högskoleprovet 0 0 0 0 0 0

Upplåtande av bostadslägenhet  
– utbytesprogram och gästforskare –5 395 –6 136 27 200 34 564 –7 364 –18 895

Upplåtande av bostadslägenhet  
– regeringsbeslut (U2010/4277/UH) –2 727 11 657 14 813 –3 156 –5 883

Övrigt

Summering –5 395 –8 863 38 857 49 377 –10 520 –24 778

I tabellen ovan ingår intäkter av avgifter inom ramen för avgiftsförordningen 4§ med 118 175 tkr (varav 9 182 tkr avser tjänsteexport). 
Totalt utgör tjänsteexporten 11 075 tkr.

not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

not 6. årets kapitalförändring

2011 2010

utbildning på grundnivå och  
avancerad nivå 5 457 61 943

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 7 228 61 246

Beställd utbildning 2 732 1 551

Uppdragsverksamhet –4 503 –854

forskning/konstnärligt  utvecklings arbete/
utbildning  på  forskarnivå*) 102 109 131 797

Utbildning på forskarnivå och forskning*) 101 931 130 376

Uppdragsforskning 177 1 421

Summa 107 565 193 740

*) Varav KTH Holding AB –463 278



FI N A NSI EL L  R ED OV ISN I N G

60

Noter till balansräkningen

not 7. Immateriella anläggningstillgångar 

ackumulerade värden 2011 2010

utgifter för utveckling

Tillgångars anskaffningsvärde 22 207 21 645

Ackumulerade avskrivningar –21 559 –21 076

utgående restvärde 648 568

utgifter för immateriella rättigheter

Tillgångars anskaffningsvärde 26 779 26 579

Ackumulerade avskrivningar –20 100 –16 644

utgående restvärde 6 679 9 935

Summa 7 327 10 503

Innevarande års värden 2011 2010

utgifter för utveckling

Ingående restvärde 568 1 551

Tillkommande och avgående tillgångar 562 267

Årets avskrivningar –482 –1 250

utgående restvärde 648 568

utgifter för immateriella rättigheter

Ingående restvärde 9 935 13 368

Tillkommande och avgående tillgångar 200 0

Årets avskrivningar –3 456 –3 434

utgående restvärde 6 679 9 935

Summa 7 327 10 503

not 8. materiella anläggningstillgångar 

ackumulerade värden 2011 2010

förbättringsutgifter på annans fastighet

Tillgångars anskaffningsvärde 503 254 479 029

Ackumulerade avskrivningar –340 409 –319 961

utgående restvärde 162 845 159 068

maskiner, inventarier, installationer mm

Tillgångars anskaffningsvärde 1 210 551 1 089 049

Ackumulerade avskrivningar –847 566 –811 426

utgående restvärde 362 985 277 623

Pågående nyanläggningar 36 920 58 204

förskott materiella anläggningstillgångar 0 4 811

Summa 562 750 499 707

Innevarande års värden 2011 2010

förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående restvärde 159 068 173 097

Tillkommande och avgående tillgångar 46 634 29 171

Årets avskrivningar –42 857 –43 200

utgående restvärde 162 845 159 068

maskiner, inventarier, installationer mm

Ingående restvärde 277 623 256 332

Tillkommande och avgående tillgångar 220 772 122 515

Årets avskrivningar –135 411 –101 223

utgående restvärde 362 985 277 623

Pågående nyanläggningar

Ingående restvärde 58 204 24 778

Tillkommande och avgående tillgångar –21 284 33 426

utgående restvärde 36 920 58 204

förskott materiella anläggningstillgångar

Ingående restvärde 4 811 1 100

Tillkommande och avgående tillgångar –4 811 3 711

utgående restvärde 0 4 811

Summa 562 750 499 707

not 9. finansiella anläggningstillgångar 
Det totala värdet för KTH Holding vid årets början var 18 536 tkr.   
Under denna post redovisas aktier och andelar i dotterföretag och intresseföre-
tag. Sedan 1998-01-01 företräder KTH staten som ägare i Holding med samtliga 
aktier (100 st) till ett anskaffningsvärde av 6 850 tkr ( med ett nominellt värde 
à 1 000 kr/st). Under föregående år gjordes ett aktieägartillskott med 9 000 tkr. 
Värdet av kapitalandelsfonden, minoritetens andel av aktieägartillskottet, resul-
tatet av aktier och andelar i Holdingbolaget, ger ett totalt värde för Holding på 
18 072 tkr.
    
Med Riksdagens tillstånd I enlighet med propositionen Fördjupad samverkan 
inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi har 90 tkr använts till 
förvärv av en aktie i europabolaget KIC InnoEnergy SE.   

not 10. fordringar

2011 2010

Kundfordringar 37 561 46 998

Fordringar hos andra myndigheter 72 448 86 212

– Varav mervärdesskatt 52 770 51 028

Övriga fordringar 2 965 2 360

– Varav fordringar på personal 1 831 2 117

Summa 112 974 135 569

not 11. Periodavgränsningsposter

2011 2010

Förutbetalda kostnader 118 239 118 118

– Varav Förutbetalda hyreskostnader 100 509 100 026

Upplupna bidragsintäkter, statliga 62 564 53 922

Upplupna bidragsintäkter, ej statliga 180 660 135 996

Övr.upplupna intäkter 2 940 8 194

Summa 364 403 316 229

not 12. avräkning med statsverket

 anslag i räntebärande flöde 2011 2010

Ingående balans 0 –42 034

Redovisat mot anslag 2 063 269 2 052 075

Anslagsmedel som tillförts räntekontot –2 063 269 –2 010 041

Återbetalning av anslagsmedel 0 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0

not 13. värdepapper och andelar

2011 2010

Aktier och andelar i svenska företag 54 949 0

Nedskrivning kortfristiga placeringar –7 600 0

Summa 47 349 0

Värdeutveckling sedan gåvodagen –11,70%

Six Return Index  –9,30%

not 14. Kassa och bank 

2011 2010

Behållning räntekonto Riksgäldskontoret 1 331 886 1 257 516

Svenska Handelsbanken 0 2

SEB 112 080 139 258

Swedbank 0 0

ICA Banken 2 0

Kontantkassa 20 65

Summa 1 443 988 1 396 841

KTH har enligt regleringsbrevet en räntekontokredit på 175 000 tkr, som inte 
utnyttjats under året.  



FI N A NSI EL L  R ED OV ISN I N G

61

not 16. avsättningar till pensioner 

2011 2010

Ingående avsättning 15 106 11 086

Årets pensionskostnad 3 875 10 143

Årets pensionsutbetalningar –5 809 –6 123

utgående avsättning 13 171 15 106

not 17. övriga avsättningar 

2011 2010

utgående avsättning 25 514 26 974

Avser avsättning för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 
enligt avtal om lokalt aktivt omställningsarbete.  

not 18. lån i Riksgäldskontoret 

2011 2010

Ingående balans 332 719 343 001

Nyupptagna lån 181 263 111 272

Årets amorteringar –141 325 –121 555

Summa 372 657 332 719

KTH disponerar en låneram på 420 000 tkr i Riksgäldskontoret enligt  
regleringsbrev.

not 19. övriga skulder 

2011 2010

Personalens källskatt 43 049 36 236

Övriga skulder – utomstatliga 143 204 163 229

– Varav koordinatorsmedel 111 857 138 168

Summa 186 253 199 466

not 20. Periodavgränsningsposter

2011 2010

Upplupna löner 8 088 22 134

Semesterlöneskuld 48 910 45 711

Övriga upplupna kostnader 27 511 29 656

Oförbrukade bidrag statliga 622 333 633 943

– varav transfereringar 295 3 529

Oförbrukade bidrag ej statliga 461 812 382 943

– varav transfereringar 700 416

Övriga förutbetalda intäkter 11 036 7 646

Summa 1 179 691 1 122 032

not 15 myndighetskapital

2011 2010

Balanserad kapitalförändring 476 454 282 993

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 108 029 193 461

Summa Kth exklusive Kth holding 584 483 476 454

Statskapital 6 850 6 850

Resultatandelar i dotterföretag och 
 intresseföretag 2 686 2 408

Balanserad kapitalförändring 9 000 9 000

Kapitalförändring enligt resultaträkningen –463 278

Summa Kth holding 18 072 18 536

Statskapital 6 850 6 850

Resultatandelar i dotterföretag och 
 intresseföretag 2 686 2 408

Balanserad kapitalförändring 485 454 291 993

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 107 565 193 740

Summa totalt 602 555 494 990

Kapitalförändring per område
tkr

verksamhet

balanserad 
kapital-

förändring*)
årets kapital-

förändring Summa

utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

Utbildningen enligt uppdrag i 
regleringsbrev 109 378 7 228 116 605

Uppdragsverksamhet 4 205 -1 771 2 434

Summa 113 583 5 457 119 039

forskning/utbildning på 
forskarnivå

Utbildning på forskarnivå  
och forskning**) 372 997 101 931 474 928

Uppdragsforskning 8 411 177 8 588

Summa 381 407 102 109 483 516

totalt 494 990 107 565 602 555

*)  inklusive statskapital och resultatandelar i intresseföretag avseende  
KTH Holding  

**) inklusive KTH Holding    



Väsentliga uppgifter 
Enligt bilaga 43 till regeringsbeslut 2010-12-16, I:14
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2011 2010 2009 2008 2007

utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter 1) 13 363 14 073 13 344 12 230 11 927

Kostnad per helårsstudent 87 432 82 407 81 282 84 888 82 756

Totalt antal helårsprestationer 1) 11 253 11 433 10 940 10 055 9 787

Kostnad per helårsprestation 103 826 101 436 99 143 107 869 110 823

Totalt antal nyantagna doktorander 350 407 347 391 318

– andel kvinnor 29% 31% 32% 25% 24%

– andel män 71% 69% 68% 75% 76%

Totalt antal  doktorander med någon aktivitet 1968 1 969 1 842 1 840 1 707

– andel kvinnor 29% 29% 28% 28% 28%

– andel män 71% 71% 72% 72% 72%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 870 778 704 672 666

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 79 91 67 56 62

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,8 2,7 2,5 2,7 2,7

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,1 4,2 4,5 4,5 4,3

Totalt antal doktorsexamina 235 201 222 235 209

Totalt antal licentiatexamina 150 115 128 109 152

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 2 000 2 000 1 900 1 830 1 800

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 199 296 1 054 193 990 378 1 020 444 993 129

Personal

Totala antalet årsarbetskrafter 3 375 3 157 2 935 2 833 2 818

Medelantalet anställda 4 615 4 276 3 900 3 730 3 721

Totalt antal lärare  (årsarb.) 839 799 777 756 761

– andel kvinnor 19% 18% 17% 17% 16%

– andel män 81% 82% 83% 83% 84%

Antal disputerade lärare(årsarb.) 628 588 572 550 541

– andel kvinnor 17% 15% 15% 14% 13%

– andel män 83% 85% 85% 86% 87%

Antal professorer (årsarb.) 295 287 277 271 264

– andel kvinnor 11% 10% 10% 9% 7%

– andel män 89% 90% 90% 91% 93%

Ekonomi

Intäkter totalt inkl transfereringar i mnkr -varav 3 941 3 674 3 356 3 151 2 938

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 198 1 258 1 185 1 097 1 044

  – andel anslag % 89% 89% 88% 95% 85%

  – andel externa intäkter % 11% 11% 12% 5% 15%

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 2 624 2 416 2 172 2 054 1 894

  – andel anslag % 38% 39% 35% 37% 37%

  – andel externa intäkter % 62% 61% 65% 63% 63%

Kostnader totalt inkl transfereringar i mnkr 3 833 3 480 3 159 3 096 2 926

– andel personal 57% 57% 58% 57% 59%

– andel lokaler 15% 16% 17% 19% 19%

Lokalkostnader 2) per kvm (kr) 2 421 2 331 2 347 2 411 2 289

Balansomslutning (mnkr), 2 557 2 377 1 990 1 541 1 448

– varav oförbrukade bidrag 1 084 1 017 921 685 571

– varav årets kapitalförändring 108 194 196 58 12

– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 3) 603 495 301 105 45

1) exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning, inklusive betalande studenter
2) enligt resultaträkningen
3) För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat
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LEDAMOT I:
Stockholm Environment Institute

li felländer-tsai, f 1965 

Professor i ortopedi, Karolinska Institutet

Ledamot fr o m 2010-05-01

LEDAMOT I:
Hamarzone AB

Stefan löfvén, f 1957

Förbundsordförande IF Metall

Ledamot fr o m 2010-05-01

LEDAMOT I:
Exportrådet

thomas Sandell, f 1959 

Arkitekt SAR, SIR

Sandell Sandberg Arkitekter AB

Ledamot fr o m 2005

LEDAMOT I:
Sandell Sandberg Arkitekter AB

Thomas Sandell Arkitektkontor AB

Sandell Sandberg Fastigheter AB

Anna Holtblad AB

Grow AB

Sasacom AB

Grow Partners AB

johan Wibergh, f 1963

vVD Ericsson AB

Ledamot fr o m 2010-05-01

LEDAMOT I:
Teknikföretagen

Svenskt näringsliv

ST Ericsson

Susanne ås Sivborg, f 1959

Generaldirektör Patent- och registreringsverket

Ledamot fr o m 2010-05-01

f ö R E t R ä Da R E f ö R v E R K Sa m h E t E n:

berit brokking balfors, f 1958

Professor i miljökonsekvensanalys

Ledamot fr o m 2011-06-01

LEDAMOT I:
Lissheds stiftelse SEB

Lundströms stiftelse

Mistra Pharma

Sophia hober, f 1965 

Professor i molekylär bioteknik

Ledamot 2010-01-01 – 2011-04-30

LEDAMOT I:
Improva Plastikkirurgi AB

Hober Medical AB

Immanuelskyrkan

arne johansson, f 1953

Professor i mekanik

Ledamot fr o m 2010-01-01

LEDAMOT I:
Stiftelsen för strategisk forskning

hans-Peter nee, f 1963 

Professor i effektelektronik

Ledamot fr o m 2010-01-01

f ö R E t R ä Da R E f ö R St u D E n t E R n a:

oscar andersson forsman, f 1983

Ledamot 2011-07-01 – 2012-06-30

Ivan milles, f 1983

Kårordförande 2010-07-01−2011-06-30

Ledamot 2010-07-01−2012-06-30

Peter modin, f 1980

Ledamot 2010-06-01−2011-06-30

johan Persson, f 1988

Kårordförande 2011-06-30 – 2012-06-30

Ledamot 2011-07-01 – 2012-06-30

tobias Porserud, f 1986

Kårordförande 2009-07-01−2010-06-30

Ledamot 2009-07-01−2011-06-30

LEDAMOT I:
Teknisk högskolelitteratur AB

f ö R E t R ä Da R E f ö 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 Rva Ro - o ch y t t R a n D E R ät t )

Inger bergman, f 1946

Handläggare

(ST-KTH) t o m 2011-03-31 

hans Edin, f 1971

Universitetslektor

(SACO) fr o m 2011-07-01

niclas Karlsson, f 1971

Systemadministratör

(ST-KTH) fr o m 2011-04-01

Rikard lingström, f 1978

Handläggare

(SACO) t o m 2011-06-30

Per-ove öster, f 1957

Administratör

(SEKO)
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aRvoDEn mED mER a tIll högSKol anS lEDnIng

Enligt 7 kap. 2 § Förordning (2 000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag ska myndigheten i årsredovisningen 
redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmåner 
som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida åta-
ganden som avtalats för var och en av ledamöterna i myn-
dighetens 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 2010 och redovisas exklu-
sive sociala avgifter. Med undantag för forskarstuderande 
med doktorandanställning utgår inte styrelsearvode till per-
sonal anställd vid KTH. Övriga studeranderepresentanter 
har avstått från sina styrelsearvoden och låtit ersättningarna 
oavkortat gå till Tekniska Högskolans Studentkår (THS).

unIvERSItEtSSt yRElSEn avgER häRmED åRSREDovISnIng föR 2011

Universitetsstyrelsen avger härmed årsredovisning för 2011. 

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 20 februari 2012

Börje Ekholm, ordförande 

Peter Gudmundson, rektor

Helene Biström

Li Felländer-Tsai

Stefan Löfvén

Thomas Sandell 

Johan Wibergh

Susanne Ås Sivborg

Berit Brokking Balfors

Arne Johansson

Hans-Peter Nee

Oscar Andersson Forsman

Ivan Milles

Johan Persson

o R D f ö R a n D E

Börje Ekholm 66 000

R E K to R 

Peter Gudmundson 1 217 400

a l l m ä n R E PR ES E n ta n t E R

Helene Biström 28 000
Lena Ek  28 000
Li Felländer-Tsai  28 000
Stefan Löfvén  28 000
Thomas Sandell  28 000 
Johan Wibergh  28 000
Susanne Ås Sivborg  28 000

l ä R a R R E PR ES E n ta n t E R

Berit Brokking Balfors  691 472
Sophia Hober  910 971
Arne Johansson  925 995
Hans-Peter Nee  799 951

St u D E R a n D E R E PR ES E n ta n t E R

Oscar Andersson Forsman  343 168
Peter Modin  245 927
Ivan Milles  –
Johan Persson  –
Tobias Porserud  –
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b I ot E K n I K

Bioteknologi

chen, xing
Theoretical Studies on Molecular Magnetic Properties

Engelmark cassimjee, Karim
Tools in Biocatalysis – Enzyme Immobilisation on Silica 

and Synthesis of Enantiopure Amines

ying, fuming
Application and development of quantum chemical 

methods. Density functional theory and valence bond 

theory

E l E K t Rot E K n I K ,  E l E K t Ro n I K o ch 

f oto n I K

Elektronik och datorsystem

Payberah, amir
Distributed Optimization of P2P Media Delivery Overlays

Rasch, Katharina
Plug and play context-awareness for pervasive 

environments

Roverso, Roberto
Design and Implementation of Centrally-Coordinated 

Peer-to-Peer Live-streaming

Wang, Peng
Architecture and Circuit Analysis for UWB front-end 

with Antenna

Elektrotekniska system

antonopoulos, antonios
Control, Modulation and Implementation of Modular 

Multilevel Converters

jia, Kelin
Electromagnetic Noise Generated in the Electrified 

Railway Propulsion System

jäverberg, nadejda
Dielectric properties of poly (ethyelene-co-butyl 

acrylate) filled with Alumina nanoparticles

Skoglund, mattias
Evaluation of Test Cycles for Freight Locomotives

Zhao, Shuang
Modeling and Control of a PMSynRel Drive for a Plug-In 

Hybrid Electric Vehicle

Mikroelektronik och tillämpad fysik

fang, yeyu
Tilted and graded anisotropy FePt and FePtCu thin films 

for the application of hard disk drives and spin torque 

oscillators

xu, tianhua
Digital Dispersion Equalization and Carrier Phase 

Estimation in 112-Gbit/s Coherent Optical Fiber 

Transmission System

f yS I K

Biologisk fysik

Schwaiger, christine
Dynamics of the voltage-sensor domain in voltage-

gated ion channels

I n D u St R I E l l  t E K n I K o ch E Ko n o m I

Filosofi

johansson, linda
Robots and Moral Agency

Industriell produktion

abdullah asif, farazee mohammad
Resource Conservative Manufacturing. A new 

Generation of Manufacturing

akillioglu, hakan
Evolvable Production Systems: Demand Responsive Planning

Ekberg, Peter l
Ultra precision metrology – the key for mask lithography 

and manufacturing of high definition displays

lindqvist, Richard
Geometrical and dimensional Measurement Planning – 

a systematic and holistic approach

Infrastruktur

alverbro, Karin
Environmental and Ethical Aspects on Destruction of 

Ammunition

borg, lena
Incentives and choice of construction technique

huang, Zhen
A Platform for Integrated Simulation and Emissions 

Modeling

högberg, lovisa
Incentives for energy efficiency measures in post-war 

multi-family dwellings

jia, tao
Exploring Massive Volunteered Geographic Information 

for Geographic Knowledge Discovery

Kopsch, fredrik
Including International Aviation in the EU Emissions 

Trading Scheme

lin, xing
Modern GIR Systems: Framework, Retrieval Model and 

Indexing Techniques

niu, xin
Multitemporal Spaceborne Polarimetric SAR Data for 

Urban Land Cover Mapping

Sarraf, mohammad
Vestiges of Urban Spirit – Isfahan’s Urban Fabric through 

Socio-Spatial Transformations

tikoudis, Ioannis
Essays on regional labor markets: interactions with land 

and transport

Wallhagen, marita
Environmental Assessment of the Buildings and 

influence on architectural design

Zalejska jonsson, agnieszka
Low-energy residential buildings: Evaluation from 

investor and tenant perspectives

Zhao, yueming
GPS/IMU Integrated System for Land Vehicle Navigation 

based on MEMS

ågerstrand, marlene
Improving the transparency and predictability of 

environmental risk assessments of pharmaceuticals

Transportvetenskap

gullberg, David
Implementation and Evaluation of an HMA Fracture 

Mechanics Based Design Module

laurell lyne, åsa
Minerals and their Dispersive Interaction with Bitumen

Westin, jonas
Welfare Effects of Transport Policies

I n f o R m at I o n St E K n I K

Data- och systemvetenskap

flores Delgadillo, Will johnny
IT Service Delivery in Nicaraguan Internet Service 

Providers: Analysis and Assessment

lopez Poveda, anayanci
Towards a Framework for Analyzing IT Strategy 

Management in Public Sector

Datalogi

niu, fei
Learning-based Software Testing using Symbolic 

Constraint Solving Methods

Sindhu, muddassar azam
Incremental Learning and Testing of Reactive Systems

Kommunikationssystem

cakici, cemil baki
Disease surveillance systems

gonzalez Sanchez, Dina Pamela
Resource Sharing and Network Deployment Games

tercero vargas, miurel Isabel
Topics in Dynamic Spectrum Access

Människa-datorinteraktion

tobiasson, helena
There´s More to Movement than Meets the Eye – 

Perspectives on Physical Interacton

Reglerteknik

alam, assad
Fuel-Efficient Distributed Control for Heavy Duty 

Vehicle Platooning

larsson, christian
Toward Applications Oriented Optimal Input Design 

With Focus On Model Predictive Control

Ramesh, chithrupa
Contention-based Multiple Access Architectures for 

Networked Control Systems

Silva oliveira araujo, josé
Design and Implementation of Resource-Aware Wireless 

Networked Control Systems
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Signalbehandling

Zachariah, Dave
Fusing Visual and Inertial Information

Telekommunikation

andersson, mattias
Coding for the Wiretap Channel

blasco Serrano, Ricardo
Coding Strategies for Compress-and-Forward Relaying

chatzidrosos, Ilias
P2P Live Video Streaming

Di marco, Piergiuseppe
Modeling and Design of Multi-hop Energy Efficient 

Wireless Networks for Control Applications

lu, lu
Wireless Broadcasting with Network Coding

Sathyaveer, Prasad
Studies of Three Different Methods to Estimate the 

Up-link Performance of Mobile Phone Antennas

Schrammar, nicolas
On Deterministic Models for Wireless Networks

Si, Zhongwei
On Distributed Coding for Relay Channels

K Em I

Kemi

Wiberg, henning
Analytical Approaches to Neurodegenerative Disease 

Protein Aggregation

K Em I t E K n I K

Kemiteknik

görling, martin
Turbomachinery in Biofuel Production

hu, yukun
CO2 capture from oxy-fuel combustion power plants

naqvi, Raza
Bio-refinery System integrated with the Pulp and Paper 

Mills using Black Liquor Gasification

Picado Rivera, apolinar
An Analytical Solution Applied to Heat and Mass 

Transfer in a Vibrated Fluidised Bed Dryer

Rodriguez gomez, Raśl
Upflow anaerobic sludge blanket reactor: Modelling

Svens, Pontus
Development of a Novel Method for Lithium-Ion Battery 

Testing on Heavy-Duty Vehicles

yang, huaiyu
Investigations into the crystallization of butyl paraben

Polymerteknologi

alin, jonas
Microwave heating effects on degradation and 

migration of additives from polypropylene packaging

atari jabarzadeh, Sevil
Biofilm adhesion on silicone materials

castanho claudino, mauro
Thiol-ene Coupling of Renewable Monomers: at the 

forefront of bio-based polymeric materials

Khosravi hazargaribi, Sara
Protein-Based Adhesives for Particleboards

nordell, Patricia
Aluminium Oxide – Poly (ethylene-co-Butyl Acrylate) 

Nanocomposites: Synthesis, Structure, Transport  

Properties and Long-Term Performance

Regnell andersson, Sofia
Tuning the Polylactide Hydrolysis Rate Without 

Introducing New Migrants

Salehi movahed, alireza
Effect of Wood Constituents Oxidation of Unsaturated 

Fatty Acids

yin, bo
Core-Shell Nanoparticle and Renewable Resource 

Plasticizers for PVC

yu, Wenbin
Degradation of Polyethylene Pipes Distributing 

Chlorinated Water Depletion of Stabilizers, Release of 

Degraded Products and Polymer Degradation

Zhu Ryberg, yingzhi
Wood Hydrolysate for Renewable Products

m at Em at I K

Matematik

Parra castaneda, Rodrigo
Lelong numbers on projective varieties

Numerisk analys

jansson, niclas
High performance adaptive finite element methods for 

turbulent fluid flow

marin, oana
Quadrature rules for boundary integral methods applied 

to Stokes fow

Sa m h ä l l S bygg n a D St E K n I K o ch 

a R K I t E K t u R

Arkitektur

legeby, ann
Urban segregation and urban form: From residential 

segregation to segregation in public space

markhede, henrik
Spatial positioning. Method development for spatial 

analysis of interaction in buildings

Byggvetenskap

abdi, adel
Technical and Contractual Aspects in Winter Highway 

and Railway Operation and Maintenance

gonzalez Silva, Ignacio
Study and application of modern bridge monitoring 

techniques

hansson, håkan
Warhead penetration in concrete protective structures

leander, john
Improving a bridge fatigue life prediction by monitoring

namutebi, may
Some Aspects of Foamed Bitumen Technology

Ploskic, adnan
Low-Temperature Baseboard Heaters in Built 

Environments

twumasi afriyie, Ebenezer
Molecular Filtration, the Study of Adsorbents

ullmann, catinka
Airborne Contamination Risks in Autoclaves and Freeze–

Dryers when Chamber Doors are open

Vattenvårdsteknik

najar, nasik
Water Management and Performance on Local and 

Global scale. A comparison between two regions and 

their possibilities of knowledge transfer

t E K n I K o ch S o cI a l f ö R ä n D R I n g

Teknik och Hälsa

lanner, Daniel
Investigation of the boundary conditions for oblique 

testing of Motorcycle helmets using numerical methods 

– with focus on the human neck and shoulder

nilsson, mats
On the Introduction of a Grip Strengthening Glove for 

Rehabilitating and Assistive Techonolgy

t E K n I S K f yS I K

Fysik

Skoglund lindberg, Peter
Electron-Impact Liquid-Jet Water-Window X-ray Sources

xu, Zhen xiang
Analysis of the unbound spectrum of 12Li and 13Li

Zhang, youpeng
Transmutation of Americium in Fast Neutron Facilities

Fysikalisk elektroteknik

Ivanova, Darya
Fuel Retention and Fuel Removal from First Wall 

Components in Tokamaks

möller, cecilia
High Power Microwave Sources: Design and Experiments

Sadeghi, Seyed Soheil
Cluster Multi-Point Observations of the Auroral 

Acceleration Region

Teoretisk fysik

bergström, johannes
Predictions of Effective Models in Neutrino Physics

Sundin, martin
Aspects of extra dimensions and membranes
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t E K n I S K m at E R I a lv E t E n S K a P

Korrosionslära

lindström, David
Galvanized steel in outdoor constructions – metal 

runoff, corrosion and patina formation

viklund, Peter
High temperature corrosion during waste incineration: 

Characterisation, causes and prevention of chlorine-  

induced corrosion

Materialkemi

Wahlberg, Sverker
Nanostructured Tungsten Materials by Chemical Methods

ye, fei
Synthesis of Nanostructured and Hierarchical Materials 

for Bio-Applications

Materialvetenskap

al-Zoubi, noura
Describing Interstitials in Close-packed Lattices: First-

principles Study

Delczeg, Erna
Energy relevant materials: investigations based on first 

principles

Delczeg, lorand
Ab Initio Description of Mono-Vacancies in Metals and 

Alloys

li, chun-mei
Elastic Properties and Phase Stability of Shape Memory 

Alloys from First-Principles Theory

Metallurgisk processvetenskap

alevanau, aliaksandr
Study of the Apparent kinetics of Biomass Gasification 

Using High-Temperature Steam

Dahlin, anders
Influence of Ladle-slag Additions on BOF-Process Parameters

jelkina albertsson, galina
Investigations of Stabilization of Cr in Spinel Phase in 

Chromium-Containing Slags

t E K n I S K m E K a n I K

Energiteknik

acuna Sequera, josé
Improvements of U-pipe Borehole Heat Exchangers

chiu, ningwei justin
Heat Transfer Aspects of Using Phase Change Material in 

Thermal Energy Storage Applications

mainali, brijesh
Renewable Energy Market for Rural Electrification in 

Developing Countries: Country Case Nepal

mölleryd, bengt a
An anatomy of technology innovation in infrastructure 

and defence systems in Sweden after the Cold War

noor, hina
Preliminary Design Investigations for the Selection 

of Optimum Reaction Degree for 1st Stage of a High 

Pressure Gas Turbine

Simanic, branco
Energy Auditing and Efficiency in a Chain Hotel – the 

Case of Scandic, Järva Krog

Spelling, james
Steam Turbine Optimisation for Solar Thermal Power 

Plant Operation

Flygteknik

tomac, maximillian
Adaptive-fidelity CFD for Predicting Flying Qualities in 

Preliminary Aircraft Design

Zhang, mengmeng
Application and Development of CEASIOM-SUMO-EDGE 

Suite for Rapid AeroData Assessment of Aircraft Flying 

Qualities

Fordonsteknik

Rothhämel, malte
Caputuring Steering Feel – A step towards 

implementation of active steering in heavy vehicles

Gasdynamik

nguyen, binh h
Static Model for Description of Flow in Glottis

Hållfasthetslära

forsell, caroline
Numerical simulation of failure response of vascular 

tissue due to deep penetration

hannes, Dave
Modelling of surface initiated rolling contact fatigue 

crack growth using the asperity point load mechanism

huang, hui
Numerical and Experimental Investigation of 

Paperboard Creasing and Folding

martufi, giampaolo
Multiscale modeling of the normal and the aneurysmatic 

abdominal aorta

Järnvägsteknik

thomas, Dirk
Lateral Stability of High-Speed Trains at Unsteady Crosswind

Wennberg, David
Light-Weighting Methodology in Rail Vehicle Design 

Through Introduction of Load Carrying Sandwich Panels

Maskinkonstruktion

Qamar, ahsan
An Integrated Approach Towards Model-Based 

Mechatronic Design

Mekanik

laurantzon, fredrik
Flow measuring techniques in steady and pulsating 

compressible flows

manda, Krishnagoud
Finite Element Simulations of Biphasic Articular 

Cartilagas With Localized Metal Implants

Rasam, amin
Explicit algebraic subgrid-scale stress and passive scalar 

flux modeling in large eddy simulation

Semeraro, onofrio
Feedback control and modal structures in transitional 

shear flows

Teknisk akustik

alenius, Emma
CFD of Duct Acoustics for Turbocharger Applications

El nemr, yasser
Acoustic Modeling and Testing of Exhaust and Intake 

System Components

holmberg, andreas
Experimental Determination of Aeroacoustic sources in 

Low Mach Number International Flows

lindberg, Eskil
Vehicle Disc Brake Roughness Noise-Experimental Study 

of the Interior Noise and Vibro-Acoustic Modelling of 

Suspension Systems

Sun, jia
Rotating Structure Modeling and Damping 

Measurements

van Der Kelen, christophe
Characterisation of anisoptropic acoustic properties of 

porous materials-inverse estimation of static flow resistivity

Teknisk mekanik

Dalil Safaei, Seif
Stiffness modificationof tensegrity structures

Klets, olesya
Subject-specific musculoskeletal modeling of the lower 

extremities in persons with unilateral cerebral palsy

Pouransari, Zeinab
Fundamental studies of non-premixed combustion in 

turbulent wall-jets using numerical simulation

Sakowitz, alexander
On the computation of Turbulent Mixing Processes with 

Application to EGR in IC-Engines

Shahinfar, Shahab
Transitional boundary layers caused by free-stream 

turbulence

van Wyk, Stevin
Unsteadiness of Blood Flow in 90-degree Bifurcations

öv R I g a t E K n I K v E t E n S K a PE R

Mark- och vattenteknik

azcarate venegas, juan
Fostering participation and dialogue using strategic 

environmental assessment

Riehm, mats
New methods for improving winter road maintenance

tessema, Selome mekonnen
Hydrological modeling as a tool for sustainable water 

resources management: A case study of the Awash River 

Basin

Wu, Sihong
Modeling the seasonality of carbon, evapotranspiration 

and heat processes for cold climate conditions

åkesson, anna
Hydraulic – hydromorphologic analysis as an aid for 

improving peak flow predictions
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b I ot E K n I K

Bioteknologi

bäcklund, Emma
Impact of glucose uptake rate on recombinant protein 

production in Escherichia coli

Eklöf, jens
Plant and microbial xyloglucanases: Function, Structure 

and Phylogeny

fagerberg, linn
Mapping the Human Proteome using Bioinformatic 

Methods

fu, Qiang
Understanding the structure and reaction of single 

molecules on metal surfaces from first principles

fugelstad, johanna
Functional characterization of cellulose and chitin 

synthase genes in Oomycetes

grimm, Sebastian
Ribosome display for selection and evolution of affibody 

molecules

hedfors, cecilia
Lipase selectivity in functional polyester synthesis

hua, Weijie
Structure and spectroscopy of bio- and nano-materials 

from first-principles simulations

Kaewthai, nomchit
In vitro & in vivo approaches in the characterization of 

XTH gene products

Kostallas, george
Intracellular systems for characterization and 

engineering of proteases and their substrates

li, xin
Applications of Molecular Dynamics in Atmospheric and 

Solution Chemistry

löfdahl, Per-åke
On bacterial formats in protein library technology

mohammed, abdel Salam
Theoretical Studies of Raman Scattering

molnar, mjtyjs
Quantum dot biomarkers for tracking endothelial 

progenitor cells and activated endothelium

niskanen, johannes
Studies of Photoinduced Electronic Processes in Atoms 

and Molecules

Qin, haiyan
Rational design of nanoparticles for biomedical imaging 

and photovoltaic applications

Sandberg, julia
Massively parallel analysis of cells and nucleic acids

Steen, johanna
Characterization of Antigenic Properties and High 

Throughput Protein Purification

Sun, yuping
Spontaneous and stimulated X-ray Raman scattering

Syrén, Per-olof
On electrostatic effects, minimal motion and other 

catalytic strategies used by enzymes

Wållberg, helena
Design and Evaluation of Radiolabeled Affibody Tracers 

for Imaging of HER2-expressing Tumors

Zhang, Qiong
Molecular Dynamics Simulations of Biomimetic 

Carbohydrate Materials

E Ko n o m I

Företagsekonomi

göthberg, Pauline
Corporate Social Responsibility in the Swedish Financial 

Services Sector – Translating an Idea into Practice

Kärrlander, tom
Malmö diskont – en institutionell analys av en bankkris

Nationalekonomi

baltzopoulos, apostolos
Essays on High-Quality Entrepreneurship – On the 

Origins and Survival of Start-ups and the Role of 

Universities in the Location Decision

martinsson, gustav
Does Finance Matter for Corporate Innovation?

E l E K t Rot E K n I K ,  E l E K t Ro n I K o ch 

f oto n I K

Elektronik och datorsystem

Kamrani, farzad
Simulation-based Optimization and Decision Making 

with Imperfect Information

liu, ming
Adaptive Computing based on FPGA Run-time 

Reconfigurability

Penolazzi, Sandro
A System-Level Framework for Energy and Performance 

Estimation of System-on-Chip Architectures

Zhu, jun
Performance Analysis and Implementation of 

Predictable Streaming Applications on Multiprocessor 

Systems-on-Chip

Elektrotekniska system

alvehag, Karin
Risk-based methods for reliability investments in electric 

power distribution systems

cosic, alija
Analysis of a Novel Transverse Flux Machine with a 

Tubular Cross-section for Free Piston Energy Converter 

Application

Eriksson, Robert
Coordinated control of HVDC links in transmission 

systems

johansson, nicklas
Aspects on Dynamic Power Flow Controllers and Related 

Devices for Increased Flexibility in Electric Power 

Systems

latorre Sanchez, hector fabio
Modeling and Control of VSC-HVDC Transmissions

Perninge, magnus
A Stochastic Control Approach to Include Transfer Limits 

in Power System Operation

Rajabi moghaddam, Reza
Synchronous Reluctance Machine (SynRM) in Variable 

Speed Drives (VSD) Applications – Theoretical and 

Experimental Reevaluation

Setréus, johan
Identifying Critical Components for System Reliability in 

Power Transmission Systems

Shisha, Samer
Analysis of Losses in Inverter-fed Synchronous Machines 

with Salient-pole Solid Rotors

tavakoli, hanif
An FRA Transformer Model with Application on Time 

Domain Reflectometry

Wallnerström, carl johan
On Incentives Affecting Risk and Asset Management of 

Power Distribution

Zhang, Pu
Theory of transformation optics and invisibility cloak 

design

Mikroelektronik och tillämpad fysik

bonetti, Stefano
Magnetization Dynamics in Nano-Contact Spin Torque 

Oscillators

Esteve, Romain
Fabrication and Characterization of 3C- and 4H-SiC 

MOSFETs

ghandi, Reza
Fabrication Technology for Efficient High Power Silicon 

Carbide Bipolar Junction Transistors

Kolahdouz Esfahani, mohammadreza
Application of SiGe(C) in high performance MOSFETs and 

infrared detectors

Kothe, christian
Applications and characterisation of correlations in 

quantum optics

li, Qiang
Silicon based photonic devices and their applications

Pinos, andrea
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